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UVODNIK

Vse najboljše, Slovenija!

Minevajo zadnji šolski dnevi in toplo sonce že 
naznanja poletje. Mesec junij je v znamenju zaključka 
šole in začetka dolgih šolskih počitnic. Za starše 
predšolskih otrok, ki niso bili sprejeti v vrtec, pa se je 
začelo iskanje primernega varstva. Poleg skrbi, ki jih 
prinaša prvo osamosvajanje otroka, se tako soočajo 
še z nastanitvenimi težavami. Večinoma je govor o 
finančnem zalogaju, ki ga tako varstvo prinese. Po 
navadi se res vse ustavi pri denarju, vendar ne gre 
pozabiti tudi drugih argumentov, ki pričajo o resnosti 
problema. Vrtec s svojim strokovnim kadrom v osnovi 
pomeni varen kraj, kjer starši brez skrbi puščajo 
otroke. Če so otroci dobili mesto v vrtcu, tako odpade 
ena skrb. Koliko negodovanja in slabe volje povzroča 
pomanjkanje prostora v vrtcih, smo videli na zboru 
krajanov na Lavrici, kjer sta bili glavni temi pogovora 
prav šola in vrtec. Želimo in upamo, da bo nov vrtec 
kmalu odprl svoja vrata. In da se sproti iščejo dodatne 
alternative, saj trendi priseljevanja kažejo na to, da bo 
v prihodnje še več otrok. Nekaj zanimivih predlogov 
je bilo slišati na zboru. Ker gre za skupen cilj, bi bilo 
dobro organizirati več takih srečanj. Pa da ne bi ostalo 
samo pri besedah, ampak velja resno obravnavati 
posamezne predloge. 

Konec meseca praznujemo dan državnosti. Na 25. 
junij 1991 je Slovenija formalno postala neodvisna. V 
ta namen se tudi v občini pripravlja nekaj dogodkov. 
Tudi tokrat smo jih zbrali na enem mestu. Osrednja 
prireditev bo v četrtek, 23. junija, na gradu Lisičje. 
Vabljeni!

V imenu uredništva vsem bralkam in bralcem čestitam 
ob dnevu državnosti.

Jana Vavtar
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KAZALO – UVODNIK

je glasilo Občine Škofljica



Spoštovani 
občani in občanke 
občine Škofljica

Želeli so, hrepeneli, 
sredi zavijanja siren so upali,

med pogajanji so trepetali, 
a niso se predali.

Zahtevali so, 
da se uresničijo sanje:

»Živeti hočemo v samostojni državi.« 

Bliža se 20. obletnica dneva državnosti, zato naj vam 
ta dan pomeni spomin na uresničitev dolgoletnih 
sanj slovenstva! Spoštujmo odločitev za samostojno 
državo in se s ponosom ozrimo na začetek suvereno-
sti naše države, Republike Slovenije!

Ob dnevu državnosti vam iskreno čestitamo in želi-
mo prijetno praznovanje!

Župan in občinska uprava

Spoštovani Spoštovani 
občanke in občani!občanke in občani!

Letos praznujemo 20-letnico samostojnosti Slovenije,

zato vas vljudno vabimo, 
da se nam pridružite na

PROSLAVI OB DNEVU DRŽAVNOSTI,

ki bo v četrtek, 23. junija 2011, 
ob 19. uri

pred gradom Lisičje.

Občina Škofljica
župan Ivan Jordan
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NOVICE IZ OBČINSKE HIŠE



Kaj se dogaja v krajevnih skupnostih Pijava Gorica 
in Drenik III

Tudi v aprilu in maju se je marsikaj 
dogajalo, upamo, da je vsak našel kaj 
zase. Potrudili smo se po najboljših mo-
čeh, če se nam je pri tem pripetila kakšna 
napaka, nam jo boste, verjamemo, tudi 
odpustili.

Pa gremo po vrsti: 
• Naši gasilci so se 16. aprila 2011 ude-

ležili tekmovanja v Tomišlju, kjer so bili 
zelo uspešni – čestitamo,

• KUD Pijava Gorica je 16. aprila 2011 
organiziral tradicionalno izdelavo in po-
stavitev butare velikanke, 

• Športni klub Pijava Gorica je 23. apri-
la 2011 vodil velikonočno ustvarjalno de-
lavnico za otroke, kjer so otroci izdelovali 
in okraševali pirhe (času primerno).

• 30. aprila 2011 smo pripravili kres, ki 
je bil zelo dobro obiskan, kar nam je dalo 
obvezo, da kres postane tradicija.

• Za 1. maj smo po naši novi pijav-
ško-barjanski poti organizirali pohod, ki 
se ga je udeležilo veliko število krajanov 
in krajank. Žal tematske table še niso bile 
nameščene. Obljubimo pa, da bomo ob 
uradni otvoritvi (ki bo predvidoma v dru-
gi polovici junija) organizirali pohod in 
kolesarski potep.

Za uspešno izvedbo prijetnih in dru-
žabnih dogodkov se moramo zahvaliti 
g. Franciju iz Čota, ki je poskrbel za do-
bro hrano in pijačo; zahvaliti se moramo 
našim gasilcem, ki so nam pomagali pri 
kresu; KUD Pijava Gorica in Športnemu 
klubu Pijava Gorica. 

Največja zahvala pa gre vsem vam, ki 
ste se udeležili delavnice, kresa ali poho-
da. S tem ste nam dali potrditev, da imate 
radi takšne dogodke in da delamo dobro.

Resnejše teme:

Obvoznica: Začeli smo z obveščanjem 
vseh vpletenih, župani, svetniki, DRSC 
ipd., in medijev o problemu, ki nam ga 
prinaša trenutna idejna trasa preko Bar-
ja. Vse vas prosimo za podporo, nasvete, 
predloge ipd., da preprečimo degradacijo 
prijazne gorice.

Začasna prometna ureditev: Do 

izgradnje obvoznice mimo Pijave Gorice 
je treba urediti prometno problematiko, ki 
je z dneva v dan slabša in kritičnejša, tudi 
na tem mestu vas prosimo za pomoč. 

Zahtevamo: 

• prestavitev prometne table Pijava Go-
rica do Petrola, 

• izgradnjo semaforja ali podhoda,
• spremembo idejnega projekta Križi-

šče Pijava Gorica,
• izgradnjo t. i. šikan za upočasnitev 

prometa, 
• znižanje najvišje dovoljene hitrosti na 

40 km skozi celotno naselje Pijava Gorica. 

Investicije na pijavi gorici: O tem 
bomo lahko, upam, kmalu napisali oziro-
ma videli kaj več.

Upravičeno pa lahko pričakujemo naj-
manj sledeče: 

• pridobitev gradbenega dovoljenja za 
izgradnjo kanalizacije, 

• izgradnjo pločnika do Petrola in 
• križišče oziroma semafor ali podhod. 

Svet KS je občini obljubil vso pomoč, 
voljo, znanje, izkušnje ipd. pri zbiranju 
soglasij za kanalizacijo, pločnik ..., vendar 
doslej nismo prejeli nikakršne dokumen-
tacije z njihove strani. Čakamo, sprašuje-
mo …

Pravna ureditev cestnega katastra: 
Čas, razvoja kraja, umestitve nove Koče-
vske ceste (po letu 1965), neustrezen ur-
banizem ipd. so pripomogli k neurejene-
mu cestnemu katastru. Posledično imajo 
nekatere ceste v naravi drugo traso kot pa 
v zemljiški knjigi oziroma so lahko celo 
v lasti prebivalcev. Takšno stanje pred-
stavlja breme lastnikom (davek na nepre-
mičnine ipd.), hkrati pa onemogoča razvoj 
in ustrezno upravljanje te infrastrukture 
– kanalizacija, vodovod in druge instala-
cije. Treba se je zavedati, da ima takšna 
neurejenost lahko za posledico odlaganje 
izgradnje kanalizacije ipd. S te mrtve toč-
ke se moramo premakniti in zato je svet 
KS občini ponudil možnost, da sam začne 
z urejanjem cestnega katastra (seveda z 
ustreznim pooblastilom občine). Kraja-
ne, ki pa bi želeli rešiti tovrstni problem, 

Velikonočne ustvarjalne delavnice

Postavljanje kresa in zabava ob njem

Pohod po pijavško-barjanski poti

V lik č t j l d l i
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Vrhovska Velikonočna butara 
v Želimljah

prosimo, naj nas kontaktirajo preko maila 
ks.pijavagorica@gmail.com ali pisno v 
poštni nabiralnik pri gasilskem domu s 
pripisom za KS Pijava Gorica. 

Preimenovanje ulic: V preteklosti je 
bila storjena velika napaka, saj so se ulice 
preimenovale v imena, ki nimajo ničesar 
skupnega z našim krajem (izgubili smo 
identiteto). Informacije in želje s strani 
krajanov in sveta KS so, da se razmisli o 

možnosti uvedbe podobnega načina po-
imenovanja ulic, kot je npr. na Gradišču 
(primer: Gasilska ulica – Pijava Gorica I/
nn ipd.). Prosimo za vaše mnenje.

Načrtovanje prihodnosti: Časi od nas 
zahtevajo tudi načrtovanje prihodnosti, 
zato predlagamo občini, da se 

igrišče in zemljišče poleg bara Kivi, ki 
predstavljata velik razvojni in družbeno-
koristni potencial, vključita v območje 

vaškega jedra – s tem se onemogočita de-
gradacija in uničenje enega izmed redkih 
še uporabnih prostorov za skupno dobro 
(kres je to dokazal).

Se vidimo kmalu!

Krajevna skupnost Pijava Gorica in 
Drenik

Franci Pavlinjek

Že nekaj let je navada, da Vrhovci iz-
delajo velikonočno butaro velikanko in 
jo pred veliko nočjo postavijo v Želi-
mljah. Ta navada počasi raste v tradicijo, 
saj so želimeljsko dolino tudi letos olepša-
li z vitko lepotico, ki je bila najvišja doslej 
(približno 20 me-trov).

Kmalu po novem letu se je zbralo ne-
kaj krepkih mož, ki so šli po smreko, jo 
olupili in dali sušiti, štirinajst dni pred 
cvetno nedeljo pa so nabrali bršljan. Ne-
kaj bršljana in pridnih rok smo prispe-
vali tudi Smrjenci v zahvalo gasilskemu 

društvu za izposojene klopi in mize 
ob prireditvah.

Butaro je ubrana ekipa nesla na Gra-
dišče, kjer so jo pogostili Gradiščani. 
Po Rebri je nato butara prispela pred 
želimeljsko cerkev, kjer so jo pridni fan-
tje postavili in okrasili do konca. Brez 
dvoma je bila butara najvišja in najlepša 
v naši občini.

Matej Novak

Foto: M. Novak

Pomladna čistilna akcija v Gradišču nad Pijavo Gorico
Še nas je nekaj, ki smo pripravljeni 

s prostovoljnim delom in z združenimi 
močmi poskrbeti za lepo in čisto okolje. 
Letos so nas razveselili mladi in naši naj-
mlajši, ki so z veliko vnetostjo in vztraj-
nostjo čistili okolico. Pogumni so se od-
pravili čistit h Kočevski cesti, ker se je 
nabralo kar veliko kosovnih odpadkov. 
Veliko dela smo imeli pri ekološkem oto-
ku. Nekaterim je očitno španska vas, kam 

odložiti komunalne odpadke. Najlažje jih 
je odložiti k zabojnikom. Morda pa nam 
bo v prihodnje pomagal videonadzor. V 
vednost vsem. Vsak izmed nas je dolžan 
skrbeti za red in čistočo na ekološkem 
otoku. Med čistilno akcijo je bilo opaziti 
zelo veliko pasjih iztrebkov. Obvestilo, 
ki je bilo v Glasniku, da se morajo pasji 
iztrebki pobirati, je naletelo na gluha uše-
sa in nekaterim v posmeh. Dragi ljudje, 
ali ste res brez slabe vesti in kančka čuta 
za okolje, v katerem živite in sobivamo. 
A žal se bo treba zavedati in razumeti, da 
s svojim neodgovornim ravnanjem za-
strupljamo sebe, svoje otroke, rastline in 
naše bivalno okolje. Sprašujemo se, kaj v 
prihodnje še storiti, da bi združili skupne 
moči, se družili, pokramljali in se skupaj 
poveselili. Samo taka pot nas popelje do 
skupne srečne našega kraja … in brez ka-
kršnihkoli zamer. Treba je spremeniti svoj 
pogled nase in na svoje življenje. Preveč 

smo usmerjeni v prihodnost in razmišlja-
nje o preteklosti. Imeti moramo vizijo, kaj 
si želimo. Naša čistilna akcija je uspela, 
zato bi se radi zahvalili prav vsem, ki ste 
sodelovali v akciji. Hvala tudi tistim, ki 
ste na svoj način prispevali, da smo ostali 
v dobri kondiciji. Hvala g. županu, ki je 
poskrbel za naša suha grla. Radi bi se še 
zahvalili našemu traktoristu g. Jožetu, ki 
vedno poskrbi za odvoz komunalnih od-
padkov. S traktorsko vožnjo po Gradišču 
pa je najbolj razveselil naše najmlajše. 
Skupaj smo se imeli lepo in želimo, da se 
ponovno snidemo v prihodnji čistilni ak-
ciji. Pa srečno!

Ob tej priložnosti vas prisrčno vabimo 
na dan Gradišča, ki bo 4. junija 2011 ob 
14 uri na sedežu društva. Do takrat na sni-
denje.

Vaška interesna skupnost Gradišče
Zdenka Janovljak
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Nove tematske poti v občini Škofljica
Konec meseca marca smo občine po 

Sloveniji prejele povabilo za brezplačno 
ureditev tematskih poti. Izvajalec projekta 
je podjetje Ibera, d. o. o. Na sestanku z 
društvi, predsedniki ožjih delov lokalne 
skupnosti, zainteresiranimi občani in ob-
činskimi funkcionarji smo se dogovorili, 
da se opremi že tradicionalna Svarunova 
pot, za Lavrico je pridobitev nova čem-
šeniška grajska pot, za Pijavo gorico pa 
pijavško-barjanska pot.

Tematskih poti ne bom podrobneje 
predstavila, to bodo storili nosilci posa-
meznih projektov, nanizala bi le nekaj po-
datkov in se zahvalila vsem, ki ste pri tem 
projektu sodelovali. 

Pijavško-Barjanska pešpot – 8,2 
kilometra

Za realizacijo pijavško-barjanske poti 
je prav gotovo najbolj zaslužen g. Franci 
Pavlinjek, ki je s pomočjo g. Petra Pala, 
ge. Tončke Pal in g. Andreja Cibra določil 
lokacije informacijskih tabel. Skupaj so 
pripravili besedila za 44 tabel, s katerimi 

je označena kulturna in naravna dediščina, 
znamenitosti Pijave Gorice, favna in flora 
barja; dovolj poučno, da se iz besedil po-
hodnik lahko tudi kaj nauči. 

Čemšeniška grajska pot, Lavrica – 
12,1 kilometra

Projekt je vodil g. Bojan Božič. S po-
močjo g. Iztoka Petriča in g. Francija Ma-
čerola so nastala besedila, posamezne lo-
kacije so označene z GPS-koordinatami. 
Tudi ta pot označuje kulturne in naravne 
znamenitosti, našo dediščino, s katero se 
srečate na pohodu. Opisana so naselja, 
njihova zgodovina, tipske table pa nas 
opozarjajo na bonton in življenje v goz-
du. Pot je primerna za pohodnike in bolje 
pripravljene kolesarje.

Svarunova pot
Svarunova pot je že tradicionalna, zdaj 

pa bo opremljena z informativnimi ta-
blami. Pri tem projektu smo si delo po-
razdelili; sodelovali smo predstavniki 
posameznih naselij in društev. Skupaj 

smo pripravili besedila in označili vse po-
membne zanimivosti na poti.

Zanimivost tabel so logotipi posame-
znih podjetij. Naj vas ne motijo! Table je 
občina dobila brezplačno, pokrovitelje pa 
je treba predstaviti!

Na koncu naj se zahvalim še lastnikom 
zemljišč, ki so dovolili na svoji parceli 
postaviti količek ali namestiti tablo na 
drevo, pa gospodu Metodu Podržaju, ki je 
brezplačno izkopal jame za količke. In ne 
nazadnje, hvala izvajalcu, družbi Ibera in 
njenemu predstavniku g. Marjanu Platov-
šku, ki je nesebično nudil vso strokovno 
pomoč pri izvedbi projekta.

Kot sem dejala že na začetku, bodo 
posamezne poti predstavili nosilci po-
sameznih projektov v naslednji številki 
Glasnika. Prihaja čas počitnic, dopustov 
in vabimo vas, da se po poteh sprehodite. 
Primerne so za rekreacijo, vsekakor pa so 
dovolj poučne in za pohodnike vseh gene-
racij zanimive.

 Brigita Marinšek 

Čopič namesto čebele?
Vsakodnevno medijsko bombardiranje z zastrašujočimi novi-

cami o množičnem umiranju čebel me je napeljalo k temu, da 
sem pobarala škofljiškega čebelarja, gospoda Trtnika, naj nam 
pove, kako se počutijo čebelice v naši občini. In odlična novica 
je, da ni novic. Torej, čebele marljivo delajo cel dan in zvečer 
vse pridejo spat. Gospod Trtnik me je potolažil, da ne škofljiški 
ne ižanski ali šmarski 
čebelarji ne poročajo o 
težavah ali celo pomo-
rih čebel. 

Smo pa lahko prebra-
li na spletu, da v neka-
terih delih Azije zaradi 
intenzivnega kmetova-
nja čebel sploh ni več, 
zato v nasadih sadnega 
drevja stojijo delavci 
na lestvi in s čopičem 
v rokah oprašujejo cve-
tove.

In ne čudite se, če si 
boste kupili eksotično 
rožico, grm ali dreve-
sce, pa bo le-to same-
valo. Čebele so bistre 

in naj na te super lepe, a tudi super poškropljene in zastrupljene 
rastlinice niti slučajno ne priletijo, temveč se jim izognejo v ve-
likem loku.

Izplačalo bi se jih posnemati. Tako se naslednjič, ko bomo z 
grozo uzrli plevel na gredici in že tekli po strupe in škropiva, raje 
ustavimo, stopimo v lopo po motiko ter rajši populimo in pople-

vemo moteče zelenje 
(ki ga, mimogrede, ne-
katere rastline ljubijo in 
potrebujejo). In vedno, 
ko nastavljamo vabe 
in pasti ter vsepovprek 
škropimo, pomislimo 
na to, da bo mimo prišel 
naš malček ali kužek ali 
muc … Takšna zgodba 
pa se zna žalostno kon-
čati.

Vse potrebuje svoj 
čas. Za rojstvo, rast, zo-
renje. Ne prehitevajmo 
narave. Ustavimo se in 
se učimo od nje. 

Karmen Fabjan

Luka Mancini, Katarina Mrvar 
(www.lukatarina.net)
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Z zbora krajanov 

O vrtcu in šoli na Lavrici
Vodstvo občine Škofljica je na zboru 

krajanov 9. maja 2011 seznanilo krajane 
Lavrice o poteku dveh najpomembnejših 
investicij občine v prihodnjih letih. Sko-
rajšnji gradnji otroškega vrtca in načrto-
vani gradnji nove osnovne šole na Lavrici. 
Kapaciteta vseh vrtcev v občini je že leta 
premajhna za sprejem vseh otrok, katerih 
starši bi jih radi vpisali vanje. 

V tem šolskem letu je vrtec Škofljica, ki 
ima štiri enote, prejel 363 vlog, ki so bile 
tudi nepopolne. Po pozivu k dopolnitvi 
se je vrnilo 295 vlog, od tega 260 iz naše 
občine, 35 vlog je bilo iz drugih občin. S 
sedanjimi zmogljivostmi vrtca bo septem-
bra 2011 sprejetih 50 otrok v vse oddelke. 
Po zaključenem roku bo verjetno odklo-
njenih otrok iz naše občine okrog 210. 
Z gradnjo novega vrtca se bodo razmere 
izboljšale, po predvidevanjih bo sprejel 
dodatnih 140 otrok, še vedno pa ne bo 
sposoben sprejeti vseh zainteresiranih. 

Občina je v sredini februarja vložila 
dokumentacijo za pridobitev projektnih 
pogojev pri Agenciji Republike Slovenije 
za okolje (ARSO), na upravni enoti pa je 
tudi že vložena dokumentacija za grad-
beno dovoljenje. Gradnja naj bi se začela 
kmalu. Po zagotovilih župana Ivana Jor-
dana bo zgradba vrtca energetsko varčna, 
prijazna do uporabnikov in do okolja. 

Celotna investicijska vrednost vrtca je 

nekaj več kot dva milijona evrov. Obči-
na Škofljica se je prijavila na razpis mi-
nistrstva za šolstvo in šport za pridobitev 
nepovratnih državnih sredstev za gradnjo 
vrtca in osnovne šole. Rezultati razpisa še 
niso znani. Za večino potrebnih sredstev 
za gradnjo vrtca se bo občina zadolžila za 
približno 1,6 milijona evrov.

O dogajanju okrog gradnje vrtca na La-
vrici vas bomo sproti obveščali. 

Ne le vrtec, tudi novo osnovno šolo 
potrebujejo učenci. Občina ima v načrtu 
gradnjo nove osnovne šole na Lavrici. Po-
trebe po šoli obstajajo že zdaj, a denarja ta 
trenutek občina nima. Država je s predpi-
si predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo v 
celoti prevalila na pleča občin, tudi inve-
sticije v šolske objekte.

Stanje na področju osnovnega šolstva 
je predstavil njen ravnatelj Roman Brun-
šek in dejal, da je šola že prepolna, ven-
dar bodo z dodatnimi napori v šolskem 
letu 2011/2012 zagotavljali enoizmenski 
pouk z zamikom. Po njegovem mnenju se 
v šolskem letu 2013/2014 ne bo mogoče 
izogniti dvoizmenskemu pouku. 

Razprava se je vrtela tudi okrog obljub 
vodstva oziroma župana prejšnjega man-
data, ki je obljubljal šolo. Razpravljavci so 
predlagali različne rešitve, kako najhitreje 
do nove šole, nekatere bo občinsko vod-
stvo tudi preučilo. Investicijska vrednost 

za šolo znaša po nekaterih podatkih 7,5 
milijona evrov, kar je po mnenju vodstva 
občine skoraj tretjino preveč. Prava naj bi 
bila cena 5,5 milijona evrov za velikost 
šole, kot jo zahtevajo sedanje potrebe.

Občinsko vodstvo je predstavilo finanč-
no stanje in realnost investicije v novo 
šolo. Obstaja verjetnost, da bo nova šola 
zagledala luč sveta leta 2013. O šoli se je 
razvnela še bolj vroča, celo ostra razprava, 
ko so nekateri razpravljavci zahtevali šolo 
takoj in bili kritični do vodenja projekta 
o osnovni šoli. Ko so se ti pred nekaj leti 
ali pred kratkim priselili na Lavrico, so 
pričakovali vrtec in šolo v kraju bivanja, 
kajti v informaciji o prodaji stanovanj so 
prodajalci informirali kupce stanovanj o 
neposredni bližini vrtca in šole. Udeležen-
ci zbora so ponovno postavili zahtevo po 
proučitvi možnosti, da investitor v bloke 
Ob potoku postavi šolo in jo odda v na-
jem občini. Župan je obljubil proučitev te 
možnosti.

O izboljšanju javnega prevoza je spre-
govoril župan Ivan Jordan in dejal, da pri-
pravljajo enotno prevozno karto za avto-
busni in železniški prevoz. Mestni promet 
naj bi se podaljšal do Grosupljega, linija 
3B pa naj bi ostala. Izboljšal naj bi se tudi 
železniški prevoz.

Franc Prešeren

Bomo po več kot tridesetih letih na Lavrici za vedno 
nehali igrati nogomet?

Na nogometnem igrišču v Babni gorici, 
kjer že nekaj desetletij igramo nogomet, 
je 2. maja ob 8. uri zjutraj, le nekaj dni po 
nepričakovani smrti lastnice omenjenega 
igrišča, samozvani dedič preoral igrišče 
in s tem preprečil trening nogometašem 
in rekreacijo krajanom. 

Razlog tega dejanja ni nikomur znan, še 
manj pa razumen, saj je vsaj do sredine 
junija najemnik tega igrišča društvo la-
vriških gorskih kolesarjev in gre pri vsem 
skupaj najmanj za motenje posesti in ka-
znivo dejanje. Pa to pri niti ni tako po-
membno, če upoštevamo, da se enoletna 

pogodba že čez dober mesec izteče. Oči-
tno to pomeni trajno prenehanje igranja 
nogometa na tem igrišču. Da bi zares razu-
meli srž tega problema, se moramo vrniti 
v preteklost.

Za začetek si v izvirniku poglejmo plan 
dela pri ureditvi športnih površin v KS 
Lavrica in dejavnosti Športnega dru-
štva Lavrica, ki je nastal pred 32 leti ali 
natanko 23. maja 1979. Ta dokument je iz-
redno pomemben za zgodovinski pregled 
lavriškega športa, vlogo Krajevne sku-
pnosti Lavrica v takratni ureditvi in nera-
zumljiv mačehovski odnos naše občine v 

preteklosti do tako pomembne stvari, kot 
je šport. 

Športno društvo Lavrica, ustanovljeno 
leta 1971, si je že tedaj za cilj zastavilo 
urediti športno igrišče. Po neuspelih pri-
zadevanjih na različnih lokacijah je tudi 
prva zagnanost pojenjala – tako pri za-
gotovitvi površin za igrišče kot tudi pri 
športnih aktivnostih na drugih področjih. 
V tem času ni bilo pričakovane moralne 
pomoči s strani družbenopolitičnih orga-
nizacij in KS Lavrica; čeprav se je mla-
dina množično vključevala v razne mani-
festacije v občinskem in mestnem okviru 
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(tekmovanje Vičiada, Makov teden, de-
javnosti mladinskih pohodnih enot itd). V 
letu 1978 pa je ZSMS ob podpori drugih 
družbenopolitičnih organizacij in krajev-
ne skupnosti sprožila akcijo za ureditev 
športnih površin na opuščenem kamnolo-
mu v Babni gorici, kjer je bilo že veliko 
prej priljubljeno zbirališče mladincev, ki 
so bili navdušeni športniki. Po dogovoru 
z lastniki kmetijsko nekoristnih površin je 
bila že v marcu sprožena delovna akcija: 
pripravljalna dela in groba zemeljska 
dela. Akcijo je vodila ZSMS s svojim od-
borom za igrišče v sodelovanju s krajevno 
skupnostjo. Entuziazem in zagnanost sta 
v dveh mesecih vztrajnega in zagnanega 
dela ustvarili zravnan teren, grobo pripra-
vljen za dokončno ureditev prepotrebnega 
igrišča. Ves čas je potekala mladinska de-
lovna akcija, vsa organizacijska dela pa 
je odlično izpeljal odbor ob pomoči in s 
finančnimi sredstvi, ki jih je prispevala 
Krajevna skupnost Lavrica. Pri tem ne 
gre pozabiti prostovoljnih uslug nekaterih 
krajanov s svojo mehanizacijo. 

Za dokončno ureditev površin za špor-
tne dejavnosti je bilo potrebno še veliko 
truda in tudi materialnih sredstev. V pla-
nu, ki smo si ga zastavili, naj bi tu zrasel 
rekreacijski park, ki bo služil raznim zvr-
stem športa, oddihu, rekreaciji mladine, 
delovnih ljudi in šolske mladine. Od špor-
tnih panog bi tu gojili predvsem nogomet, 
košarko, nekatere atletske discipline, stre-
ljanje in balinanje. Urediti nameravamo 
lopo odprtega tipa, postaviti nekaj zašči-
tnih mrež in opremiti površine za zgoraj 
naštete dejavnosti. Dobili smo finančno 

pomoč s strani Občinske zveze za telesno 
kulturo za nakup mrež, golov, tarč, dre-
sov, žog, miz za namizni tenis, manjšega 
valjarja, športne obutve, klopi, košev in za 
vaditelja nekaterih športnih disciplin. 

Po več kot 10-letnem čakanju se bodo 
tako tudi krajanom Lavrice izpolnile želje 
in možnosti za rekreacijo in usposabljanje 
delovnega človeka za večje delovne napo-
re, mladini pa nudene koristne in zdrave 
aktivnosti. 

Po zapisih Zveze socialistične mladine 
Slovenije in Športnega društva Lavrica 
je bilo takrat pri tej ureditvi porabljenih 

250 ur za čiščenje terena, opravljeno je 
bilo miniranje za 150 m2 materiala, 20 ur 
za ravnanje terena z buldožerjem, treba 
je bilo pripeljati in razgrniti kar 500 m2 
nasipnega materiala, za ročno čiščenje je 
bilo potrebnih 150 ur in na koncu je bilo 
treba še vseh 2100 m2 fino zravnati in utr-
diti z valjarjem. Za vse to je bilo takrat 
ob vsem prostovoljnem delu porabljenih 
236.900,00 din. 

Pred tem je bila seveda podpisana po-
godba za dobo deset let. 23. novembra 
1978 jo je podpisal takratni predsednik 
Alojz Ihan. 

In kaj je namen te zgodovinske kro-
nologije na področju športa na Lavrici? 
Predvsem to, da je bila naša občina od 
same ustanovitve precej mačehovska do 
urejanja tega problema po celotni občini. 
Da sredstva za šport niso teritorialno pra-
vično porazdeljena, ne opozarjajo samo 
na Lavrici, te očitke je slišati s prav vseh 
koncev Škofljice. Za omenjeno igrišče v 
Babni gorici sem si v prejšnjem mandatu 
močno prizadeval, da bi ga občina odku-
pila ali vsaj najela za dobo deset let, pa 
kljub izpogojevani izredno nizki najemni-
ni za ta najem ni bilo posluha. 

Komentar ni potreben! Sprašujem se, 
ali bomo znali v teh ne najbolj rožnatih 
časih zgraditi kakšno novo športno igrišče 
in ohraniti stara ali pa bomo izgubili še 
peščico tistih, ki so nam jih zapustili naši 
predhodniki.

Bojan Božič, Lavrica

Občinski prvaki

Preorano nogometno igrišče
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INTERVJU

O infrastrukturi v občini
O stanju infrastrukture v občini, 

njenemu razvoju smo povprašali pod-
župana za družbene dejavnosti Boja-
na Božiča. Infrastruktura žal ne sledi 
ekspanzivni poselitvi. Veliko naselij v 
občini je še vedno brez osnovne infra-
strukture. 

Nekatere regije v Evropi in nekatere 
občine v Sloveniji so že začele omejeva-
ti doseljevanje in gradnjo novih stano-
vanj. Podžupan je s svojimi zanimivimi 
odgovori pojasnil vizijo vodstva občine 
glede doseljevanja, infrastrukture in 
ohranjanja oziroma izboljšanja kako-
vosti življenja sedanjim prebivalcem. 

Se strinjate, da infrastruktura v občini, 
zlasti na Lavrici, zaostaja za ekspanzivno 
poselitvijo?

»Zagotovo, vendar ne le na Lavrici, 
temveč v celotni občini. Na Lavrici, ki je 
že močno urbanizirana, je zaradi preteklih 
napak to le še opazneje.«

Kateri deli infrastrukture so posebno 
problematični?

»Osnovna šola, vrtec, krajevna središča, 
dom starejših občanov, cestne povezave, 
parkirišča, igrišča, komunalna opremlje-
nost, vodovod …«

Menite, da se mora število prebivalstva še 
tako ekspanzivno večati? Če da, v katerih 
naseljih?

»Priseljevanje je treba v celotni občini 
maksimalno omejiti, kar je z posnema-
njem vrednimi ukrepi že storilo nekaj 
občin.«

Kakšen je odnos občinskega vodstva do 
demografsko-prebivalstvene politike?

»V naši občini bi že sedaj v primeru na-
selitve vseh prostih stanovanjskih enot v 
številu prebivalcev ujeli Postojno. Seve-
da pa se s Postojno ne moremo primerjati 
po infrastrukturni opremljenosti. Po meni 
znanih podatkih se doslej na občini ni 
nihče statistično ukvarjal z demografski-
mi gibanji. Z županom in podžupanom za 

gospodarske zadeve smo že razpravljali o 
možnih ukrepih za omejitev priseljevanja 
v našo občino.«

 Kako se bodo reševali drugi segmenti in-
frastrukture, če bosta rešena šola in vrtec 
na Lavrici?

»Že sama izgradnja šole in vrtca bo ve-
lik uspeh za naš mandat, prioriteta drugih 
projektov pa je v domeni in soglasju župa-
na in občinskega sveta. Nekaj od njih jih 
vzporedno s predvideno gradnjo vrtca in 
šole že poteka. Najbolj znan je zagotovo 
dom starejših občanov.« 

Občinski prostorski načrt (OPN), ki je 
v pripravi, bo uravnotežil doseljevanje v 
občini?

»Na to vprašanje vam žal ne morem 
odgovoriti, saj pred samo razgrnitvijo ni-
mam možnosti vpogleda v OPN.«

Kakšno je stališče vodstva občine do 
ohranitve kakovosti življenja sedanjim 
prebivalcem občine?

»Stremeti moramo k cilju, da se kako-
vost življenja povečuje ali v najslabšem 
primeru ohranja. Težko je govoriti o 
tem, ko je toliko otrok ostalo brez pred-
šolskega varstva in ko nam v šoli grozi 
dvoizmenski pouk. Zagotovo je priorite-
ta gradnja osnovne šole in vrtca. Seveda 
pa je kakovost življenja še vse kaj dru-
gega kot dovolj prostora v šoli in vrtcu. 
Ohraniti moramo zelene površine, urediti 
promet, rešiti dom starejših občanov in 
zagotoviti osnovno zdravstveno oskrbo. 
Hkrati pa moramo izgraditi še kakšno 
otroško in športno igrišče, občino komu-
nalno opremiti in poskrbeti, da bo v vseh 
krajih zagotovljena nemotena preskrba 
z vodo.«

Kakšno je stališče vodstva občine do 
ohranitve naravnega okolja in kmetij-
skih površin?

»Zelo pomemben je pravi odnos do na-
rave, ki jo lahko zaščitimo le tako, da jo 
približamo ljudem.

Prav v naravi imamo v naši občini še 
neslutene možnosti, ki pa jih turistom žal 
še ne znamo prodajati. Imamo barje, ki je 
s svojo izjemno biotsko raznovrstnostjo 
pravi naravni park v malem. Tako veliko 
število rastlinskih in živalskih vrst na tako 
majhnem prostoru nas uvršča med narav-
no najbogatejša območja Evrope. Spod-
budno je, da se tudi v naši občini tega vse 
bolj zavedamo, kar je zagotovo zasluga 
mednarodnega programa članic Evrop-
ske unije Narava 2000. Našo turistično 
ponudbo bo treba obogatiti prav s čarom 
biotske raznovrstnosti. Le tako bomo lah-
ko naravo tudi trajno zaščitili in jo ohra-
nili za naslednje generacije. S podobnim 
ukrepom pa bo treba zaščititi tudi kmetij-
ske površine. Najprej jih je treba zaščiti-
ti z OPN-jem, saj so apetiti investitorjev 
preveliki in bodo ob naraščajoči gradnji 
za trg trajno izginile tudi kmetijske povr-
šine. Menim, da je treba namenjati višje 
subvencije za ekološko pridelavo sadja in 
zelenjave. Ljubljana s svojo bližino in ve-
liko potrebo po eko zelenjavi in sadju je 
gotovo prednost za takšno dejavnost, saj 
bi ob vse dražjem transportu uspela ostati 
konkurenčna.«

Franc Prešeren

Bojan Božič
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Dan državnosti – dan upanja in 
priložnosti

Mnogi ne bomo nikoli pozabili trenut-
ka, ko smo ponosno in z upanjem zrli v 
novo državno zastavo, ki je pred dvajse-
timi leti zavihrala na Trgu republike. Z 
njenim dvigom smo simbolično razglasili 
ustanovitev svoje države. Ali smo s tem 
izpolnili večstoletni sen naših prednikov 
ali pa zgolj izbrali edino možnost, ni po-
membno. Pomembno je zlasti to, da smo 
Slovenci dozoreli v narod. S tem smo 
pridobili pomembno izhodišče za naro-
dni razvoj. Ob dvajsetletnici, ki jo žal 
zaznamujeta recesija in notranja politična 
kriza, se mnogi sprašujejo, ali je današnja 
Slovenija država, kakršno smo si želeli, in 
ali ni bilo nekdaj boljše. Vsakdo si na ti 
vprašanji seveda odgovarja sam, saj ima 
vsak posameznik svojo izkušnjo. Kljub 
temu pa moramo državljani Slovenije ob 
dnevu državnosti iskati predvsem upanje 
in priložnost. Živimo namreč v svoji hiši 

in v njej lahko sami naredimo red. Red, 
ki bo temeljil na tradicionalnih vrednotah. 
Avtor besedila naše himne France Preše-
ren je v drugi kitici Zdravljice zapisal: 
»Edinost, sreča, sprava k nam naj nazaj se 
vrnejo …«. To je preprost program, ki bi 
mu morali slediti vsi državljani: edinost 
iskati v slovenstvu, srečo v zlatem pravilu, 
spravo pa v kritičnem odnosu do samega 
sebe. Z željo po delu in uspehu zaradi 
sočloveka in ne zaradi lastne uveljavitve 
lahko dosežemo tisto, o čemer smo sanja-
li tisti večer, ko so bile dovoljenje sanje. 
Jutri pa je nov dan. Izkoristimo ga!

Občankam in občanom čestitamo 
ob 20-letnici državnosti!

Bojan Božič, Nataša 
Spreitzer, Iztok Petrič

Neodvisna lista Naša Lavrica
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Peti kongres ŽO SDS
V soboto, 16. aprila 2011, je v Podpeči 

pri Brezovici potekal peti kongres Žen-
skega odbora SDS. Uvodoma je zbrane 
članice pozdravil župan občine Brezovi-
ca Metod Ropret. Sledil je nagovor pod-
predsednice stranke SDS Sonje Ramšak 
in podpredsednika SDS ter poslanca v 
DZ Zvonka Černača, ki je opisal trenutno 
stanje v državi in povedal, da je zasto-
panost žensk v politiki pri nas še vedno 
zelo nizka, in to kljub temu, da veliko 
govorimo o enakopravnosti med spo-
loma. Gostili smo tudi poslanca SDS v 
DZ Branka Grimsa. Članice kongresa sta 
pozdravila še predsednik Kluba seniork in 
seniorjev SDS Mitja Ljubeljšek in vodja 
glavnega tajništva SDS Anja Bah Žibert, 
ki je izrazila veselje ob veliki udeležbi 
na kongresu in pohvalila delo ženskega 
odbora v iztekajočem se mandatu. V uvo-
dnem delu kongresa se je članicam kot 
gostja pridružila Mojca Kucler Dolinar, 

predsednica ženske zveze pri Novi Slove-
niji, s katero Ženski odbor SDS pogosto 
sodeluje. Govore zbranih gostov je po-
pestril kulturno-zabavni program. Slišali 
smo več pesmi v izvedbi pevke Elde Viler, 
ki je navdušila zbrane delegatke in goste 
kongresa.

Sledil je uradni del kongresa, kjer so 
članice volile organe Ženskega odbora 
SDS za prihodnji dve leti. Za predsednico 
ŽO SDS smo delegatke soglasno izvolile 
dosedanjo predsednico Alenko Jeraj z že-
ljo, da tudi v novem mandatu tako dobro 
in učinkovito vodi ženski odbor in s ko-
legicami v vodstvu pomaga članicam na 
poti v aktivno politiko. Izvoljen je bil tudi 
nov 13-članski izvršilni odbor in 5-članski 
nadzorni odbor. Članice Ženskega odbora 
SDS so na kongresu sprejele resolucijo z 
naslovom 20 let Slovenije in novih 20 sko-
zi ženske oči. Z resolucijo želimo pove-
dati, kako pomembno je, da se zavedamo 

daru, ki smo ga doživeli in ga imamo – 
samostojne države, naše domovine Slo-
venije. Z resolucijo želimo odgovoriti na 
vprašanja današnjega časa, kakšen naj bo 
položaj naše države v prihodnosti, pred-
vsem pa, kako lahko k uresničevanju teh 
ciljev pripomoremo ženske. 

Kongres je minil v prijetnem delovno-
glasbenem vzdušju in 107 zbranih dele-
gatk z veliko pozitivne energije in idejami 
predstavlja močan potencial žensk Slo-
venske demokratske stranke in zagotovo 
jih bomo v prihodnje srečevali na najviš-
jih mestih. 

Za ŽO SDS Škofljica:
Simona Kostrevc, 

Brigitte Grandovec Vider

Ustanovljena SDM Škofljica
Po ustanovitvi ženskega odbora SDS 

Škofljica v začetku leta smo se v izvršnem 
odboru OO SDS Škofljica dogovorili, da 
bomo ustanovili tudi podmladek SDS, 
ki se imenuje Slovenska demokratska 
mladina. 

20. aprila smo s predsednikom ob-
činskega odbora SDS gospodom Bo-
risom Zupančičem in gospodom An-
drejem Čušem (predsednik SDM) 

izpeljali volilno konferenco SDM Ško-
fljica. Za predsednika SDM Škofljica 
je bil izvoljen gospod Gregor Knep, ki 
je tudi član izvršnega odbora OO SDS 
Škofljica. 

Namen ustanovitve podmladka SDS 
je predvsem v druženju članic in članov 
SDM kot tudi drugih simpatizerjev naše 
stranke in prav tako vse mladine v ob-
čini Škofljica. V ta namen je v tem letu 

predvidenih več družabnih dogodkov, 
športnih kot tudi kulturnih.

Ob tej priložnosti bi radi pozvali vse 
mlade, da se nam pridružijo in se v čim 
večjem številu udeležujejo dogodkov, ki 
jih bomo pripravili.

Predsednik SDM Škofljica
Gregor Knep 

Darovanje krvi
19. aprila 2011 smo v kulturni dvora-

ni občine Škofljica skupaj z Rdečim kri-
žem Slovenije organizirale predavanje 
o darovanju krvi. Predavatelj g. Boštjan 
Novak nam je na strokoven, pa ven-
dar zelo življenjski način predstavil, kaj 
pomeni darovati kri in kaj pomeni biti 
krvodajalec.

Naša kri je nenadomestljivo zdravilo in 
najdragocenejše, kar lahko podarimo. Za 

potrebe zdravstva in zadostno preskrbo s 
krvjo potrebujemo kar 400 krvodajalk in 
krvodajalcev na dan in kar 105.000 letno. 
Ali povedano drugače: to pomeni, da lah-
ko za reševanje zapleta pri porodu porabijo 
pet litrov krvi, ki jo zagotovi deset krvoda-
jalcev, za zdravljenje opeklin potrebuje-
mo več kot deset litrov krvi, za operacijo 
presaditve jeter deset litrov, operacijo srca 
tri litre krvi, za nekatere ponesrečence pa 

se porabi celo petnajst litrov krvi, za kar 
potrebujemo 20 do 30 krvodajalcev. Že ti 
podatki povedo, kako pomembno je da-
rovanje krvi za zdravljenje in reševanje 
življenj in koliko posameznikov se mora 
odločiti za to solidarnostno dejanje.

Predstavljene so bile naslednje teme: 
• nasveti pred odvzemom krvi,
• postopek pred odvzemom krvi 
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(laboratorij, kjer se določita krvna 
skupina in količina hemoglobina, iz-
polnjevanje vprašalnika, zdravniški 
pregled),

• kako poteka odvzem krvi (450 ml krvi),
• nasveti po odvzemu krvi.

Žal smo glede na udeležbo ugotovili, 
da se ljudje ne zavedajo, kako pomemb-
no je biti krvodajalec in kako pomemb-
no je biti ozaveščen o pomenu darovanja 
krvi.

V današnjih časih, ki so polni nesreč, 
naravnih katastrof in predvsem bolezni, 
je še kako pomembno, da se zavemo, kaj 
pomeni darovanje krvi. 

Zato: pomagajmo si! 

Za ŽO SDS Škofljica:
Simona Kostrevc, 

Brigitte Grandovec Vider
g. Boštjan Novak, Rdeči križ RS

PRAZNOVANJE 
OB DNEVU DRŽAVNOSTI

Ob dnevu državnosti vas 
OO SDS, OO NSi in OO SLS Škofljica vabimo, 

da skupaj proslavimo

20. rojstni dan Republike Slovenije.

Pridružite se nam na kresni večer v četrtek, 23. junija 2011.

Kresovanje bo od 21. ure dalje na Malnarjevem hribu (Dednik) na Škofljici 
(nasproti OŠ Škofljica). Za okrepčilo in dobro vzdušje bo poskrbljeno.

Maša za domovino pa bo en dan prej, v sredo 22. junija 2011, ob 20. uri 
v župnijski cerkvi sv. Cirila in Metoda na Škofljici.

Prav vsi lepo vabljeni.

Oj, mati, moja domovina,
ljubezen moja ti edina,
ti moja skrb in bolečina, 
Bog čuvaj dobrotljivi te, 
Bog živi te, Bog živi te! 

(Simon Gregorčič, Domovini) 

Občinski odbor 
SDS Škofljica, ŽO SDS Škofljica in SDM Škofljica

želi vsem državljanom Republike Slovenije
lepo praznovanje dneva državnosti.
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Utrinki s 16. Vseslovenskega srečanja ljubiteljev 
starodobnih vozil na Škofljici

Sobotni sončen dan je bil kot naročen za 
prireditev na prostem, kot je bilo 16. sre-
čanje ljubiteljev starodobnih vozil, ki ga je 
organiziral Oldtimer club Škofljica. Pro-
strana površina športnih igrišč pri Osnov-
ni šoli Škofljica in okoliškega travnika je 
komaj zadostovala za množico starodob-
nih vozil različnih znamk in letnikov izde-
lave. Več kot 278 udeležencev je dalo na 
ogled svoja vozila. Med njimi so bila mo-
torna kolesa, osebni avtomobili, vojaška 
vozila in tovornjaki. Med obiskovalci do-
godka niso bili le lastniki starodobnikov, 

marveč tudi množica obiskovalcev, ki so 
si ogledali zanimivo razstavo različnih 
vozil. Najstarejši razstavljeni osebni avto 
je bil izdelan leta 1928, najstarejše motor-
no kolo pa leta 1932. Prireditve se je ude-
ležilo tudi nekaj navdušencev iz Nemčije, 
Slovaške in Hrvaške.

V zvezo starodobnih vozil Slovenije 
(SVS) je včlanjenih 41 društev, le-ta pa je 
včlanjena v mednarodno zvezo – Federa-
tion Internationale Vehicles Anciens. 

V OTC Škofljica se lahko včlanijo la-
stniki starodobnih vozil, ki so bila izdela-
na najpozneje 31. decembra 1975. Poleg 
druženja si člani OTC Škofljica izmenju-
jejo izkušnje pri obnovi vozil, si pomaga-
jo med seboj in širijo tehnično kulturo. 

Starodobna vozila niso bila na ogled le 
v Škofljici. Ob enajsti uri so prvi krenili 
na krožno vožnjo po petih občinah moto-
ciklisti, sledila jim je množica različnih 
štirikolesnih vozil. Iz Škofljice so ude-
leženci krenili proti Turjaku čez Pijavo 
gorico, Smrjenje, Št. Jurij. Na Turjaku so 
se obrnili proti Pijavi gorici, od tam proti 

Igu do Vrbljenj, kjer je bil postanek. Iz 
Vrbljenj je kolona krenila proti Podpeči, 
Notranjim goricam, Brezovici, Črni vasi, 
Rudniku in nazaj na zborno mesto v Ško-
fljici. Na krožni poti so vozila prevozila 
77 kilometrov. Vsa vozila so morala biti 
registrirana in sposobna za vožnjo po jav-
nih cestah, udeleženci a so morali spošto-
vati cestnoprometne predpise. Na sklepni 
prireditvi je organizator podelil udeležen-
cem spominska priznanja za udeležbo.

Franc Prešeren

Prvomajski pohod članov PGD Orle
PGD Orle tradicionalno organizira en-

krat letno za svoje člane in vaščane pohod 
na Lipoglav z namenom, da se med se-
boj še bolj povežemo in družimo. Leto-
šnji pohod je bil že deseti po vrsti, seveda 
pa so se pohoda najbolj razveselili naši 

najmlajši člani. Zbrali smo se pred gasil-
skim domom 2. maja ob deveti uri, pot 
pa nas je vodila skozi vas, vse skozi so se 
nam po vasi pridruževali novi pohodniki, 
tako da se nas je zbralo nekaj čez štiri-
deset. Pot smo nadaljevali po gozdni poti 

proti vrhu 582 metrov visokega Molnika, 
ki je priljubljena pohodniška točka mno-
gim okoličanom, nadaljevali smo preko 
Pleš skozi Repče ter po dobrih dveh urah 
prispeli na cilj pred podružnično osnovno 
šolo na Malem Lipoglavu.

Po kratkem počitku in okrepčilu v do-
mači gostilni smo se zapodili na šolsko 
igrišče in se pomerili v nogometu.

Imeli smo krasen sončen dan in kar s 
težavo smo se začeli pripravljati na odhod 
proti domu. Čeprav je bila jutranja hoja 
kar nekako lažja od popoldanske, smo se 
v prijetni družbi, kjer dobre volje, razno-
vrstnih šal in smeha ne zmanjka, imenitno 
zabavali tudi ob vrnitvi.

V imenu PGD Orle se iskreno zahvalju-
jemo vsem, ki ste se udeležili letošnjega 
pohoda, še zlasti pa gre zahvala pokrovi-
teljema pogostitve SBS trgovini, d. o. o., 
in Vrbici, d. o. o.

Simon Černe
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Otroški pevski zbor Čebel'ce, župnija Ljubljana 
Rudnik, TD Lavrica

Otroški pevski zbor Čebel'ce delujejo na Rudniku od meseca 
septembra. V zboru prepeva petnajst otrok od prvega do šestega 
razreda. Zbiramo se enkrat tedensko na pevskih vajah. S petjem 
sodelujemo enkrat mesečno pri svetih mašah. Nastopali pa smo 
tudi v kulturni dvorani na Lavrici ob prazniku sv. Miklavža in ob 
materinskem dnevu. Na gostovanje pa smo bili povabljeni v ob-
čino Logatec, kjer smo z nastopom prispevali kanček slovenske 
otroške pesmi pri tamkajšnji prireditvi ob materinskem dnevu. 
Zbor sestavljajo: Eva Marič, Manca Okorn, Teja in Špela Slana, 
Petra Adamič, Neža Istenič, Lara in Tina Jamnik, Hana in Rebe-
ka Gombač, Pika Lucija Cokan, Sara Suhadolnik, Nika Nebec, 
Nika, Miha, Veronika Kupljenik in Urška Žabjek.

V prihodnje pa se Čebel'ce pripravljamo za nastop v Avstriji.

Urška Žabjek in Veronika Kupljenik
(foto: Manca Kupljenik)

Velikonočna delavnica 
na Lavrici

Na lep sončni dan v sredo, 20. aprila 11, smo se Lavričani zbra-
li v Domu krajanov, kjer je Društvo prijateljev mladine organi-
ziralo velikonočno delavnico. Skupaj z otroki in mamicami smo 
preživeli dve živahni, kreativni uri. Nastalo je približno petdeset 
pisanih pirhov, ki smo jih ustvarili s posebno tehniko barvanja, 
ki jo imenujemo marmoriranje. Za jajčka smo kasneje naredili 
prikupna penasta stojala v obliki travnika. Vsi izdelki že krasijo 
domove malih umetnikov.

Ines Železnikar za Društvo prijateljev mladine Lavrica

Cvetna nedelja na Rudniku – blagoslov zelenja (oljk) in butar
Kristjani v spomin na Jezusov slovesni 

vhod v Jeruzalem na cvetno nedeljo nosi-
mo k blagoslovu različno zelenje. »Raz-
lično pomladno zelenje, ki naznanja novo 
življenje v naravi, naj bi nam bilo znamenje 
nepremagljivega večnega življenja in Jezu-
sove zmage nad hudobijo in smrtjo,« piše 
sestra Aleša v svoji knjigi Zelenje cvetne 
nedelje. Po mnogih krajih naše dežele se iz 
roda v rod prenaša izdelava butaric in butar 
(imajo različna imena) iz najrazličnejšega 
zelenja in drugih dodatkov. Večinoma za 
ohranjaje te avtohtone tradicije skrbijo 
krajevna turistična društva, ki organizirajo 

skupinske delavnice za pletenje butar in 
tako prenašajo to tradicijo in veselje ob 
skupnem druženju tudi na mlajše.

Na Lavrici imamo že 12-letno tradicijo 
skupinske izdelave butaric in butar iz zele-
nja, ki je vedno obogateno z raznobarvnimi 
smrekovimi oblanci, ki se dajo lepo obar-
vati in potem oblikovati. Tako se ta praksa 
kot etnološka posebnost naših krajev, pred-
vsem z Orel, od koder izvirajo butare, ople-
tene z oblanci, ohranja naprej. Na orlovskih 
butaricah je bilo le malo živega rastlinja, 
največkrat le šop brinja, vejica pušpana 
(mimogrede: v državi Luksemburg, kjer 

ne raste oljka, za to uporabljajo pušpanove 
vejice in ničesar drugega) ali ciprese, v no-
vejšem času pa tudi bršljan, zato pa je bilo 
in je še več raznobarvnih oblancev. Z Orel, 
kjer jih je k temu prisilila ekonomska sti-
ska konec 19. stoletja, se je način pletenja z 
oblanci razširil tudi na druge okoliške vasi, 
predvsem v Sostro, kjer še danes izdelujejo 
butare z oblanci kot tržno blago za prodajo 
na ljubljanski tržnici za stolnico.

Vaščani Orel, spodbujeni s strani Turi-
stičnega društva Lavrica, so pred deseti-
mi leti začeli tekmovati v izdelavi butare 
velikanke, pri kateri na kakršenkoli način 
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sodeluje skoraj vsa vas. Letošnja sicer ni 
bila najvišja, bila pa je lepo opletena s širo-
kimi raznobarvnimi trakovi iz furnirja, saj 
tako širokih in dolgih oblancev iz smreko-
vine ni mogoče pridobiti. Butaro velikan-
ko, ki je posebno opravilo za fante in mlajše 
može iz vasi, so spletli v gasilskem domu 
ter jo na predvečer cvetne nedelje s trak-
torjem pripeljali pred cerkev in jo postavili 
v za to pripravljen betonski podstavek. Ta 
butara je kar nekaj tednov krasila vhod v 
cerkev, posvečeno svetima Simonu in Judu 
Tadeju na rudniškem hribu.

Na cvetno soboto smo tudi letos imeli de-
lavnico pletenja v dvorani na Lavrici, člani-
ce Turističnega društva Lavrica so obarvale 
oblance, ki jih je pripravil Gregor Glavan iz 
hiše, kjer tradicija izdelave domuje že ne-
kaj generacij. Nabrali smo potrebno zelenje 
(resje, pušpan, zimzelen, ciprese), narezali 
leskove šibe, priskrbeli oljčne vejice in pri-
pravili vse drugo (vrvico, orodje, zaključni 
trak), da je vsak udeleženec lahko izdelal 
butaro po svojem navdihu in znanju. Pri 
otrocih je bilo čutiti tekmovalnega duha, 
saj je drugi dan na cvetno nedeljo po bla-
goslovu v cerkvi na Rudniku sledilo oce-
njevanje najlepših, najizvirnejših in naj-
prikupnejših butar. Po teh kriterijih so bili 
zmagovalci vsi, ki so izdelali butare sami 
ali s pomočjo staršev, zato je po sveti maši 
in blagoslovu Turistično društvo Lavrica za 
nadaljnjo spodbudo in veselje petim ple-
tilcem najbolj izstopajočih butar podelilo 
priznanja v obliki knjižnih nagrad, ki so jih 
prejeli: Nika Nebec, družina Ahlin (plete 
butare po načinu, opisanem v nadaljevanju 
– s križem na vrhu), Martin Jamnik, Miha 
Kupljenik in Saša Cešek. Izpostavljanje 
njihovih imen naj služi spodbudi tudi za 

druge, da se bodo naslednje leto pridružili 
ohranjanju te lepe tradicije, ki naj ne zamre, 
kot je zapisala Marija Tekavec.

V nadaljevanju je opisana sestava butare 
po staroveškem ljudskem izročilu, ki ga je 
Turističnemu društvu Lavrica pred deseti-
mi leti posredovala Marija Tekavec iz Sel. 
Tako butaro so povezali doma na cvetni 
petek iz pomladanskega gozdnega zelenja, 
cvetja sadnega drevja in sadežev, in sicer:

• iz enoletnih leskovih palic (šib), ki 
morajo biti ravne in se povežejo z za to 
pripravljenim posebnim trakom, ki se upo-
rablja več let (pomeni, da ga je treba pose-
bej hraniti);

• na vrh palic se doda najprej križ, nare-
jen iz medulovih b'tkov, teh naj bo devet: 
trije pokončni in šest prečnih;

• okoli križa se doda reso, oljko ali pu-
špan, cvetje drena in sadnega drevja, tri 
vejice brina in mačice vrbe;

• doda se tri krompirje, zatakneta bršljan 
in sadje.
Če hočemo narediti veliko butaro, vsta-

vimo v sredino debelejšo leskovo palico, da 
se butara ne upogiba.

Po blagoslovu se butare in zelenje prine-
se domov ter razdeli tako:

• da se ponudi živini nekaj zelenja;
• da se na vsako poslopje (hiša, hlev, ko-

zolec itd.) podtakne po eno vejico bršljana;
• da se iz oljčnih vejic naredijo križci, 

ki se zataknejo za šipe v oknih ali na vrata 
(ti se uporabljajo ob različnih priložnostih: 
ko se poberejo poljski pridelki in sadje, se 
daje z njimi v shrambo (kaščo), ko se zida 
hiša ali poslopje, se dajo pod temelje ali pod 
vhodna vrata);

• da se sadje razdeli med člane družine 
pri nedeljskem kosilu;

• da se krompir posadi ali skuha za jed;
• da se trak, s katerim so povezane lesko-

ve palice, spravi na stalno mesto v hiši in 
se uporablja leta in leta samo za ta namen;

• da se palice (šibe) spravijo za uporabo 
v različne namene: pri peki velikonočnega 
kruha se da na ogenj, na binkoštno sobo-
to in ob kresu se nesejo na njivo skupaj z 
blagoslovljeno vodo, ob hudi uri se blago-
slavlja (odvrnitev nevihtnih oblakov), ob 
božiču na vse tri svete večere se uporabijo 
ob oglju, ko hodimo po hiši in jo blago-
slavljamo;

• da se vse, kar ostane, vrže na ogenj, da 
zgori in se po »marnem« ne pohodi.

Na tak način so praznik cvetne nedelje 
obhajali naši predniki, zato »delajmo in 
ohranjajmo te dragocene svetinje tradicije 
tudi mi«, je še zapisala gospa Marija.

Stanko in KsenijaNagrajenci TD Lavrica

Skupina mladih pletilcev

N j i TD L i

Skupina mladih pletilcev
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Velika noč v naši občini ali Kristus je vstal!
Večina škofljiških občanov naslovne besede sprejemajo, veru-

jejo in živijo, ker svete skrivnosti presegajo človeški um. Zgo-
dovinsko poznavanje Jezusa Kristusa je premalo, če globoko v 
svojem srcu ne čutimo, da je On tisti, ki ga s človeškimi bese-
dami imenujemo LJUBEZEN. Prišel je, trpel, umrl in tudi vstal 
in še vedno živi za vsakega človeka: mene, tebe, njo, njega, sle-
hernega človeka, za nas vse. Res: za vse ljudi, brez izjeme; tako 
za tiste, ki jim velika noč pomeni le prijetno druženje, kot tudi 
tiste, ki niti ne poznajo njenega pomena, ali tiste, ki v srcu iščejo 
upanje v pravičnost, mir in dobro. Globlje pa se lahko veselimo 
Gospodovega mimohoda verniki, ki verujemo, da je Jezus Kri-
stus naša pot, resnica in življenje!

Gornje misli smo številni udeleženci velikonočne vstajenjske 
procesije s svojo udeležbo potrjevali in v pričanje pokazali svetu 
ob sončnem vzhodu na nedeljsko velikonočno jutro.

Na začetku še, ko je bilo sonce za hribom, kmalu za tem pa že 
v polni sončni luči.

Če hočemo v polnosti podoživeti Gospodovo trpljenje in vsta-
jenje, je treba tudi živeti, kakor nas Gospod uči: Ljubi svojega 
bližnjega kakor samega sebe!

Dogodki pred dva tisoč leti so po potrebi ljubezni enaki kot da-
nes, ko brezpravni delavci kličejo: »Oče, zakaj si nas zapustil?«

Tudi Judeževi srebrniki so danes plačilno sredstvo, ko je za de-
nar, dobiček, za bogastvo dovoljeno vse. Ali ni kot v času Poncija 
Pilata? Vsi si umivajo roke, nihče ni ničesar kriv; ulica pa vpije: 
»Križaj ga!« Tu se sprašujemo, koga …

Teptanja ljubezni do bližnjega se je nagrmadilo do mere, da se 
sprašujemo, kdaj bo ta polna.

V molitvi, petju in zrenju lepote smo zaokrožili nazaj v cerkev, 
kjer smo v ALELUJI in sveti daritvi zaključili velikonočni obred 
ter odšli domov na blagoslovljeni velikonočni zajtrk.

Škofljica, 24. april 2011 
Zapisal Anton Mušič, 

Odbor za oznanjevanje pri ŽPS

Majski izlet lavriških upokojencev
Kar dva avtobusa izletnikov sta se po-

časi odzibala z našega velikega parkirišča. 
Kam?

V deželo belih brez, steljnikov in prija-
znih ljudi. Saj Belo krajino vsak po malem 
poznamo in tudi organiziranih izletov je 
bilo nekaj. A kaj se ne bi vračal tja, kjer 
je lepo in kjer imajo vedno še kaj novega 
pokazati.

Za jutranjo kavo smo se ustavili v Žu-
žemberku, ki je osrednje naselje Suhe kra-
jine. Kot trg je kraj omenjen že v 15. stol. 
Niso mu prizanesli turški vpadi, kuga in 
hudi boji v drugi svetovni vojni. Kraj je 
prepoznaven po gradu, ki ga s postopno 
obnovo želijo rešiti pred propadom. V 
Soteski nas je krajevna vodička popeljala 
na dvorišče skoraj porušenega dvorca, ki 
je v Valvazorjevih časih veljal za enega 
najlepših v deželi Kranjski, med vojno pa 

so mu partizani s požigom in rušenjem na-
menili žalosten konec. V sklopu dvorca je 
bil velik park obdan z obzidjem in vrtnim 
paviljonom, poznan kot Hudičev Turn, ki 

je dobil ime po razuzdanih zabavah, ki jih 
je prirejala gospoda v njem.

V Občicah smo si ogledali muzej Koče-
vskih Nemcev, ki so v tem delu Slovenije 
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PETEK
Psoglavska noË

Vili Resnik
ognjemet
SOBOTA

Dan športa
VeËer na trgu

NEDELJA
Tržni dan

Ansambel Franca MiheliËa

www.td-sodrazica.si

PGD LAVRICA 
VPISUJE NOVE ČLANE

Vsi, ki ste stari od 7 do 55 let, ste lepo vabljeni v našo orga-
nizacijo. Pridružite se nam in postanite del gasilske organi-
zacije, pomagajte ljudem v stiski, lahko ste tudi samo člani 
društva in se družite z nami. Zatorej vabljeni vsak petek od 
20. do 21. ure v prostore gasilskega doma na Lavrici na vpis, 
lahko pa pokličete tudi na 040/266 377 (Janez Jagrič, pod-
poveljnik PGD Lavrica).

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
Klemen Vider

na skromni zemlji v odmaknjenih zaselkih 
bivali 600 let. Ohranjali so svojo kulturo 
in jezik. Večina njih je bila nazaj izselje-
nih, a za njimi so ostale neizbrisljive sledi. 
Predmeti ki so jih uporabljali, so naši ge-
neraciji sicer poznani, vsi tiho pripovedu-
jejo zgodbo o težkem življenju in so zdaj 
skrbno urejeni v muzeju.

Tudi na izletu te čas preganja in pohiteti 
smo morali v Stare žage, ki jim to ime zdaj 
ne pritiče, ker naselja skoraj ni, nekoč pa 
je tu delovalo veliko žag in furmanska de-
javnost je bila v teh krajih še kako živa. Na 
povabilo našega krajana, ki je bil tu nekoč 
doma, smo imeli daljši postanek. Do hi-
ške ki je bila nekoč zidanica te družine in 
se skromno stiska v breg, smo morali peš. 
Prijazen sprejem gostiteljev, dobra mali-
ca v naravi, glas harmonike in pesem nas 
vseh so prispevali v prijetno razpoloženje. 
Saj bi kar ostali, če nas ne bi v Semiču 
že čakala vodička za ogled tamkajšnje 
cerkve sv. Štefana. Le nekaj km naprej je 
izvir Krupe, kjer živi edino tu v Sloveniji 
jamska školjka in tudi človeška ribica.

Od tu smo se odpeljali v Gradac, kjer vi-
kende preživljata naša člana saj ju rojstna 
hiša prijazno vabi, naj se vrneta. Nadvse 
prijazen je bil tudi sprejem gostiteljev. 
Lepo urejena kmečka hiša, s skrbno ure-
jenim vrtom in okolico pred njo pa velika 
miza obložena z belokranjskimi dobro-
tami od pogače, potic, več vrst zavitkov 
in seveda vinske kapljice. Bilo je nadvse 
prijetno.

V zahvalo in prijazen naše velike sku-
pine smo obema gostiteljema posadili 
spominsko drevo, ju seveda zalili z vodo 
in vinom, zapeli nekaj narodnih pesmi, da 
bosta dobro rasli. Zahvaljujemo se obema 
družinama in vsem, ki so pomagali pripra-
viti sprejem dveh avtobusov gostov.

Naš izlet smo zaključili v kmečkem tu-
rizmu v Drašičih. Spet prijazen sprejem, 
obilo dobre hrane in dobrega vina. Tu v 
tej vasi že tristo let še vedno deluje »sose-
ska zidanica« nekakšna vinska banka. Ima 
že dobro poslovanje, da se ohranja tako 
dolgo. Tudi za današnji čas je to vredno 
razmisleka.

Tudi lepega je enkrat konec in kar žal 
nam je bilo, da smo se morali posloviti. 
Toda dobro voljo in smeh in pesem smo 
ponesli seboj v avtobus. Sem in tja so se 
po domovih že ugašale luči, ko smo se vr-
nili na Lavrico. Utrujeni? Da, zelo. A bil 
je krasen in nepozaben izlet. Že jutro je 
obetalo lep dan in tak je tudi bil.

Zdenka Gačnik
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Konec meseca aprila in začetek maja je 
vsako leto obdobje zelo razgibane aktiv-
nosti v KO ZB NOB Škofljica , letos še 
toliko bolj, ker praznujemo 70. obletnico 
ustanovitve OF . Člani KO ZB NOB Ško-
fljica so se udeležili številnih spominskih 
svečanosti, prireditev in pohodov.

Javorovica 1.maj 2011

Ena večjih proslav širše razsežnosti 
v tem času je vsekakor proslava 1. maja 
na Javorovici kjer so zbrani, ob spome-
niku padlim borcem četrtega bataljona 
Cankarjeve brigade, počastili spomin na 
tragične dogodke. Na prireditev so števil-
ni obiskovalci prišli iz različnih koncev 
Slovenije, mnogi tudi peš, nekateri tudi 
na konjih.

Slavnostni govornik na tej svečanosti 
je bil predsednik Državnega zbora RS, dr. 
Pavel Gantar. Ob tej priliki je med dru-
gim spregovoril tudi o vrednotah, kot so: 
predanost, požrtvovalnost in solidarnost, 
ki so pred več kot 120 leti delavcem v Či-
kagu, bili glavno orožje v boju za pravice 
delavcev. Te iste vrednote so spremljale 
naše partizanke in partizane v boju proti 
okupatorju. O času v katerem živimo, pa :

»Žal je delo v pehanju za zaslužkom in 
ob brezbrižnem bogatenju izgubilo svojo 
temeljno vrednost. Postalo je le nujen po-
goj za preživetje, kljub dejstvu, da je delo 
tista vrednota, ki nas določa in zaznamu-
je, ki nam daje dostojanstvo in omogoča 
osebnostno rast,« je dejal dr.Gantar in do-
dal, da praznik dela že drugo leto zapored 
praznujemo pod težo gospodarske krize. 
»In četudi kresovi vsako leto gorijo enako 
svetlo in močno, si, žal, tudi rdeče nageljne 
že drugo leto zapored pripenjamo z manj 
zanosa in z več negotovosti. »

Na spominsko svečanost na Javorovici 
se člani KO ZB NOB Škofljica odpravimo 

organizirano z avtobusom in se po koncu 
svečanosti odpravimo še kam drugam. Le-
tos se nas je udeležilo 50. Po skupnem ko-
silu v Gradišču pri Šentjerneju, smo dru-
ženje podaljšali v pozno popoldne. Vreme 
nam je bilo naklonjeno tako, da smo se 
kljub negotovi vremenski napovedi, lah-
ko odpravili v Žužemberk, k spomeniku 
na Cviblju. Na ploščah pod spomenikom 
so vklesana imena 1150 padlih partizanov 
in aktivistov OF, ki spominjajo na teror 
okupatorjev in njihovih sodelavcev na 
območju Suhe krajine v času druge sve-
tovne vojne.

Smrečje 4. maj 2011

4. maja smo se ob spomeniku na Turja-
ku, poklonili 28. žrtvam, talcem in aktivi-
stom OF, ki jih je okupator v zadnjih dneh 
vojne , odpeljal iz ljubljanskih zaporov in 
umoril na tem odročnem kraju.

Orle 6.maj 2011

Na tradicionalnem srečanju na Orlah v 
počastitev praznika Ljubljane, dneva miru 
in dneva osvoboditve glavnega mesta, je 
spregovoril slavnostni govornik akademik 
dr. Matjaž Kmecl, podpredsednik Zveze 
združenj borcev za vrednote NOB Slove-

nije.
O osebni odgo-

vornosti in čutu 
dolžnosti borcev , 
ki so padli v zadnjih 
bojih pred osvobo-
ditvijo Ljubljane, je 
povedal :

»Lahko bi kdo na 
skrivaj računal, da 
se bo malo poskril 
in potem v mesto 

prijezdil živ in zdrav na belem konju, 
slavljen in občudovan, tvegane stvari pa 
naj opravijo drugi. Lahko bi tako računal 
- vendar ni. Poslušal je svojo dolžnost in 
mnogi so pri tem padli. Bili so generacija 
velike odgovornosti,«

In o današnjem trenutku: »Sedaj pa, kot 
da se je ta samozavest sesula. Vse počenja-
mo, da nam ne bi bilo potrebno nič storiti... 
Naši poslanci se obnašajo, kot da jih ni zra-
ven. Poskrbeli so za referendumsko ero, ki 
govori, da so za vse krivi drugi. Pozicija 
ali opozicija - to je vse vseeno, vsekakor 
pa drugi«.

Kot vsako leto sta na svečanosti spre-
govorila tudi župana sosedskih občin, naš 
župan g. Ivan Jordan in župan Ljubljane g. 
Zoran Janković.

Kulturni program so skupaj z učenci 
Osnovne šole Škofljica pripravil še kvin-
tet godal Slovenske vojske in Partizanski 
pevski zbor, ki je med drugim zapel tudi 
Borovo Hej brigade, ob spremljavi števil-
ne množice, ki jim je vzneseno pritegnila 
in marsikomu se je orosilo oko in zadrhtele 
ustnice ob prepevanju verzov: »....Čez po-
ljane požgane tja do bele Ljubljane, naša 
vojska prodre kot vihar!...«

Pohod ob žici okupirane Ljubljane in 
praznik mesta Ljubljane, 7. in 8. maj 
2011

Letos je potekal že 55. pohod po 35 ki-
lometrov dolgi Poti spominov in tovari-
štva, ter tek trojk po trasi, kjer je nekoč 
stala bodeča žica. Tudi člani KO ZB NOB 
Škofljica so se pohoda ob žici udeležili na 
nekoliko krajšem delu poti in se nato pri-
ključili centralni proslavi na Prešernovem 
trgu v Ljubljani.

Na tisoče ljudi je 7. maja na osre-
dnji prireditvi ob 70. obletnici OF 

KO ZB NOB Škofljica: Ne, za to se nismo borili . . .
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slovenskega naroda in ob dnevu zma-
ge, miru in Evrope na Prešernovem trgu 
v Ljubljani počastilo ta velik dogodek. 
Slavnostni govornik je bil Janez Stanov-
nik, predsednik ZZB za vrednote NOB. 
Na njemu svojstven, neposreden način 
je spregovoril o stanju duha in morale v 
naši domovini danes. Osvobodilno fronto 
je označil za največji prelomni dogodek 
v slovenski zgodovini, saj »...smo Sloven-
ci iz objekta zgodovine postali subjekt in 
gospodarji lastne usode...«. Po Stanovni-
kovih besedah je OF štiri leta načrtno gra-
dila svojo državo, saj je na svoj prapor za-
pisala: združeno Slovenijo, samoodločbo 

slovenskega naroda, narodno vojsko 
in tudi ljudsko demokracijo. Ob tem je 
obžaloval dejstvo, da se je prav slednja ta-
koj po vojni izrodila. »Žal so osamosvojite-
lji delali prav take napake kot mi leta 1945. 
Denacionalizacija je bila prav tako zgreše-
na kot predhodna nacionalizacija. Če smo 
mi napravili krivice leta 1945, je popra-
vljanje krivic napravilo več krivic kot pa 
popravilo. Če so bile napake v našem repre-
sivnem aparatu, so bile zahteve lustracije 
po letu 1990 nič manjša napaka kot tiste 
leta 1945...«

Skozi veliko različnih prireditev, na raz-
ličnih mestih in z različnimi govorniki je 

potekala ena skupna rdeča nit - sporočilo, 
da so člani ZZB močno razočarani in ogor-
čeni s trenutnimi dogajanji v državi. Krši-
jo se moralne in etične norme, zaničujejo 
človekove pravice, delavci so grobo izko-
riščani, priložnosti za nove zaposlitve ni . 
Doživljamo kapitalizem v najhujši obliki. 
In marsikateri udeleženec vseh teh proslav 
je z grenkobo lahko rekel: »Ne za to se 
nismo borili... «

Za KO ZB NOB Škofljica
Vera Banić Vukadi

Andrej Padar – dvojni jubilej

Ob 70-letnici praznuje Andrej Padar 
tudi 50-letnico delovanja v gasilstvu.

Predstaviti Andreja Padarja ni pre-
prosto. Je dinamičen možak, poln novih 
idej, nabit z energijo in povsem predan 
gasilstvu. 29 let je bil na čelu PGD Pija-
va Gorica. S svojim znanjem in trmasto 
odločnostjo je stalno izboljševal položaj 
gasilske enote na Pijavi Gorici. Bil je prvi 
predsednik krajevne skupnosti in pobu-
dnik številnih akcij (telefon, trgovina, as-
falt). Znal je premagati birokratske ovire 
pa tudi poškodbe, ki jih je dobil v prome-
tni nesreči. Skratka, človek, ki je prehitel 
samega sebe.

Bil je gasilec v Želimljah, kasneje se je 
vključil v GD Bežigrad, ker je stanoval 
blizu sedeža gasilske enote.

Po prihodu od vojakov je svojo prvo 
službo nastopil 11. novembra 1963 v 
Iliriji in postal član industrijske gasilske 
čete. Takrat se je tudi izobrazil za gasilca. 
Svoje znanje je začel prenašati v domače 
društvo in 8. februarja 1967 prevzel me-
sto poveljnika. Izboljševali so operativ-
nost društva, vadili prvič tridelni šolski 
napad.

Društvo je bilo brez osnovnih artiklov 
za gašenje, dom je bil v gradnji, manjkalo 
je izobraženega kadra, zato sta leta 1977 z 
Branetom Jerebom opravila izpit za gasil-
skega častnika.

Društvo je bilo brez avtomobila, za hitro 
akcijo so pridobili leta 1973 staro vozilo 
od gasilske brigade – kombi, leto kasneje 
pa novo Rosenbauerjevo črpalko.

Zaradi pomanjkanja denarja so morali 
organizirati gasilske veselice – na prvi, 
leta 1974, je igral ansambel Oktavija Braj-
ka iz Kopra. Najuspešnejša, se zdi, je bila 
tista s Slapovi. Veličastna je bila tudi pa-
rada z nastopom mažoretk leta 1980. Tudi 
ansambel Franceta Miheliča je nastopil.

Prva večja motorna črpalka Rakovica je 
prišla prav pri gašenju Bavantovega ko-
zolca. Že teden dni kasneje leta 1972 je 
gorel Perkov pod.

Ti požari so spodbudili podporo Gasil-
ske zveze Vič za novo črpalko Rosenbau-
er in prvi kombi IMV 600.

Požar, ki mu je ostal v spominu, je ti-
sti iz leta 1985 na Turjaku, v katerem so 
pri minus 25 ºC uspešno gasili požar na 
sedanjem gostišču. Dolgoletni trud in izo-
braževanje kadrov in dobra vozila so bili 
v oporo pri gašenju požara pri Zajcu. V 
petih minutah so ga obvladali.

Hud ognjeni krst je društvo doživelo, ko 
je gorel Bavantov kozolec, s 30 let staro 
motorno črpalko, cevi iz konoplje in brez 
kakršnekoli opreme. To je bila najtežja 
preizkušnja v njegovi karieri.

Pove, da so pijavški gasilci 20 let oskr-
bovali z vodo južni del Ljubljane, od Ško-
fljice do Turjaka in Želimelj. Stari FAP, 
letnik 1959, je prevozil nešteto kilome-
trov med ozkimi kolovozi in škarpami. 
Vozove z veliko kapaciteto vode smo na-
bavljali bolj zaradi potrebe vseh krajanov
 naše KS.

Razvoj gasilstva vidi le v delavnosti 
in izobraževanju. Prvi gasilec mora biti 
dvakrat neumen. Gasilstvo ni le v tem, da 
obstaja samo zase, nuditi mora občutek 
varnosti prebivalstvu in v tem je vrednost 
gasilstva.

Pomembno je tudi vzgoja mladih. 
Doma, pravi Andrej, so vsi gasilci, tudi 
oba sinova – Andrej je gasilski častnik, 
voznik, Boštjan pa mentor mladine.

Pot, da je nekdo gasilec iz veselja in 
prepričanja, je dolga. Andrej meni, da je 
pomemben zgled.

Potrditve, ki jih doživiš, so številne. 
Enotnost ljudi v akciji, želja po skupnem 
uspehu, veselje ob delu – vse to ga je na-
polnjevalo vso dolgo kariero.

Srečo je imel v 29 letih vodenja društva 
– ob njem so bili dovzetni in sposobni 
ljudje, pravi Andrej. In zavest o skupnem 
uspehu je nekaj lepega.

Gasilke in gasilci Pijave Gorice se 
pridružujemo čestitkam ob dvojnem 
jubileju.

Peter Pal
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Florijanova maša na Pijavi Gorici, v ne-
deljo, 8. maja, je bila v lepem, sončnem 
vremenu priložnost za srečanje in druže-
nje gasilskih društev iz naše občine.

Mašo je vodil gospod Janez Žirovnik iz 
župnije Ig – za gasilce in vse prostovoljce.

Po maši je posedel z gasilci v obnovlje-
nem skednju in nam povedal, da gre za 
verski in kulturni dogodek. Stoje napra-
vi cerkveno okolje, za vsakega ima svoj 
pomen. Namen obreda je dati gasilcem 
srečno popotnico in poglobiti smisel ga-
silstva kot takega. Na Pijavi Gorici se je 
dobro počutil, vlada posebno povezoval-
no vzdušje.

O dogodku smo se pogovarjali z gasilci 
iz vseh društev. Slavko Vesel, PGD Vrh 
nad Želimljami, je dogodek označil kot 
spomin na praznik gasilcev. V svojem dru-
štvu so v zadnjem času vlagali v stavbo, 
ponovno so vzpostavili žensko desetino, 

vključujejo vedno več mladine, pohvalil 
je vodstvo, ki je zelo zagnano.

V PGD Želimlje urejajo tudi prostore 
na podstrešju – uporabljali jih bodo za 
izobraževanje, sestanke –, veselica pa bo 
25. junija.

Poveljnik PGD Lavrica Peter Adamič 
ocenjuje kot napredek društva pridobitev 
nove brizgalne. Obnavljajo zgornje pro-
store, kasneje pridejo na vrsto tudi garaže. 
Urediti nameravajo sejno in operativno 
sobo. Zdaj imajo več osebne opreme za 
vsakega operativca.

Franc Mlakar iz PGD Orle pove, da 
je Florjanova maša stari običaj, ki so ga 
na Orlah stalno obnavljali in spoštovali, 
danes pa pomeni tudi druženje v prije-
tnem vzdušju. Hkrati poudarja vrednote 
solidarnosti in prijateljstva, ki so izvorno 
gasilske. Društvo je letos vse sile vložilo 
v novo gasilsko vozilo GVV 1. V teh časih 
je težko zbrati potrebna sredstva, vendar 
jih prebivalstvo podpira, saj ljudje vidijo, 
da pozitivno jedro gasilstva živi naprej.

Da je Florijanova maša ne le tradicija, 
temveč priložnost, da se gasilci spoznajo 
in malo pogovorijo, meni tudi g. Cigale, 
predsednik PGD Škofljica. V njihovem 
društvu je znova zaživelo delo z mladimi, 
večja je operativnost, izboljšujejo notranji 
in zunanji videz doma. 110-letnica je za 
njimi, želijo si več članic.

Srečanje je spremljal tudi Robert Kus, 
ki na MO Ljubljana skrbi za civilno za-
ščito, katere del so gasilci. Ugotavlja, 
da z nakupom nove opremo vzporedno 
napredujeta tudi znanje in usposoblje-
nost. Kljub krizi vrednot je vedno več 
mladine, zato je gasilstvu treba po-
svečati veliko pozornosti in se vedno 
znova zahvaliti za trud in požrtvoval-
nost.

Andrej Pirc, predsednik PGD Pijava 
Gorica, je izrazil zadovoljstvo nad pote-
kom srečanja in pripravami. Kot gostitelji 
so se maksimalno potrudili, da so se go-
stje dobro počutili. Kot dosežek domače-
ga društva je omenil nastanke veteranske 
ekipe, za katero so kupili nove uniforme, 
imajo načrt, da bi ekipa delala na starem 
orodju.

Peter Pal
(Foto: Marko Avsenak)

Srečanje občinskih gasilcev na Pijavi Gorici

Društvo Vaška interesna skupnost Gradišče
vabi na

11. TRADICIONALNO SREČANJE GRADIŠČ,
ki bo v soboto, 25. junija 2011, v Gradišču na Kozjaku.

Odhod avtobusa bo ob 8. uri iz Gradišča pri kapelici.
Vse zainteresirane prosimo, da svoje želje in prijave potrdite do 20. junija 2011 

na telefonsko številko 041/614 931 (Križ) in 041/595 949 (Janovljak).

Vse druge informacije dobite ob prijavi.

Lepo vabljeni,
predsednik društva Branko Križ
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V soboto, 21. maja 2011, je potekalo 
tekmovanje iz gasilskih in gasilsko-špor-
tnih veščin na Turjaku. Letos sta za PGD 
Vrh nad Želimljami nastopali dve ekipi, 
obe zelo uspešno. Članice A so osvojile 
drugo mesto, prav tako člani A. V dru-
štvu smo na članice zelo ponosni, saj so 
na njihovi prvi tekmi pokazale, česa so 
sposobne. Prihodnje leto bodo zagotovo 
še bolj vneto vadile in se trudile doseči 
prvo mesto.
Člani A smo bili prav tako srebrni. Obeh 

rezultatov so se razveselili tudi vaščani 
Vrha in Smrjen, med katerimi je kar ne-
kaj gasilcev. Veseli smo, da smo društvo 
obogatili z dvema velikima in lepima po-
kaloma.

Matej Novak
(Foto: M. Jeršin)

V soboto, 21. maja 2011, se je na Turja-
ku v Gasilski zvezi Velike Lašče odvijalo 
gasilsko tekmovanje. Na tekmovanju so 
nastopile desetine iz gasilskih zvez Ško-
fljica, Ig in Velike Lašče. Našo zvezo so 
zastopala vsa društva, nekateri z eno tek-
movalno enoto, drugi z dvema enotama. 
Ob prihodu na prizorišče tekmovanja se 
je morala vsaka izmed prijavljenih ekip 
izkazati s prijavnim listom in gasilskimi 
izkaznicami. Pred začetkom tekmovalne 
vaje je vsako društvo najprej preverilo, 
kako izurjeni so predhodniki, sledilo je 
strokovno posvetovanje društva o more-
bitnih napakah in priložnostih. Nato pa 
je prišel čas za akcijo. Vsaka ekipa si je 
najprej pripravila teren, na katerem so pre-
verili stanje opreme. Ko je bila ta pregle-
dana, je vsak v ekipi prijel za svoje delo. 
Najprej spajanje sesalnih cevi, vezava in 
položitev v bazen, nato napad od motorne 
brizgalne do trojaka in naprej do konca. 
Druga disciplina je bila vaja razvrščanja, 
kjer se je zavzeto prisluhnilo zahtevam 
desetarja o hoji po poligonu. Zadnja, tre-
tja vaja pa je bila štafeta. Vsi tekmovalci 
so se razporedili po označenih površinah, 
namenjenim tej disciplini. Ob znaku start 
se je odvijalo podajanje ročnika od enega 

tekmovalca do drugega in nazaj. Končni 
izkupiček točk je bil zelo dober. Seveda 
so bile na tekmovanju tudi napake, ki se 
lahko odpravijo na pripravah za nova tek-
movanja. Ob čisto pravem koncu je vsako 
društvo izvedelo končne rezultate in se še 
dodatno poveselilo.

Tekmovanje je bilo izvedeno profesi-
onalno, strokovno in natančno, za kar je 
skrbelo veliko ocenjevalcev iz vseh zvez.

Vsa društva že zavzeto pričakujejo na-
slednja tekmovanja in izzive, na katere 
se je treba z vsem veseljem in spošto-
vanjem do gasilske službe dobro pripra-
viti.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Za GZ Škofljica
Besedilo in fotografija Vider Klemen

Letošnje gasilsko tekmovanje zelo uspešno 
za PGD Vrh

Tekmovanje treh gasilskih zvez na Turjaku
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Društvo prijateljev mladine Lavrica objavlja

FOTO NATEČAJ ZA MLADINO
na temo: 

»NAJ žival / rastlina na Barju 2011«
s poudarkom na 

redkih in ogroženih vrstah

Rok oddaje: od 1. aprila do 5. septembra 2011. 

Sodelujejo lahko osnovnošolci in srednješolci s stalnim prebivališčem v občini Škofljica, 
ki niso dopolnili 19 let. Avtor lahko sodeluje z največ 3 lastnimi fotografijami in jih 

pošlje po elektronski pošti na naslov najbarje.dpmlavrica@gmail.com.
Format fotografij: jpg, velikost datoteke med 0,4 in 1,5 Mb.

Pravila fotografskega natečaja NAJ žival/rastlina na Barju 2011
1. Sodelovanje

Na natečaju lahko sodelujejo osebe, ki bodo 
v koledarskem letu 2011 stare manj kot 19 let 
in imajo stalno prebivališče v občini Škofljica.

2. Prijava na natečaj
Za prijavo na natečaj šteje fotografija, ki je 
oddana v skladu s spodaj opisanimi pogoji. 
Vsak avtor lahko sodeluje z največ tremi fo-
tografijami.

3. Vsebinske in tehnične zahteve
Tema natečaja je NAJ žival/rastlina na Barju s 
posebnim poudarkom na redkih in ogroženih 
vrstah, kot so na primer rosika, kosec, barjan-
ski okarček, močvirski tulipan. Dovoljena je 
osnovna neselektivna obdelava fotografij (iz-
rez, osvetlitev, kontrast, ostrina). Fotografije 
naj bodo v formatu jpg, velikost datoteke med 
0,4 in 1,5 MB.
Fotografije pošljite po elektronski pošti na 
naslov najbarje.dpmlavrica@gmail.com. V 
polje Zadeva obvezno vpišite Fotonatečaj 
2011 ter ime in priimek. Na ta naslov lahko 
pošiljate tudi dodatna vprašanja v zvezi s fo-
tonatečajem.

V besedilo sporočila dodajte še naslednje po-
datke:
• Podatki o udeležencu: ime, priimek, starost, 

naslov stalnega prebivališča in kontaktna 
telefonska številka.

• Podatki o fotografiji:
 – približna lokacija posnetka,
 – naziv fotografirane živali ali rastline,
 – naslov fotografije, ki naj vsebuje besedo 
»naj«, npr. najhitrejši okarček, najbolj 
urejen dom družine kosec, najbolj seksi 
divja račka …
 – opis fotografije z utemeljitvijo, zakaj je 
vsebina na posnetku »naj«.

4. Avtorstvo
Vsakdo lahko sodeluje s fotografijami, kate-
rih avtor je sam. Če bi se kasneje izkazalo, 
da oseba ni avtor fotografije, je dolžna vrniti 
prejeto nagrado in prevzeti vse morebitne od-
škodninske zahtevke pravega avtorja. Če se 
med izborom pojavi sum, da oseba ni avtor 
fotografije, sme žirija takšno fotografijo brez 
nadaljnjih obrazložitev izločiti iz natečaja.
Avtor oddane fotografije na Društvo prijate-
ljev mladine Lavrica prenese pravico do brez-
plačnega reproduciranja in objave v tiskovinah 
ter na spletnih straneh in razstavah v občini 
Škofljica.

5. Osebni podatki
Avtor z oddajo fotografije soglaša, da organi-
zator natečaja shranjuje in obdeluje njegove 
osebne podatke za namen izvedbe natečaja in 

obveščanja o izboru. Avtor prav tako soglaša z 
objavo svojega imena in priimka na seznamu 
nagrajencev.

6. Izbor
Žirija v sestavi Pavla P. Udovič, Tadej Pugelj, 
Ivan Blatnik, Vesna Sušec Šuker in Radmila 
Pavlovič bo fotografije pregledala in ocenila 
po naslednjih kriterijih: motiv, originalnost, 
kompozicija, barvna usklajenost. Vse odlo-
čitve žirije so dokončne. Pritožba nanje ni 
mogoča.

7. Podelitev nagrad in objava fotografij
Nagrajenci bodo o rezultatih obveščeni po 
mailu, na Facebook strani DPM Lavrica, na-
grade pa bodo svečano podeljene na proslavi 
občinskega praznika Škofljica v septembru 
2011. Vse ustrezne prispele fotografije pa 
bodo tudi sproti objavljene na Facebook stra-
ni DPM Lavrica.

8. Splošne določbe
Natečaj traja od 1. aprila 2011 do vključno 5. 
septembra 2011.Organizator natečaja Društvo 
prijateljev mladine Lavrica.

Lavrica, 29. marec 2011

Najboljše tri fotografije bodo 
nagrajene:
1. Nagrada v vrednosti 50 €
2. Nagrada v vrednosti 30 €
3. Nagrada v vrednosti 20 €

Natančnejša pravila natečaja si lahko 
ogledate na: 
• facebook strani DPM Lavrica, 
• v Glasniku, 
•  spletnih straneh OŠ Škofljice 

in Občine Škofljica.
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Odredba o ukrepih 
za zatiranje škodljivih rastlin

3. avgusta 2010 je bila v Uradnem listu Republike Slo-
venije objavljena odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih 
rastlin iz rodu Ambrosia spp.

Ker so rastline iz rodu Ambrosia zelo škodljive za zdravje 
ljudi, s svojim cvetim pelodom povzročajo močne alergije 
oziroma senene nahode pozno poleti, jih je treba uničiti pred 
cvetenjem. 

Zelenolistna ambrozija je rastlina, ki ima do 80.000 se-
men na leto. Semena kalijo sukcesivno in so kaljiva do dvaj-
set let. To pomeni, da bodo semena rastlin, ki bodo letos 
semenile, lahko kalila še leta 2030, zato je treba semenenje 
teh rastlin preprečiti. 

Ker je v naravi trenutno največ ambrozije na nekmetijskih 
zemljiščih, na obrobju cest in drugih javnih površin, vas 

prosimo, da ustrezno ukrepate in čim več rastlin populite – 
sama košnja namreč ni dovolj uspešna. 

V pomoč vam prilagamo povezave na spletne strani Fito-
sanitarne uprave RS, Uradnega lista RS in različnih lekarn.

• http://www.uradni-list.si/1/content?id=97576
• http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010063.pdf
• http://www.furs.si/svn/zvr/ambrosia_osn.asp
• http://www.pomurske-lekarne.si/si/index.cfm?id=1459
• http://narava.mojforum.si/narava-about192.html

Zlatko Krasnič,
kmetijski svetovalec

Urejanje dokumentacije na kmetijah
Z vedno večjimi zahtevami na osnovi zakonodaje in raznih 

predpisov se prav tako kot po uradih tudi na slehernem kmetij-
skem gospodarstvu nabira cela vrsta dokumentov. V zimskem 
času, ko je na kmetijah nekoliko manj opravil na prostem, je čas, 
da se pregledno uredijo dopisi, vloge, računi in druga dokumen-
tacija, vezana na delo in življenje na kmetiji. Predlagam, da tam, 
kjer to še niste uredili, zložite razne dokumente po posameznih 
letih. 

Najmanj za pet let nazaj je treba shranjevati vse dokumen-
te, vezane na zbirne subvencijske vloge. Urejanje dokumenta-
cije predstavlja na veliki večini kmetij težavo. S težavami pa 
se je treba spopasti in zimski čas je najprimernejši za tovrstna 
opravila.

1. ZBIRNE (SUBVENCIJSKE) VLOGE 

• vloge
• zahtevki 
• pritožbe
• zapisniki
• odločbe

2. EVIDENCE

• KOP-evidence (delovna opravila)
• razvoz organskih gnojil po posameznih GERK-ih
• seznam uporabe FFS-pripravkov
• kolobar na njivskih površinah (od leta 2007 dalje)
• analize zemlje in gnojilni načrti

• evidenca kupljene krme 
• evidenca prodaje kmetijskih pridelkov

3. DOKUMENTACIJA O ŽIVALIH

• register živali (govedo, drobnica, prašiči)
• potni listi
• knjiga o veterinarskih posegih in zdravljenju živali

4. DOHODNINA

• davčne napovedi 
• odločbe 
• potrdila o plačilu akontacij in davkov
• zapisi o prihodkih in odhodkih

5. Drugo

• računi (prejeti in izdani, vezani na kmetijsko dejavnost)
• računi o nakupu osnovnih sredstev 
• zakupne pogodbe 
• pooblastila
• sklep o dedovanju 
• zemljiškoknjižni izpiski
• posestni listi, zavarovanje

Kmetijskosvetovalna služba
Zlatko Krasnič
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Obvestila Kmetijskosvetovalne službe

Uporaba Fitofarmacevtskih sredstev (FFS)
Če je sredstvo nevarno za čebele, je 

na etiketi naveden naslednji opozorilni 
stavek:

Sredstvo je nevarno za čebele. 

Z letošnjim letom po spremembi 
predpisa, ki ureja opremljanje FFS z 
etiketo, se bo na etiketo poleg tega stav-
ka pri čebelam nevarnih FFS dodal tudi 
naslednji grafični znak: 

Obvestilni stavek se glasi:
Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upošte-

vati posebna navodila/varnostni list.

Navodilo, kako ravnati v primeru 
sistemičnega sredstva:

S sredstvom ne smemo tretirati v času 
cvetenja. 

Uporabnik ne sme uporabiti sistemične-
ga sredstva, ki je nevarno čebelam, v času 
cvetenja gojenih rastlin. Kontaktno sred-
stvo, ki je nevarno čebelam, pa se sme v 
času cvetenja gojenih rastlin uporabljati le 
ponoči. Če ne upošteva te omejitve, stori 
prekršek, za katerega je predvidena globa 
od 400 do 800 evrov za posameznike ter 
od 800 do 20.000 evrov za organizacije. 
Bistveno pomembneje pa je, da lahko z 
nepravilno uporabo povzroči umiranje 
čebel. 

Varstvo čebel

Uporaba mnogih FFS je še zlasti pro-
blematična za čebele in druge koristne 
žuželke. Prav zaradi tega zakonodaja do-
loča, da se sistemična FFS, ki so čebelam 
nevarna, v času cvetenja gojenih rastlin 
sploh ne smejo uporabljati. Katera so 
ta sredstva, je jasno razvidno z etikete. 
Čebelam nevarna kontaktna sredstva pa 
se smejo v času cvetenja uporabljati le v 
nočnem času oziroma v času dve uri po 
sončnem zahodu do dve uri pred sončnim 
vzhodom. V času tretiranja trajnih nasa-
dov s čebelam nevarnimi sredstvi pa seve-
da ne smemo pozabiti na cvetočo podrast, 
ki mora biti skrbno odstranjena (pokošena 
ali zmulčena) ali pa moramo na drug način 
preprečiti nanos FFS.

Zlatko Krasnič,
kmetijski svetovalec

Trihineloza
Trihineloza spada med zoonoze, bole-

zni, ki ogrožajo živali in ljudi. Njen pov-
zročitelj je črevesni parazit Trichinela 
spiralis. Bolezen je razširjena po vsem 
svetu, njen povzročitelj pa parazitira v 
mnogih živalskih vrstah, divjih in doma-
čih. Pri živalih ne povzroča vidnih znakov 
bolezni, pri človeku pa povzroča vidne 
simptome, bolezen pa se lahko konča s 
hudimi zdravstvenimi posledicami in celo 
s smrtjo.

Pri človeku je stopnja intenzivnosti bo-
lezni odvisna od števila povzročiteljev, 
ki so prišli v telo, tako da slabših oblik 
bolezni včasih niti ne opazimo. Inkuba-
cija (čas, ki mine od nastanka bolezni do 
prvih znakov) je od nekaj dni do deset 
dni. Prvi znaki okužbe so driska in bru-
hanje, ki ju spremlja bolečina v trebuhu. 
V naslednji stopnji bolezni, ko ličin-
ke prodrejo v mišice, se pojavi vroči-
na, znojenje in splošna slabost. V tretji 
stopnji bolezni pride do vnetja srčne 
mišice. V blažjih oblikah bolezni zna-
ki prenehajo po petih do šestih tednih, 

pri hujših oblikah pa se lahko bolezen 
konča s smrtjo.

Pri prašičih in drugih živalih ne opazimo 
nikakršnih znakov bolezni, zdravljenja pri 
njih ni, zato pa tudi ni ustrezne preventive 
za preprečevanje bolezni.

Ko prašič poje meso, v katerem je Tri-
chinella spiralis, pride povzročitelj v tan-
ko črevo, kjer se začne razmnoževati, po-
tem pa po krvnem obtoku in limfi prodre v 
mišice, kjer se zabubi. V živi živali lahko 
ostane povzročitelj neomejeno dolgo, v 
mesu zaklanih živali pa lahko preživi tudi 
izredno zahtevne pogoje obdelave mesa. 
Dobro prenaša tako visoke kot nizke tem-
perature, zato se predvsem prenaša zaradi 
neustrezne termične obdelave mesa. Tudi 
globoko zamrzovanje ne jamči, da bomo 
parazita v mesu uničili. Samo zamrzo-
vanje na –20 stopinj Celzija, ki traja dlje 
časa, zanesljivo uniči vsiljivca.

Zaradi omenjenih razlogov se vsako 
okuženo meso uniči v kafileriji.

V mestnih in vaških razmerah so glav-
ni prenašalci parazita prašiči in podgane, 

zato je potrebna ustrezna preventiva za 
onemogočanje prenosa bolezni. Pred-
vsem je treba prepovedati pašni način 
prehrane prašičev, ker lahko pridejo živa-
li v stik s trupli okuženih živali, letno je 
treba opraviti vsaj dve ali tri deratizacije 
v hlevih, silosih in gospodarskih poslo-
pjih na kmetiji. Trupla podgan in vsa 
druga je treba ustrezno sanitarno in hi-
giensko odstraniti. Posebno moramo biti 
pozorni pri hranjenju domačih prašičev, 
da jim pokladamo ustrezno prekuhano 
hrano, ki ne vsebuje svinjskega mesa. 
Prav tako pa tudi sami ne kupujmo mesa, 
ki ni veterinarsko pregledano, še zlasti v 
času pred prazniki in po njih, ko je po-
nudba mesa sumljivega porekla zelo 
velika.

Zlatko Krasnič

KGZS – ZAVOD 
LJUBLJANA

ENOTA IG
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DODATNE ZAHTEVE ZA UPORABNIKE PRI SEJANJU TRETIRANE KORUZE

Ukrepi za zmanjševanje tveganja za čebele v povezavi 
s tretiranim semenom koruze 
POGOJI UPORABE TRETIRANE 
KORUZE Z INSEKTICIDI 

Tretiranje semena koruze se mora iz-
vajati ob upoštevanju dobre prakse tre-
tiranja. Pri tretiranju je obvezna uporaba 
dodatnega lepila. Seme mora biti kakovo-
stno tretirano, da ne prihaja do prašenja 
delcev pri njegovi uporabi. Minimalni 
standard, ki ga mora dosegati tretirano 
seme, lahko znaša največ 2 grama prahu 
na 100 kilogramov semena. 

Tretirano seme mora biti dodatno ozna-
čeno v skladu s spremembo pravilnika o 
trženju semena žit in pogoji iz izjemnega 
dovoljenja.

Uporaba tretiranega semena se izvaja v 
skladu z dobro kmetijsko prakso setve v 
skladu z dopolnitvijo pravilnika o dolžno-
stih uporabnikov FFS.

Dopolnitev pravilnika o trženju se-
mena žit z ukrepi za dodelovalce semen 
oziroma semenarska podjetja:
• na trgu sme biti le seme, ki ne predsta-

vlja nesprejemljivega tveganja za zdrav-
je ljudi, živali in okolje in je tretirano 
v skladu s priporočili proizvajalca FFS,

• predpisane so določene obveznosti 

glede kakovosti tretiranega semena 
(uvedba standarda kakovosti tretiranega 
semena, obvezna uporaba lepila),

• predpisana je dodatna etiketa na semen-
skih vrečah z navedbo določenih podat-
kov o FFS in opozorili glede načina setve 
oziroma spoštovanja dobre kmetijske 
prakse ter uporabe zaščitnih rokavic in 
maske pri setvi tretiranega semena.
Dopolnitev pravilnika o dolžnostih 

uporabnikov FFS z obveznostmi za upo-
rabnike tretiranega semena:
• s tretiranim semenom v vrečah je treba 

ravnati tako, da se preprečijo mehanske 
poškodbe semena in embalaže ter odpa-
danje obloge s tretiranega semena,

• pri polnjenju nasipnice sejalnice se iz 
vreče ne sme stresti prahu, ki je odpadel 
s tretiranega semena,

• izpraznjene vreče in odpadli prah v vre-
čah je treba odstraniti v skladu s predpi-
si, ki urejajo odpadke,

• neporabljeno tretirano seme je treba do 
naslednje setve shraniti skupaj z etiketo 
v dobro zaprtih vrečah in ločeno od dru-
gega netretiranega semena ali odstraniti 
v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke,

• pred setvijo tretiranega semena je treba 

natančno prebrati navodila na etiketi o 
osebni zaščiti, varovanju okolja in živa-
li ter jih pri setvi dosledno upoštevati, za 
setev je treba uporabiti tehnično brez-
hibne sejalnice, 

• setev tretiranega semena koruze, ki je 
tretirano s FFS, ki so označena kot če-
belam nevarna, se sme s podtlačnimi 
pnevmatskimi sejalnicami izvajati le, 
če so opremljene z napravo, ki zmanjša 
odnašanje prašnih delcev v toku izsto-
pajočega zraka v okolico. Podrobnejša 
navodila navedenih zahtev tako glede 
setve kot tudi ustreznih tipov sejalnic 
ter morebitnih prilagoditev bodo opi-
sana v priročniku dobre prakse setve 
tretiranih semen, ki ga pripravlja kme-
tijskosvetovalna služba v sodelovanju z 
drugimi strokovnjaki. 

Uvedba metode za kontrolo kakovosti 
tretiranega semena. Nadzor nad kako-
vostjo tretiranega semena in izvajanjem 
dobre kmetijske prakse pri setvi tretirane-
ga semena.

Zlatko Krasnič,
kmetijski svetovalec

Zdravilne lastnosti Leguminoz
Leguminoze: stročnice (grah, fižol, bob, 

leča, soja ...) so naravno uravnovešena 
hrana,vsebujejo dovolj energetskih snovi 
(škrob), beljakovin in mineralnih snovi. 
Nekatere stročnice so našli pri izkopa-
vanju piramid v Egiptu in pri odpiranju 
sojenic v Švici,torej so stare tudi že po 
4000 let. Grah in leča pa se omenjata tudi 
v Svetem pismu.

Sojo so poznali že pred 4800 leti na 
Kitajskem,domovina fižola pa je južna 
oziroma severna Amerika.V Evropo so 
ga prinesli v začetku 16.stoletja. Skupna 
lastnost vseh stročnic je visoka vsebnost 
rastlinskih beljakovin. Vse te rastline 
imajo namreč na koreninah tako imeno-
vane dušikove grče,v katerih se nahajajo 
bakterije,ki imajo sposobnost,da dušik,ki 
se nahaja v zraku,pretvarjajo v amonijeve 
spojine. Del amonijevih soli rastline po-
rabijo za izgradnjo lastnih beljakovin,del 

pa ostane v podzemnih koreninah in po-
sredno nazaj v zemlji. Ogljikovi hidrati 
(škrob),ki se nahajajo v stročnicah so 
sestavljeni iz različnih,redkih spojin,ki 
pa so nujno potrebni za pravilen po-
tek metabolizma (galahtan,glukoronska 
kislina,manit).Stročnice so poleg tega 
tudi pomemben izvor rastlinskih maščob 
in lecitina (lecitin je naravni emulgator 
in pomembna obrambna snov proti arte-
riosklerozi), surovih celuloznih vlaken in 
pektina,ki so nujno potrebni za pravilno 
delovanje prebavil.

Tudi vitamini so bogato zastopani, 
predvsem A,B1 in E,manj pa vitamin C. 
Količina vitaminov se lahko spreminja, 
oziroma jih lahko višamo tako,da nekate-
re stročnice (lečo,bob,grah)namakamo ali 
kalimo v vodi. Po 24 urah namakanja in 
klitja v vodi se količina vitaminov pove-
ča za cca. 50 %, po 48 urah pa 2-3 krat. 

Posebno veliko se ustvari vitamina H,ki 
je odgovoren za zdravo kožo in lepo polt.

Leguminoze po zaužitju pogosto pov-
zročajo napenjanje in vetrove,kar pa uspe-
šno preprečimo tako,da gotovim jedem iz 
stročnic dodamo manjšo količino origana. 
Ledvični bolniki morajo biti previdni pri 
hranjenju s stročnicami,kajti z njimi pri-
našajo v telo preveč beljakovin in nukle-
otidov, srčni bolniki morajo biti previdni 
zaradi napenjanja,ker negativno deluje na 
delo srca,vsi skupaj pa moramo pri pripra-
vi stročnic vedeti,da jih je potrebno pred 
jedjo skuhati,tako da razgradimo glikozi-
de cijanorne kisline (cijaniti so smrtno ne-
varni krvni strupi),ki se nahajajo v surovih 
stročnicah. Vodo,ki ostane po kuhanju je 
treba prav tako varno odstraniti.

Zlatko Krasnič
kmetijski svetovalec

26

KMETIJSKI NASVETI



GOV 2011

Dne 1. 6. 2011, se prične rok za vlaganje zahtevkov za govedo za leto 2011. Redni rok traja do vključno 30. 6. 2011, kasneje 
pa bo možno oddati vlogo v zamudnem roku do vključno 25. 7. 2011, kjer se višina subvencijskega plačila zniža glede na 
število delovnih dni zamude.

Zahtevki za posebno premijo za 1. obdobje

•  vlaga se  za moške živali, ki so bile zaklane v RS ali izvožene izven držav članic EU v obdobju od 1. 1. 2011 do vključno 
31. 5. 2011

• posebnost predstavljajo živali, ki so bile odpremljene v države članice EU, saj se zahtevek zanje vloži še vedno na ročno iz-
polnjenem obrazcu, ki se ga dobi na spletni strani AKTRP v rubriki Obrazci in navodila. Zahtevke za take živali je potrebno 
skupaj z originalnim potnim listom poslati na AKTRP še preden žival zapusti območje RS. Ker je bil za take živali zahtevek 
že vložen na ročno izpolnjenem obrazcu, vloge preko aplikativnega sistema »Vnos vlog za GOVEDO« ni potrebno oddati.

Zahtevki za ekstenzivno rejo ženskih govedi za 1. obdobje

•  vlaga se za krave, ki so telile v obdobju od 11. 12. 2010 do vključno 31. 3. 2011
Zlatko Krasnič

Kmetijski svetovalec
KGZS-ZAVOD LJUBLJANA

SVETOVALNA ENOTA IG

Pravočasna košnja
Kmečka gospodarstva, predvsem tista, 

ki se ukvarjajo z govedorejo, vedo, da je 
osnova uspešne in ekonomsko upravičene 
proizvodnje, doma pridelana krma. Tra-
vinje, ki ga imamo kar 60 % kmetijskih 
zemljišč, nam daje naslednje oblike krme: 
pašo, svežo travo, travno silažo in seno.V 
poletnem času izkoriščamo svežo travo 
(najbolje bi bilo skupaj s pašo), istoča-
sno pa si bomo pripravili travno silažo ali 
kvalitetno seno, ki ga bomo potrebovali 
v zimskem obdobju.Travniki, predvsem 
barjanski, morajo biti založno gnojeni in 
vodno regulirani za pravilno rabo organ-
skih in mineralnih gnojil pa moramo od-
vzeti vzorce zemlje in jih dati v kemično 
analizo, ki nam pove kako moramo pra-
vilno gnojiti (glede na vsebnost fosforja, 
kalija in mikroelementov).

V kolikor je zarasla travniška ruša do-
bra in jo kosimo le enkrat ali dvakrat jo 
pognojimo s takim NPK gnojilom, ki 
ima čim manj dušika, če pa travnik kosi-
mo trikrat pa gnojimo s takim gnojilom, 
ki vsebuje več dušika. Spomladi travnik 
uredimo s travniško brano in po vsa-
ki košnji dognojimo z dušikom (KAN-
om).V primeru, da je travna ruša zelo 
slaba, pa lahko v rušo dosejemo nove 

trave, ki jih v zemljo samo potlačimo brez 
brananja.

V začetku meseca maja začnemo v 
travni ruši zatirati plevele. Uporabljamo 
herbicide, ki so ekološko neoporečni, 
čebelam in ostalim koristnim žuželkam 
prijazni, ker s tem preprečujemo onesna-
ževanje podtalne vode in nalaganje stru-
penih snovi v zemljo. Vedeti moramo, da 
manj odporne plevele v travi uničimo že 
s pravilnim gnojenjem. Vse kmetije, ki so 
usmerjene v prirejo mleka in mesa, mo-
rajo imeti ustrezno pognojene travnike, s 
katerimi lahko pridelajo kvalitetno krmo, 
ki je tudi najcenejša in si s tem zmanjšajo 
stroške proizvodnje.

Travnik je najbolje izkoriščen s pašo. 
Pridelovanje travne silaže je dražje (za 
travno silažo se uporablja prvi in tretji od-
kos trave), še dražje seno (pospravimo ga 
prvi ali drugi dan po košnji in ga damo na 
sušilno napravo) najdražje pa je sušenje 
sena na tleh, še posebej, če seno zmoči 
dež. Stroški proizvodnje glede na škrob-
no vrednost ali vsebnost beljakovin, se v 
takem primeru ne pokrijejo s ceno mleka 
ali mesa.

Tudi pravi čas košnje je zelo pomem-
ben. S staranjem trave se zmanjšuje njena 

prebavljivost in vsebnost beljakovin, vi-
taminov in mikroelementov kljub temu, 
da je skupna masa starejše trave večja. 
Mleko in meso ne nastajata iz slabe krme, 
ampak iz čim več in čim bolj kvalitetnih 
hranilnih snovi (beljakovin, vitaminov, 
rudnin ...), ki jih stara trava ne vsebuje 
dovolj.

Optimalni čas za košnjo na našem ob-
močju je naslednji:
• dvokosni travnik – prvih deset dni junija
• trikosni travnik – zadnjih deset dni maja
• štirikosni travnik – druga dekada maja

Potrebno je vedeti, da se začne trava 
konec maja ali v začetku junija hitro sta-
rati in jo moramo zato čimprej pokositi. 
Takoj po košnji pa travnik pognojimo s 
cca. 200 kg KAN/ha, da trava še zraste do 
poletne pripeke in suše.

 
Kmetijski svetovalec

Zlatko Krasnič
KGZS-ZAVOD LJUBLJANA

SVETOVALNA ENOTA IG
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Vzgoja in gnojenje Aktinidij (kivija)
Aktinidije, s svojo veliko vegetativno 

bujnostjo in z visoko rodnostjo, črpa iz 
zemlje vsako leto velike količine hranil 
iz tal. Zato moramo skozi letno gnojenje 
v tla vrniti vse tri osnovne elemente: du-
šik, fosfor in kalij. Največje so potrebe po 
dušiku. Kalij izboljšuje organoleptične 
lastnosti in velikost plodov, fosfor poma-
ga pri diferenciaciji popkov in to v korist 
mešanih iz katerih nastanejo cvetni popki.

Za racionalno gnojenje moramo dobro 
poznati vsebnost zemlje, kar dosežemo 
s sezonskimi ali letnimi laboratorijskimi 
pregledi vzorcev zemlje. Letno dohra-
njevanje z organskimi hranili se izvaja 
trikratno in sicer: prvič z jesenskimi deli, 
drugič pred pričakova nim pričetkom ve-
getacije in tretjič koncem meseca maja. 
Jeseni gnojimo z NPK gnojili v kombina-
ciji 7:14:21 in sicer 800–900 kg /hektar v 
gostih nasadih, v redkih nasadih pa od 550 
do 650 kg /hektar.

Pred začetkom nove vegetacije, spo-
mladi, dodajamo 250 kg /ha uree (cca.180 
kg/ha v redkejših nasadih).Urea ima pred-
nost v gnojenju pred KAN - om, ker se du-
šik v njej počasneje izpira kot v KAN-u.
Gnojenje v polni vegetaciji - v maju, se 
vrši z kombinacijo NPK gnojil v razmerju 
18:9:9 v količini 500 kg/ha (v redkejših 
nasa dih 400 kg/ha) ali s Kan-om 400 ozi-
roma 300 kg/ha.

Gnojenje s hlevskim gnojem opravimo 
vsako četrto ali peto leto v količini 10000 
kg/ha dozorelega gnoja.

Skupna lastnost vsemu gnojenju je ta, 
da se gnojila ne smejo dalj časa zadrževati 
na vrhu zemlje. Takoj, ko pognojimo, mo-
ramo opravi ti plitko oranje in zaoravanje 
gnojil.S tem preprečimo izpiranje in od-
plakovanje gnojil. Oranje zahteva precej 
natančnosti, da ne poškodujemo korenine, 
ki so pri aktinidijah bližje površini. Gnoji-
mo vzdolž vrst in nikoli blizu stebel.

Za aktinidije je ugoden ph zemlje oko-
li nevtralnega števila, z vnosom hranil 
pa tudi mi znižujemo ph tal. V kisla tla 
dodajamo več organskih gnojil, ker tako 
zemljo obogatimo s humusnimi kis linami, 
ki trajneje znižujejo ph. V tla lahko vna-
šamo tudi listje, slamo in ves rastlin-
ski material, ki ga dobimo s košnjo na 
travnikih.

Večkrat se znajdemo pred zagato katero 
poimenovanje sadeža in rastline aktinidije 
oziroma kivija je pravilno katero pa ne. 
Obe poimenovanji sta načeloma pravil-
ni, je pa vseeno bolj primerno poimeno-
vanje za rastlino aktinidija ter za sadež 
prav tako aktinidija. Ni pa nič narobe, 
če sadež in/ali rastlino poimenujemo kot 
kivi. Se pa kivi bolj uporablja kot sinonim 
aktinidiji.

Zlatko Krasnič
Kmetijski svetovalec

ZGODOVINSKI KOTIČEK

Sen kresne noči
Prav nobena noč v celem letu nima to-

liko magične moči kot ravno kresna noč, 
saj je polna škratov, vil, čarovnic in dru-
gih nadnaravnih sil. Kako tudi ne? Ljudje 
so skozi vsa obdobja verjeli, da življenje 
izhaja iz sonca, zato so želeli z raznimi 
čarovnijami ohraniti soncu moč. Takšno 
magično moč ima ogenj, zato so ljudje 
prižigali na hribih in gorah kresove, da bi 
bili čim bližje soncu, ki bi prejemalo čim 
več toplote in svetlobe. Ta noč je najkrajša 
in dan najdaljši, poletni solsticij. Od po-
letnega solsticija dalje se dolžina dneva 
krajša.

Praznovanje kresne noči se je pričelo že 
zvečer. Ljudje so skakali čez ogenj, sko-
zenj so gnali živino, da bi se očistila bo-
lezni in zlih sil. Ob ognju so peli, plesali, 
hodili po žerjavici. Pepel so trosili po po-
ljih, okrog hiše, saj so menili, da pepel pri-
naša moč zaščite, zdravje in srečo. Kresna 
noč je bila pravi čas za nabiranje rastlin in 
zelišč, saj imajo rastline, nabrane to noč, 
posebno moč. 

Med množico rastlin je vsekakor najpo-
membnejša praprot in njeno seme. S pra-
protno vodo so se umivali, kopel pa naj 

bi bila delovala zdravilno. Prav praprotno 
pa ima seme posebno magično moč: na-
redi te nevidnega. Lahko pa se zgodi, da 
slišimo živali govoriti. Poznate zgodbo? 
»Gospodar in hlapec sta na travniku kosi-
la. Zvečer je gospodar ukazal hlapcu, naj 
žene vola na pašo, ker naj bi šla naslednji 
dan po seno na najbolj oddaljen travnik. 
Hlapec je bil utrujen in zaspan, a je vseeno 
ubogal gospodarja. Vola je prignal na pa-
šnik, sam pa se je ulegel in zaspal. Ko se je 
prebudil, volov ni bilo več. Šel ju je iskat. 
Po dolgem iskanju ju je našel; mirno sta 
ležala med praprotjo in prežvekovala. Po 
tiho se je priplazil v njuno bližino in ves 
začuden ugotovil, da se pogovarjata. Stari 
vol je bil žalosten, ker je vedel, da ga bodo 

jeseni zaklali in pojedli, mlajši vol pa bo 
delal z novim volom. Napovedal je, da 
bo iz zemlje prilezla kača, ko bodo orali 
za repo, in pičila gospodarja. Gospodarja 
lahko reši le hlapec, če bo kačo, takoj ko 
bo prilezla iz zemlje, udaril z gorjačo. Vse 
to se je tudi zgodilo. A zakaj je hlapec sli-
šal govoriti živali? Zato, ker je imel prav v 
tistem času v škornju seme praproti.«

Pomemben simbol kresne noči je voda. 
Kopanje v izvirih je prinašalo ozdravlje-
nje, zaščito in očiščenje, zdravilna je tudi 
jutranja rosa. Na kresno noč naj bi se bil 
rodil Janez Krstnik.

Dogajanja kresne noči je prav gotovo 
najbolje opisal William Shakespeare v 
svoji gledališki igri Sen kresne noči. 

Zgodba se odvija v gozdu. V Atenah je 
veljalo pravilo, da imajo meščani pravico 
svojo hčerko poročiti s katerimkoli mo-
škim. V primeru njenega upora je lahko 
njen oče zahteval smrtno kazen. Zgodilo 
se je, da se je Egej odločil, da uporabi ta 
kruti zakon in svojo hčerko Hermijo ob-
sodi na smrt, ker se ni hotela poročiti z 
atenskim plemičem Demetrijem. Ljubila 
je Lisandra, zato se je odločila, da bosta 
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skupaj odšla iz mesta, kjer zakon nima 
moči. Tako sta se Lisander in Hermija na-
slednjega dne sestala v gozdu. Ta gozd pa 
je bil poln palčkov in vil, Oberon in Tita-
nija pa njihova kralj in kraljica. 

Pomembno vlogo v pravljici igra roža, 
ki ji pravijo vroča ljubezen in je delovala 
tako, da se je speče bitje, če si namazal na 

veke njen sok, zaljubilo v prvo stvar, ki jo 
je zagledalo, ko se je zbudilo. Zaradi te 
rože je bilo kar nekaj ljubezenskih zaple-
tov, a zgodba se konča tako, da je čarobna 
moč razrešila vse ljubezenske težave in 
vsi so živeli srečno do konca svojih dni.

Kakorkoli že, kresna noč se bliža. Pre-
puščam vam malo domišljije. Nič nam ne 

bo škodilo, če bomo hodili bosi po žerja-
vici in se očistili negativnih misli pa te-
kali po jutranji rosi, ki nas bo napolnila s 
pozitivno energijo. Morda bi le poskusili 
s praprotnim semenom? Bogve kaj bi nam 
živali povedale!? 

 Brigita Marinšek

200. obletnica ustanovitve prve stolice slovenskega 
jezika na graškem liceju

Pripoved o Janezu Nepomuku Primi-
cu, našem rojaku, bom razdelila na tri 
obdobja: otroštvo in šolanje doma, študij 
in delo v Gradcu ter bolezen in vrnitev 
domov. Nekaj besed bom namenila tudi 
dogodkom in pomembnim osebam Primi-
čevega časa.

1785–1807

Biografijo začenjam z njegovim roj-
stnim dnem, ki bi ga praznoval 23. aprila. 
Pri krstu v šmarski cerkvi so mu dali ime 
Janez Nepomuk.

Kdo je bil svetnik Janez NEPOMUK? 
Duhovnik sv. Janez Nepomuk je bil ro-
jen med letoma 1340 in 1350 v češkem 
mestu Pomuk (pozneje Nepomuk). V 
odsotnosti nadškofa je kljub kraljevemu 

nasprotovanju potrdil izvolitev bene-
diktinskega opata. Kralj ga je dal zapre-
ti, mučiti in vreči v Vltavo, kjer je uto-
nil. Nekateri stari spisi menijo, da je bil 
sv. Janez Nepomuk mučenec spovedne 
molčečnosti, ker ni hotel izdati kralju, 
česa se spoveduje kraljica. Ker je bil sv. 
Janez vržen z mostu v reko, pogosto vi-
dimo njegov kip na mostovih ali ob bre-
govih rek s križem v roki in prstom na 
ustnicah (spovedna molčečnost), oblečen 
v kanonika. 

Janez Nepomuk Primic, slovenski pe-
snik, prevajalec, pisatelj, razsvetljenec, 
profesor in slovenistični entuziast skrip-
tor licejske knjižnice v Gradcu in prvi 
profesor slovenskega jezika na graškem 
liceju, rojen v kmečki družini 23. aprila 
1785 v Zalogu pri Škofljici. Obiskoval 

je normalko (1798 do 1800), gimnazijo 
(1800 do 1805) in licej (1805 do 1807) v 
Ljubljani. V normalki med letoma 1798 in 
1800 je bil dober učenec. Kot odličen di-
jak je imel od leta 1803 dalje Mugerlijevo 
štipendijo (96 gld letno). 

Šolstvo v Primičevem času: s pokristja-
njevanjem in priključitvijo slovenskega 
narodnega ozemlja v zahodnoevropski 
krščanski svet so se med predniki Sloven-
cev razvile tudi prve neposredne oblike 
elementarnega izobraževanja in (verske) 
vzgoje. Dolga obdobja (vse do 19. stole-
tja) je bilo najpomembnejše izobraževanje 
duhovnikov, ki so s svojim delom med vse-
mi sloji najbolj vplivali na splošno ljudsko 
kulturo. Tako so prvi zapisi v slovenskem 
jeziku Brižinski spomeniki okrog leta 
1000 verskovzgojne vsebine, kakor sta 
tudi prvi slovenski knjigi (Trubarjev Abe-
cednik in Katekizem iz leta 1550) nastali 
na podlagi verskega prizadevanja sloven-
skih reformatorjev. Katekizem so pogosto 
uporabljali kot prvi učni pripomoček za 
pouk branja. Jezuitski red, ki je z »višjimi 
študijami« uvedel prve oblike višješolske-
ga pouka na Slovenskem, se je posvetil 
predvsem izobraževanju duhovnikov. Z 
reformami Marije Terezije in Jožefa II. je 
na šolsko področje prvič resneje posegla 
država, ki si je šolski sistem poslej krojila 
po svojih potrebah. Osnovna šola je posta-
la obvezna za vse otroke s splošno šolsko 
naredbo 1774, med učitelji (duhovniki) na 
vseh stopnjah pa je bilo tudi vedno več 
posvetnih učiteljev. 

Med letoma 1800 in 1807 je Primic kon-
čal gimnazijo in dva letnika filozofije na 
liceju. Proti materini želji, da bi se odločil 
za študij bogoslovja, je mladi Primic začel 
študij prava. Bil je nadarjen študent, ki se 
je navduševal tudi za slovenstvo, vendar Zalog pri Škofljici št. 6 (danes št. 4).
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so bila že v mladih letih opazna njegova 
nagnjenja k depresivnosti. 

V dobi ljubljanskega študija je na Pri-
mica v prerodnem smislu najbolj vplival 
Valentin Vodnik, prvi pomembnejši slo-
venski pesnik, narodni preroditelj, učitelj, 
prevajalec, slovničar in urednik, rojen 3. 
februarja 1758 v Zgornji Šiški v Ljublja-
ni, umrl je 8. januarja 1819 v Ljubljani. 
Kot duhovnik je deloval po raznih krajih 
Kranjske dežele, nazadnje na Koprivniku 
nad Bohinjem. Takrat je prišel je v stik z 
Žigo Zoisom, ki mu je pozneje pomagal do 
premestitve k Šentjakobu v Ljubljani, kjer 
je leta 1797 postal profesor na ljubljanski 
gimnaziji. 

Primic je v Vodniku videl nekakega 
vodjo slavistike na Kranjskem ter v njem 
občudoval tako filologa kot pesnika. Že 
v gimnazijskih klopeh, kjer sta bila med 
njegovimi profesorji duhovnik Valentin 
Vodnik in botanik profesor Franc Hladnik 
(rojen 1779, umrl 1844), se je pričel Pri-
mic poglabljati v književnost. Ko je bil 
še Vodnikov dijak, je Primic poslovenil 
(1805) okrog 150 Ezopovih basni in jih 
dal učitelju v pregled.

Starogrški basnopisec Ezop velja za za-
četnika evropske basni. Živel naj bi v 6. 
stoletju pr. n. št., kot možna kraja njegove-
ga rojstva se navajata Frigija v Mali Aziji 
ali pa grška Trakija. Domneva se, da je 
kot suženj živel na otoku Samosu v Joniji. 
Svobodo si je prislužil s svojo modrostjo. 
Ravno zaradi nje domnevajo, da je nekaj 
časa delal kot svetovalec pri kralju Likun-
gu. Njegove basni so bile zelo enostavne, 
prepletene s humorjem in prikazovanjem 
medsebojnih človeških odnosov ter karak-
terjev. 

Po končanem filozofskem študiju se je 
22-letni Janez Nepomuk Primic poslavljal 
od svojega rojstnega kraja v poznih jesen-
skih dneh leta 1807 in od Ljubljane, mesta 
svojega dotedanjega višjega šolanja, da bi 
se posvetil v Gradcu dvema letoma študija 
prava.

Slovo od domače hiše in župnije Primi-
cu pač ni bilo lahko. Njegov rojstni kraj 
Zalog na Zaloškem hribu pri Škofljici v 
šmarski župniji nudi pomirljiv razgled 
po Ljubljanskem barju. Dom Primčevih, 
katerih graščinski gospod je bil baron Co-
delli v Turnu pri Ljubljani, je bil vsaj še 

leta 1816 na št. 8 (kasneje so se preselili 
na št. 6) ter se je kazal menda v nekem 
blagostanju, čeprav mu je pripadala le 
četrtina kmetije. Ko je Janez odhajal, sta 
bila starša, oba doma iz Zaloga, še mlada. 
Oče Matija, rojen 18. februarja 1764, je 
bil star komaj 43 let, mati Marija pa 44 let. 
Janez je bil prvorojenec, od mlajših otrok 
so živeli še trije, 20-letni Anton, 14-letna 
Katarina in 4-letni Matevž. Študentu je bil 
najmlajši Matevž menda najdražji, ker se 
mu je zdelo, da ima »dobro glavo«. Mati 
je bila hči Matije Košaka, ki je umrl leta 
1796 v Zalogu št. 8. Slovo je bodočemu 
pravniku težila tudi zavest, da ni mogel 
ugoditi materi in služiti bogoslovju. Ma-
terina želja, da bi Janez postal duhovnik, 
je bila še toliko močnejša, ker je bil možev 
brat, tudi Janez Nepomuk Primc, rojen 8. 
aprila 1769, že duhovnik, ki je odšel med 
letoma 1803 in 1804 v dunajsko nadškofi-
jo. Stric duhovnik Janez Nepomuk Primic 
je leta 1825 daroval šmarski cerkvi zlat 
kelih.

(se nadaljuje)
M. Gregorič

Prva pisna omemba Lavrice že leta 1330

Lavrica se je v srednjem veku imenovala Čemšenik
O lavriški srednjeveški zgodovini ima-

mo pravzaprav zelo malo podatkov. Pavel 
Blaznik v okviru svojih raziskav topogra-
fije okolice mesta Ljubljana ugotavlja, 
da je bila poselitev južno od Ljubljane v 
srednjem veku izredno redka. Izhodišče za 
njeno poselitev naj bi predstavljala Sadinja 
vas, ki je na drugi strani Molnika. Najprej 
naj bi bila poseljena Sela (etimološko be-
seda izhaja iz besede sedlo), nato Srednja 
vas in nazadnje Daljna vas. Že sama imena 
vasi kažejo na določeno postopno odmika-
nje od upravnega središča. Ena kmetija naj 
bi bila tudi na Orlah. Celotno naselbinsko 
jedro, torej vse navedene vasi, ki so danes 
razen Orel zlite v enotno naselje z imenom 
Lavrica, pa je sestavljalo župo (srednjeve-
ški izraz za današnjo občino) z imenom 
Čemšenik. To izpričuje Vicedomski urbar 
iz leta 1496, ki navaja za navedeno obmo-
čje deset kmetij. O tem bomo podrobneje 
govorili prihodnjič. Prva znana omemba 
župe Čemšenik sega namreč slabi dve sto-
letji nazaj.

V srednjem veku je bilo slovensko oze-
mlje organizirano v zemljiška gospostva, 
katerih posest je bila pogosto zelo razdro-
bljena. Župa Čemšenik je vse do konca 
srednjega veka v celoti spadala pod posest 
Vicedomskega urada, ki je bil v Ljubljani. 
29. septembra 1330 je češki kralj Henrik 
VI. Koroški, ki je bil med drugimi funk-
cijami od leta 1295 tudi vojvoda Kranj-
ski, svojemu notarju v Ljubljani, ki se je 
imenoval Leonard, zaradi »premišljenih 
dragih služnosti« poleg mlina na Grada-
ščici podelil tudi desetino, ki je prihajala 
s Čemšenika. Desetina je obsegala »10 
mernikov pšenice, 15 mernikov pšenič-
ne moke in prosa, 25 mernikov ovsa, 12 
jagenjčkov in 20 piščancev«. Listina pa 
omenja še en podatek, ki kaže na to, da 
bi morda lahko obstajala še starejša pisna 
omemba našega kraja. Ob koncu napreč 
piše: »omenjena desetina od posestva, ki 
je bila v starih predpisih (podčrtal I. P.) v 
lasti sodnikov, popolnoma prehaja na po-
moč omenjenemu Leonardu in njegovim 

dedičem«. Iz tega je mogoče sklepati, da 
je obstajala tudi listina, s katero je bila de-
setina Čemšenika podeljena ljubljanskim 
sodnikom.

Originalno listino hrani Državni arhiv 
na Dunaju pod signaturo Cod. R 52, fol. 
92, št. 208. Mikrofilm s predmetno listino 
je v ZRC Milka Kosa SAZU v Ljubljani 
pod signaturo GZL I/40 (od tu je tudi naša 
fotografija), fotografijo listine pa hrani 
tudi Zgodovinski arhiv Ljubljana.

Prevod listine v slovenski jezik

Mi, Henrik, po Božji milosti itd. izja-
vljamo, da po premišljenih dragih služno-
stih, ki nam jih je izkazal Leonardo, notar 
iz Ljubljane, temu Leonardu in njegovim 
dedičem obeh spolov podeljujemo en 
mlin, nahajajoč se na Gradaščici, ki daje 
16 mernikov pšenice, 16 mernikov pšenič-
ne moke in prosa, in našo desetino, ki se 
nahaja na Čemšeniku, ki obsega 10 mer-
nikov pšenice, 15 mernikov pšenične moke 
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in prosa, 25 mernikov ovsa, 12 jagenjčkov 
in 20 piščancev, naj jo ima, zadrži in mir-
no poseduje, dokler naši sodniki iz Lju-
bljane, sedanji ali prihodnji, ne bodo ne-
ovirano razrešili že prej omenjeni cenzus 
o predpisih glede mlina in desetine in ga 
tudi sodno priznali, da če bi bil oslabljen 
zaradi tujega ognja in skupne vojne, ki bi 
jo nekdo izvršil; tedaj bomo morali na-
rediti velikodušno olajšanje z desetino in 
mlinom v skladu s prej omenjenimi sodniki 
in drugimi možmi z vero vrednih njemu in 
njegovim dedičem, s pogodbo, in potrjuje-
mo, da omenjena desetina od posestva, ki 
je bila v starih predpisih v lasti sodnikov, 
popolnoma prehaja na pomoč omenje-
nemu Leonardu in njegovim dedičem. V 
njegovem itd. 

Obravnavano in dano v Innsbrucku leta 
Gospodovega 1330 na praznik svetega 
Mihaela.

(Listino je transkribiral Božo Otorepec 
in transkripcijo objavil v Gradivu za zgo-
dovino Ljubljane v srednjem veku, I. zve-
zek, Listine 1243–1397, Ljubljana 1956. 
Na podlagi njegove transkripcije in foto-
grafije z mikrofilma jo je februarja 2011 
prevedla dr. Julijana Visočnik, arhivarka 
Arhiva Nadškofije Ljubljana)

Mag. Iztok Petrič

… in Czcremssenich (… na Čemšeniku)
Listina Henrika VI. Koroškega, češkega kralja 
ter vojvode Koroškega in Kranjskega, z dne 29. 
septembra (na god sv. Mihaela) 1330, Innsbruck 

… in Czcr

Matej Sternen – slikar in še marsikaj
Mateja Sternena laična javnost najbolje 

pozna kot slikarja, ki je z Ivanom Grohar-
jem, Matijo Jamo in Rihardom Jakopičem 
tvoril slavno četverico slovenskih impre-
sionističnih umetnikov. Sternen se je rodil 
20. septembra 1870 na Verdu. Po šolanju 
na Vrhniki in v Krškem se je po znanje 
odpravil v državno šolo v Gradec, od tam 
pa na Dunaj, kjer je bil leta 1893 sprejet 
na akademijo. Po kratkem postanku v do-
movini ga je pot vodila v München, kjer 
se je pridružil učencem Antona Ažbeta, 
ki je tam vodil slikarsko šolo, v katero 
so zahajali številni naši in tuji umetniki. 
Po Ažbetovi smrti leta 1905 je Sternen 
še vedno ostal v Münchnu in za kratek 
čas tam poučeval, nato pa kot učitelj na-
daljeval v Ljubljani v zasebni slikarski 
šoli, ki jo je skupaj s kolegom Jakopičem 
ustanovil, a se je kmalu umaknil. Peda-
goško pot je nadaljeval po vojni, ko se je 
z ženo slikarko Rozi Klein ustalil v Lju-
bljani, kjer je ostal in delal do svoje smrti 

28. junija 1949. 
Sternen je veliko potoval po domovi-

ni kot tudi po Evropi (Dalmacija, Italija, 
Francija …), kot slikar je sodeloval na 
prvih slovenskih razstavah in se z dru-
gimi umetniki večkrat predstavil v tujini 
(Dunaj, Beograd, Sofija, Trst, Krakov, 
Varšava in drugod), bil je član Slovenske-
ga umetniškega društva in društva Sava, 
ob ustanovitvi Narodne galerije je postal 
član umetnostne komisije in kasneje tudi 
upravnega odbora.

Mateja Sternena bi lahko označili za 
vsestranskega likovnega umetnika, saj je 
poleg slikanja gojil še fotografsko dejav-
nost, ukvarjal se je z grafiko, bil je mojster 
študijske risbe, pomembno vlogo pa je od-
igral tudi na področju restavratorstva. S to 
dejavnostjo se je srečal pred odhodom v 
München, kamor se je odpravil leta 1899, 
in že kmalu postal član dunajske Cen-
tralne komisije za varstvo spomenikov. 
Po njenem naročilu je obiskal številne 

cerkve, v katerih je raziskoval stenske 
poslikave, in svoje ugotovitve sporočal 
na Dunaj. Pogosto se je na teren podal z 
našim prvim konservatorjem Francetom 
Steletom, s katerim sta skrbela za cerkve-
ne poslikave; medtem ko je Stele gradil 

Matej Sternen, foto www.dlib.si
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POPRAVEK

V majski številki smo pri 
članku »Marijina prisotnost 

v slovenski umetnosti« 
pomotoma objavili napačno 
fotografijo. Prilagamo pravo 

sliko in se avtorici članka 
Nataši Kovačič za napako 

opravičujemo.

Marija v krilnem oltarčku 
iz cerkve na Vrhu

védenje o slikarski dejavnosti srednjega 
veka, je Sternen skrbel za obnovo fresk. 

Matej Sternen je bil na področju ohra-
njanja slikarskih del izredno dejaven, po 
drugi svetovni vojni je veljal za enega 
ključnih restavratorjev na Slovenskem; 
delal je v cerkvi sv. Primoža nad Ka-
mnikom, v Mošnjah, Bodeščah, Celju, 
na Jezerskem, Muljavi in Grmu pri No-
vem mestu, na Tolstem Vrhu, obiskal je 
našo bližnjo okolico, kjer se je med leto-
ma 1909 in 1912 med drugim mudil tudi 
v cerkvah na Pijavi Gorici in Vrhu nad 
Želimljami. V osnutkih pisem centralni 

komisiji in terenskih zabeležkah je nave-
del lokacije naslikanih motivov v cerkvi, 
opisal stanje fresk ter podal mnenje o 
njihovem nadaljnjem ohranjanju, včasih 
je svoje zapiske celo opremil s skicami. 
Za freske z Vrha se je ohranilo kar ne-
kaj takšnih risb, za Pijavo Gorico pa si 
je le zrisal tloris prezbiterija ter na njem 
označil nahajališča fragmentov poslikav, 
saj so bile freske v času Sternenovega 
obiska v večji meri pod beležem. Kot je 
sporočala uradna publikacija centralne 
komisije, je leta 1910 Sternen gotske po-
slikave nekoliko odkril, a so bile kasneje 

spet prebeljene. Istega leta se je lotil tudi 
fresk na Vrhu, za katere so bila odobre-
na finančna sredstva za restavratorski 
poseg.
Čeprav je Sternen na nekaterih stenskih 

poslikavah zaradi nerazvitosti tehnologije 
in restavratorskih pristopov naredil napa-
ko, ki je dolgoročno ogrozila ali poško-
dovala fresko, bi bilo obsojanje krivično. 
Konec koncev so tedaj želeli ohraniti ume-
tnostno in kulturno dediščino, medtem ko 
se danes v mnogih primerih spomenike po 
nepotrebnem pušča propadati.

Nataša Kovačič

OBVESTILO
O ODDAJI VLOG ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Obveščamo vas, da bomo za otroke, ki 
bodo vpisani v vrtec 1. 9. 2011, spreje-
mali 

»VLOGE 
ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA«

od 15. 6. 2011 do 15. 8. 2011,

Vlogo izpolni eden od staršev ali za-
koniti zastopnik otroka ter jo vloži pri 
pristojnem organu občine, v kateri ima-
jo otrokovi starši stalno prebivališče oz. 
ima stalno prebivališče eden od staršev, 
skupaj z otrokom. Če so starši tujci, ki so 
zavezanci za dohodnino v Republiki Slo-
veniji, vložijo vlogo v občini začasnega 
prebivališča. 

Občina Škofljica sprejema vloge 
staršev, ki imajo stalno prebivališče v 
občini Škofljica.

Vloga je dostopna:
• v knjigarnah in papirnicah,
• na spletni strani Ministrstva za šolstvo 

in šport,
• na državnem portalu E-uprava in
• na spletni strani Občine Škofljica 

http://www.skofljica.si/ (vloge in 
obrazci - družbene dejavnosti). 

Prosimo, da k vlogi priložite telefon-
sko številko na kateri ste dosegljivi, da 
vas lahko pokličemo v primeru morebi-
tnih nejasnosti.

Vlogo je potrebno oddati na veljav-
nem, v celoti izpolnjenem obrazcu. Izpol-
njeno vlogo lahko pošljete po pošti na na-
slov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 
3, 1291 Škofljica ali oddate v sprejemni 
pisarni, v času uradnih ur:  

PONEDELJEK

od 8. do 12. ure
TOREK
ČETRTEK
PETEK

SREDA od 8. do 12. ure in od 
15. do 17. ure

Starši, ki ne uveljavljajo pravice za 
znižano plačilo vrtca, plačajo 80 % cene 
programa. 

Zadnji rok za oddajo vloge, da se 
vam znižanje upošteva s 1. 9. 2011 je 
do 15. 8. 2011!

V primeru, da starši zamudijo 15-dnev-
ni rok pred vključitvijo otroka v vrtec, se 
staršem uveljavi znižano plačilo s prvim 
dnem naslednjega meseca, ko so oddali 
vlogo.
Če starši vključujejo v vrtec druge-

ga oz. nadaljnjega otroka in jim je za 
starejšega otroka že določeno plačilo za 
vrtec, uveljavljajo oprostitev plačila za 
mlajšega otroka pri pristojnem organu 
občine, ki je izdal odločbo za starejšega 
otroka. V tem primeru izpolnijo Vlogo 
za oprostitev plačila za drugega oz. na-
daljnje otroke iz iste družine.

Dodatne informacije dobite na Občini 
Škofljica, tel. 360 16 11 oz. 360 16 00.

Opozorilo: Starši, ki boste vpisali otro-
ka v vrtec s 1. 9. 2011 morate ponovno 
oddati vlogo za znižano plačilo vrtca za 
leto 2012, najkasneje do 15. 11. 2011. 

Občinska uprava Občine Škofljica
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Novo na knjižnih policah
ODDELEK ZA ODRASLE

KNJIŽNICA ŠKOFLJICA objavlja KNJIŽNE NOVOSTI 
tudi na internetnih straneh: 

www.skofljica.si in www.lavrica.eu

0 Splošno, menedžment, računalništvo
BROWNE, Sylvia: Skrivnosti & misteriji sveta
TRUMP, Donald: Misli na veliko in zmaguj v poslu in življenju
BALOH, Peter: Ob praktičnih primerih skozi MS Office Professional 
2010

1 Filozofija, okultizem, morala
CASTANEDA, Carlos: Magične kretnje: uporabna modrost 
staromehiških vračev
FIECHTER Regula, Elizabeth: Mistični Kipper
BSTAN-'dzin-rgya-mtsho, Dalai Lama XIV: Umetnost sreče v nemirnem 
svetu

2 Verstvo
KDO sedi na Petrovem stolu?: samo za bistre glave in dobre analitike

3 Sociologija, pravo, vzgoja, etnologija
BANDULET, Bruno: Zadnja leta evra
PARKINSON, Lisa: Družinska mediacija
PETRIC, Mateja: Starševstvo je lep, a odgovoren poklic: vodnik o vzgoji
KAST-Zahn, Annette: Vsak otrok se lahko nauči premagovati težave
POROČNI nasveti

5 Okolje
GORE, Albert: Odločitev je naša: kako rešiti podnebno krizo

6 Medicina, kmetijstvo, vrtnarstvo, kuharstvo
CRAMM, Dagmar: Vegetarijanski užitki
KAŽINIĆ Kreho, Lejla: Prehrana 21. stoletja za ženske: s hrano 
preprečite najpogostejše bolezni in težave od najstniških let do 
menopavze
SCHOPS, Inge: Joga: veliki priročnik za začetnike in izkušene
WILSON, Lawrence D.: Savnanje: zdravilna moč infrardeče savne
JOVANOVIĆ, Ksenija: Izgubljeni v iskanju sebe: knjiga o bulimiji, 
nevrozi, kompulzivnem prenajedanju in avtoagresiji
GOSPODARJENJE z gozdom za lastnike gozdov
PUŠENJAK, Miša: Vodnik po vrtu
STANGL, Martin: Sadje z domačega vrta: vse o sortah, sajenju, oskrbi 
in obiranju
ILC, Vendelina: Kuharica sestre Vendeline: slovenska meščanska kuhinja

7 Glasba, kolesarjenje
FREETH, Nick: Kitara: priročnik za začetnike
SELAN, Milan: S kolesi po srednji Italiji: kolesarski vodnik

821-1 Poezija
ŠANDA, Janko: Kralj Samo: epos v desetih spevih

821-311.2 Družabni roman
GOUDGE, Elizabeth: Dežela zelenega delfina/1, 2
OATES, J.C.: Za kar sem živel
BALOGH, Mary: Slavna junakinja
PRAAG, Menna: Moški, denar in čokolada: zgodba o iskanju ljubezni, 
uspeha in užitka
GROZDEV, Georgi: Plen
McGahern, John: Pornograf

BENNI, Stefano: Marjetka Sladkosnedka
LUSTIG, Arnošt: Molitev za Katarino Horovitz
GIER, Kerstin: Nespodobna ponudba
GRUEN, Sara: Opičja hiša
MCEWAN, Ian: Solar
FRISCH, Max: Naj mi bo ime Gantenbein
FRISCH, Max: Montauk
FRISCH, Max: Stiller
ALBOM, Mitch: Še en dan
FRISCH, Max: Homo Faber
BENJAMIN, David: Sedem
SIMIĆ Bodrožić, Ivana: Hotel Zagorje
BEGAGIĆ, Lamija: Obletnica mature
MULIĆ, Snježana: Krsta po meri
WEISBERGER, Lauren: Usodna noč v hotelu
BATIČ, Romana: Na krilih ljubezni
MAJ, Nika: V objemu tujca

821-311.6 Zgodovinski roman
SIVEC, Ivan: Ognjeni ruj: roman o kraški družini Jakomin 1914–1917 
SIVEC, Ivan: Zelena solza: Roman o kraški družini Jakomin 1917–1920
TOMASI Giuseppe di Lampedusa: Gepard
GARDONY, Geza: Atila

821-312.6, 929 Biografski roman, biografije
BOROJEVIČ, Svetozar: Med slavo in ponižanjem
SINGER, Isaac Bashevis: Ljubezen in izgnanstvo
BARTH, John: Trgovec s tobakom
HALTER, Marek: Marija

821-32 Kratka proza
BOSMAN, Herman Charles: Oom Schalk Lourens pripoveduje
Te že pogrešam in druge zgodbe iz Francije: antologija francoske kratke 
proze

821-94 Spomini
HOČEVAR, Tone: Rim: večen in svet, minljiv in posveten
FIGES, Eva: Pot nikamor: njeno iskanje obljubljene dežele

821-312.4 Kriminalke
WILSON, Robert: Nepomembna smrt v Lizboni/1, 2
PATTERSON, James: Teci za življenje
PATTERSON, James: Jaz, Alex Cross
HOCHGATTERER, Paulus: Sladkost življenja

9 Turistični vodiči
GAULDIE, Robin: Kreta

Pripravila: Alma Vidmar Mederal
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Kaj berejo knjižničarji?
GOLOB, Anja: V roki (2010)

V knjižici s platnicami kremnate bele barve in temnimi pika-
mi na sredini nas pričakujejo pesmi z nevsakdanje oblikovanimi 
kiticami. V treh pesmih se je mlada avtorica Anja Golob (1976) 
izražala v angleškem jeziku, kar bo nekaterim bralcem všeč, dru-
gi pa se bodo morda pridušali, da mladi še normalnih pesmi v 
lepem slovenskem jeziku nočejo več pisati, slovenščina pa da je 
s tem ogrožena. Avtor tega priporočila meni, da je pesnica nare-
dila dobro potezo, saj je s tem popestrila celo pesniško zbirko in 
pride lepota slovenske besede še bolj do izraza. Še bolj cenimo 
spretnost oblikovanja pesniških figur v slovenščini. V pesmih je 
močno navzoča simbolika. 

Pesnica je svoje stvaritve razdelila v tri sklope z naslovi: 
Znotraj, Med in Zunaj. K sklopu Zunaj spada le ena pesem – 
Izdajalka, v kateri avtorica razmišlja o smislu objave oziroma 
izdajanja svojega dela. O pesniškem delu prav tako razglablja 
na samem začetku knjižice: v drugi pesmi Nič takega – pesem, 
kjer samokritično ugotavlja, da se ne more primerjati z mojstri/
cami peresa, kot so Nelly Sachs, Tomas Tranströmer ali Dane 
Zajc, pa je njen izdelek vseeno vreden svojega imena. Njej so 
pač najzanimivejša sosledja besed. 

Vse pesmi Anje Golob so razmišljujoče obarvane, z motivi 
našega vsakdana, o odnosih med ljudmi (npr. Each other, Moj 
brat idr.), o prebijanju mladih, ki odpotujejo po izkušnje v tujino 
(npr. Uncle Bum). Najde se tudi kakšna avtobiografska. Pesmim 
sledi spremna beseda filozofa dr. Mladena Dolarja. 

Pesniško zbirko je vredno vzeti v roke, pa četudi preberete 
zgolj eno pesem, ki vas res pritegne in spodbudi tok misli. 

Anja Golob je na Filozofski fakulteti v Ljubljani doštudirala 
primerjalno književnost in končuje filozofijo. Udejstvuje se kot 
odrska kritičarka, dramaturginja, publicistka (Literatura) in fo-
tografinja (razstavi Prva/First in Catch, 22). 

Zapisal: Gašper Hudolin

SHALEV, Zaruya: Ljubezensko življenje

Sodobna izraelska pisateljica prijetno preseneča z romanom, 
ki je kot mednarodna uspešnica bil preveden v številne evropske 
jezike. Gre za intimno pripoved uspešne mlade poročene inte-
lektualke, ki se zaplete v bizarno seksualno razmerje z veliko 
starejšim moškim. Ta je v mladosti prijateljeval z njenim oče-
tom, in kot se šele na koncu zgodbe razkrije, imel tudi usodno 
ljubezensko razmerje z njeno mamo. Glavna junakinja Jaara 

Obveščamo vas, da se bodo z mesecem 
junijem pravljičarke poslovile, saj so se 
tudi naši pravljični junaki odpravili na 
počitnice.

bodo zopet potekale redno tedensko 
z mesecem OKTOBROM. 

O
j
t
p

b
z

DRAGI STARŠI IN OTROCI!

Otroci, želimo vam veliko igralnih užitkov na prostem!
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Knjižničarji želimo bralkam in bralcem mnogo užitkov 
pri branju!

Folkloristi vrtca Škofljica
Folklorna skupina vrtca Škofljica se je 24. 5. 2011 ude-

ležila mednarodnega festivala »Igraj se z mano« v Ljub-
ljani.

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

To je prireditev, ki obsega štiridnevno dogajanje na Prešer-
novem trgu. Središče dogajanja je glavni oder z glasbo, petjem, 
plesom, igro, obkrožen s številnimi delavnicami in animacijski-
mi kotički. 

Otroci iz folklorne skupine so se v folklornih kostumih na 
glavnem odru predstavili s spletom ljudske igre, pesmi in ple-
sov. Na nastopu so nas spremljali tudi prijatelji iz skupine Čebel 
in Medvedkov.

Po končanem nastopu smo se posladkali s sladko malico, za 
uspešno sodelovanje pa dobili priponke in balone.

Zahvaljujeva pa se tudi nekaterim staršem in starim staršem, 
ki so nas s svojo prisotnostjo na festivalu dodatno motivirali in 
našemu harmonikašu Klemnu.

Ana in Ksenija, vodji folklorne skupine

boleče spoznava, kako je njen ljubimec razdiralno spreminjal 
njeno družino v skupino odtujenih ljudi, obremenjenih z ob-
čutki krivde in nesposobnih za dajanje ljubezni. Boleče spo-
znava vpliv neverjetne seksualne privlačnosti pri svojem gro-
bem, priletnem ljubimcu, ki jo postopoma spreminja v vdano 
spolno sužnjo, ki bo zaradi njega postavila na kocko prav vse: 
soliden zakon, uspešno kariero na univerzi in odnose z vsemi 
bližnjimi.

Zapisala: Lana Žganjar

Obvestila 
društva

VAS

Zaradi slabega vremena in posledično nizke udeležbe pohoda na Grmado smo se 
odločili ponoviti pohod. Nov termin je nedelja, 12. junija 2011, z zborom ob 13. uri 
pred zbiralnico mleka.

Od 12. junija (pohoda na Grmado) do 25. junija (pohoda po Svarunovi poti) se 
bodo pobirale prijave za pohod na Triglav. Akontacija je 10 evrov na osebo. 
Pohod bo 17. in 18. septembra 2011 pod strokovnim vodstvom. Vzpon je zahteven, 
zato zainteresirane zaprošamo, naj dobro ocenijo svoje kondicijske sposobnosti. 
Dodatne informacije boste predhodno dobili po pošti, za vsa dodatna pojasnila v 
zvezi s potjo, trajanjem, primerno obutvijo itd. pa se obrnite na društveni e-naslov 
drustvo.vas@gmail.com ali na posameznih dogodkih društva na Aleša Permoserja 
in Mihaela Padarja.

V petek, 24. junija 2011, vas vabimo na kresovanje s pričetkom v večernih urah. Za 
pijačo in jedačo bo poskrbljeno. Vljudno vabljeni.

Vsa obvestila društva VAS so objavljena na spletni strani: 
http://www.smrjene.si.

Tajnik društva Matej Novak
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Državno prvenstvo v košarki

Na sliki: J. Novak, T. Iskra, G. Drole, S. Jovič, M. Pajk, V. Mehle, 
T. Sajovic, P. Kličič, A. Dražumerič, T. Dolinšek, T. Kolonič, Ž. 
Indihar – četrtfinala v košarki (Foto: Marjan Bakan)

Na sliki tekmovalci polfinalnega turnirja v košarki, ki so dosegli 
9. mesto v Sloveniji. (Foto: Marjan Bakan)

 V sredo, 13. aprila 2011, je na Škofljici potekal četrtfinale 
državnega prvenstva v košarki mlajših dečkov. Moštva, ki so 
tekmovala za vstop v polfinale, so bila Ajdovščina, Koper, Kranj 
in Škofljica. Otvoritev se je začela ob 11. uri, ko so se najprej 
predstavile skupine. Odprtje je povezoval Luka Gregorič. Po 
uvodni besedi je zaplesala plesna skupina OŠ Škofljica. Po ple-
su je sledil uvodni govor podravnateljice Majde Golc in po njem 
še plesna točka Katje Kovačič in Nike Fink, ki sta tudi državni 
prvakinji v pon-pom parih. Po izvrstni plesni točki smo predali 
besedo gospodu podžupanu Bojanu Božiču. Potem so se ekipe 
začele ogrevati za prvo tekmo (Ajdovščina – Škofljica) in med 
tem so nam zaplesale Star Frkljice. Zaradi zamude sodnikov se 
je tekma začela malo kasneje, zato smo imeli čas zastaviti vsaki 

ekipi še nekaj vprašanj. Če na kratko povzamem vsebino inter-
vjujev, so bili vsi veseli, da so prišli v četrtfinale, in vsi so upali 
na najvišje uvrstitve na lestvici. S prvo tekmo je Škofljica krepko 
premagala Ajdovščino, kar je dvignilo vzdušje in samozavest. 
Druga tekma med Kranjem in Koprom se je končala v korist 
Kranja, ki je kasneje tudi igral proti Škofljici. Vendar sta se obe 
ekipi uvrstili v polfinale. Zadnja tekma je bila med Škofljico in 
Kranjem, a je zmagala Škofljica. 

Na polfinalnem turnirju v košarki, ki se je odvil 11. maja 2011, 
so naši učenci dosegli 3. mesto in se niso uspeli uvrstiti na za-
ključni turnir četverice najboljših v državi. Kljub temu so dosegli 
9. mesto v državi, kar je največji uspeh košarkarjev v zgodovini 
OŠ Škofljica.

Luka Gregorič, 8. a

N liki J N k T I k G D l S J ič M P jk V M hl

N liki t k l i lfi l t i j k š ki ki d li

Likovno delo meseca
Likovno delo meseca aprila je oblikova-

la Sara Cešek iz 7. a-razreda. Oblikovala 
je damsko sandalo iz papirja in vrvice. 
Obuvalo je sestavljeno iz rumenih trakov 
na svetlomodrem podplatu. Domiselno 
izbrana barvna kombinacija ni kričeča. 
Tako se izrazi zlata vrvica, ki se vije okoli 
trakov ter prstne in petne notranje pod-
lage. Struktura ovite vrvice spominja na 
nežno pletenje. Sandala ima visoko peto, 
ki poudari elegantnost ženskega čevlja. 
Peta, ovita z zlato vrvico, pa deluje še 
višje. Sandale je postavila v razstavljeno 
škatlo, v katero je nalepila ostanke zlate 
in rožnate vrvice. Sara je pokazala navdu-
šeno pripravljenost za likovno izražanje, 
vztrajnost in samostojnost ter delo opra-
vila brez pomoči mentorice.

 Monika Kastelic, 9. a
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Dan prometne varnosti 
Na OŠ Škofljica že nekaj let izvajamo 

projekt Prometna varnost za vse, ki ga 
organizirata učiteljici Draga Košak in 
Lucija Erčulj. V sklopu projektnega te-
dna je tudi dan prometne varnosti, ki ga 
izvajamo na predmetni stopnji. Zgodilo 
se je v petek, 15. aprila 2011, ko je bil 
hkrati tudi dan odprtih vrat šole. 

6. razred: Kolesarjenje 

Učenci šestih razredov smo se ukvarjali 
predvsem s kolesarjenjem – tako rekre-
ativnim kot tekmovalnim. Po jutranjem 
prihodu v šolo smo si na oglasni deski 
najprej pogledali, v katero učilnico smo 
razporejeni. Prvo uro smo imeli preda-
vanje gospoda Juvanca, ki je predstavnik 
Kolesarske zveze Slovenije. Izvedeli smo 
nekaj o zgodovini koles, različnih disci-
plinah kolesarstva, opremi kolesa in malo 
več  o gorskem kolesarstvu, saj se preda-
vatelj ukvarja predvsem s to kolesarsko 
disciplino. Na koncu ure smo imeli še 
kratek kviz. Po malici smo šli ven, kjer 
smo se preizkusili v praktičnem delu. Na 
voljo smo imeli sedem šolskih koles. Po-
stavili so nam poligon s stožci, mi pa smo 
morali med njimi voziti slalom. S kole-
si smo se morali voziti tudi v omejenem 
prostoru. Če si zapeljal na črto ali zunaj 
prostora, si končal igro. Med sabo smo se 
lahko prerivali in rinili drug v drugega. 
Po praktičnem delu smo odšli v učilni-
co, kjer smo na temo kolesarstva izdelali 
plakate iz gradiva, ki smo ga prinesli od 
doma. Tako se je zaključil naš dan prome-
tne varnosti. Mislim, da smo se vsi veliko 

naučili in da smo odnesli veliko novih 
izkušenj.
7. razred: Prometne vsebine

Sedmi razredi smo imeli tri različne de-
lavnice, in sicer cestnoprometni predpisi, 
simulator vožnje z motorjem ter kreativno 
pisanje. Najprej smo se zbrali v knjižnici, 

kjer smo na podlagi vesti iz črne kronike 
pisali umetnostna besedila. Nekaj dobrih 
in izvirnih spisov smo prebrali in obesili 
v šolski avli. Po malici smo v računalni-
ški učilnici poslušali razlago predstavnika 
AMZS Slovenije, odgovarjali smo na nje-
gova vprašanja, lahko pa smo ga vprašali, 
kar nas je še zanimalo. Pri uri smo izvedeli 
veliko novih pravil in informacij za pra-
vilno ravnanje v prometu. Zadnja dejav-
nost je bila za mnoge najzanimivejša. Na 
simulatorju motorja smo poskušali svoj 
motor čim bolje odpeljati, kar pa ni bilo 
tako zelo preprosto. Za uspešno vožnjo 
so nujne natančnost, previdnost in prava 
hitrost. Ure so hitro minile in tako je bilo 
pouka konec. Upam, da bo tudi prihodnje 
leto organiziran tako zanimiv prometni 
dan.

8. razredi: 5 X STOP je COOL

Program, ki so ga izvajali strokovni 
delavci zavoda Varna pot, se je imenoval 
5 x STOP je COOL. Razdeljeni smo bili v 
šest skupin, vsaki skupini je bil dodeljen 
tudi moderator. Naši moderatorki je bilo 
ime Barbara, ki se mi je še posebno vti-
snila v spomin.

Predavala nam je o tem, da smo tudi mi 
na različne načine udeleženci prometa, o 
tem, kako pomembna je čelada za kolesar-
je in motoriste. Naredili smo tudi preizkus 
s čelado, in sicer smo vrgli jajce v čela-
di z višine enega metra, a se ni razbilo. 
Ko na jajcu ni bilo čelade, se je razbilo in 
tako bi se lahko zgodilo tudi z našo glavo. 
V skupinah smo ponovili tudi nekaj pro-
metnih pravil (npr. pravilo srečanja, desno 
pravilo …). Izmed vsega, kar smo počeli v 
skupinah, mi je bil najboljši, in sklepam, 
tudi vsem drugim, preizkus z očali. A ta 
očala niso bila navadna, ko si si jih nadel, 
si videl, kot da bi imel v krvi 0,7 promila 
alkohola. Vsi smo se smejali, ko so učenci 
z očali poskušali hoditi po črti, a jim ni 
uspelo. 

Po malici smo se po skupinah odpravi-
li v plesno dvorano. Spoznali smo žrtev 
prometne nesreče. Predstavila nam je za-
nimiva in pametna življenjska spoznanja. 
Govorila nam je o tem, kako se je bala za 
svoje življenje, ki je viselo na nitki, kako 
se ni mogla spomniti svojih prijateljev in 
znancev, kako ni znala več govoriti svo-
jega narečja in še kakšne podobne grozo-
te. A po nesreči je dobro okrevala in zdaj 
živi skoraj normalno, čeprav je morala 
zaživeti še enkrat na novo. Nato so nam 
prikazali še posnetke tragičnih prometnih 
nesreč, ki se zgodijo, če na cesti nisi po-
zoren ali pa v vozilu nisi pripet. Ti filmi 
so nas tudi malo prestrašili, saj je bila v 
vsakem prikazana zelo realna smrt ob 
nesreči. Govorili so nam tudi o naletni 
teži. Zanimivo se mi je zdelo, da se te-
lesna teža telesa ob trku tako poveča, da 

Na sliki šestošolci ob ustvarjanju plakata 
Bodi viden – bodi previden (Foto: Mateja 
Lunder)

Na sliki sedmošolci ob pisanju zgodbe na 
podlagi vesti iz črne kronike (Foto: Mate-
ja Lunder)

N liki d š l i b i j db

Na sliki osmošolci ob poslušanju priča-
nja žrtve prometne nesreče (Foto: Mateja 
Lunder)
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je za hujše posledice lahko odgovoren že 
mobitel, saj ti ob trku pri 90 km/h lahko 
prileti v del telesa z zelo veliko silo. Kaj 
šele malo težje stvari! Na koncu smo ra-
čunali še svojo naletno težo pri 30, 50 in 
90 km/h.

Ta dan je naredil na nas velik vtis in tako 
še bolj spodbujamo svoje družine, da vo-
zijo varno in previdno.

 
9. razred: Pomagam prvi 

Ta dan so na šolo prišli strokovni delavci 

RK Slovenije, ki so nas želeli poučiti o 
prvi pomoči. Učenci devetih razredov smo 
obiskali tri različne delavnice – prva po-
moč pri krvavitvah, položaji poškodovan-
ca v različnih primerih in oživljanje. 

Najprej smo obiskali delavnico, pri ka-
teri smo izvedeli veliko zanimivosti glede 
krvavitev. Predavateljica nam je razloži-
la, kaj je krvavitev, in pojasnila različne 
vrste krvavitev – arterijsko, vensko in 
kapilarno krvavitev. Poleg tega nam je 
predstavila različne načine zaustavitve 
krvavitev. Spoznali smo, kako se napravi 

kompresijska obveza, s katero zaustavimo 
iztekanje krvi iz arterije. Spoznali smo tudi 
Esmarchovo prevezo za zaustavitev krva-
vitev pri odtrganinah. Predavateljica nam 
je predstavila še imobilizacijo, ki je na-
menjena temu, da poškodovani del miruje 
v ustreznem položaju. Nadaljevali smo z 
drugo delavnico, kjer smo si ogledali po-
ložaje poškodovanca v različnih primerih 
in okoliščinah. Predavatelj nam je pokazal 
položaj za nezavestnega in povedal, da ga 
izvedemo takrat, ko človek ni pri zavesti, 
a diha in mu bije srce. Omenili in izvedli 
smo tudi Rautkov prijem. Z njim prenese-
mo poškodovanca na varno mesto. Pred 
odhodom k tretji delavnici nas je preda-
vatelj naučil izvesti Heimlichov prijem, 
s pomočjo katerega pomagamo človeku 
ob zdrsu hrane v sapnik in posledičnemu 
dušenju. Nazadnje smo se odpravili še do 
tretje delavnice, kjer smo se naučili ne-
kaj novega o oživljanju. Vsak izmed nas 
je poskusil oživljati lutko. Izvedeli smo, 
da je razmerje med stiski na prsni koš in 
vpihi 30 : 2.

Vsa predavanja so bila zelo zanimiva in 
predvsem koristna ter uporabna.

Kaja Franko, 6. d, Neža Končan, 7. a, 
Žiga Tavčar, 8. b, Andraž Ambrožič, 9. c

Na sliki osmošolec, ki nosi »očala vinje-
nosti« (Foto: Mateja Lunder)
N liki š l ki i č l i j Na sliki devetošolci na delavnici prve po-

moči (Foto: Sara Ivanov)

Razposajena abeceda na odru kulturne dvorane na Lavrici
Če nam pred očmi poplesujejo črke, to 

običajno ni prav dober znak. Toda na odru 
Doma krajanov Lavrica so bile plešoče, 
pojoče in sploh razigrane črke pravi bal-
zam za oči in zares prvovrstno presene-
čenje za povsem polno dvorano ponosnih 
staršev, sorojencev in drugih, ki so prišli 
spodbujat in občudovat četico samozave-
stnih, iskrivih in suverenih mladih ... črk! 

Metulji in Metuljčice iz največje skupi-
ne vrtca Lavrica, ki počasi razpirajo krila 
in se tudi z učenjem abecede pripravlja-
jo na šolske klopi to jesen, so pripravili 
poslovilno predstavo Abeceda. Pod vod-
stvom vzgojiteljice Bojane Zajc in po-
močnice vzgojiteljice Kristine Potokar je 
nastajala kar nekaj tednov. Z učenjem črk 
in pomena abecede so na svoj način pove-
zali vrtec, ki ga zapuščajo, z novo življenj-
sko prelomnico. Med pripravo dobrih 40 
minut dolge predstave so namreč črke 
usvojili, posvojili, ubesedili in tudi dobe-
sedno utelesili. Fotografije, na katerih so 

otroci s svojimi telesi spretno izpisovali 
vseh 25 črk, so bile za uvod, ki mu je sledil 
splet recitacij, plesa, petja, uprizoritev, pri 
vsem pa je bila ves čas rdeča nit abeceda. 
Črke so pogumno prihajale v ospredje, 
govorile jasno in razločno, prepričlji-
vo in samozavestno, se predstavljale in 
medsebojno prepletale svoje abecedne 
zgodbe. Sodelovali so prav vsi; vsi so ra-
zumeli svoje vloge, vsi so nas presenetili 
s sproščenostjo. Z 
Bojano in Kristi-
no, ki sta s svojim 
optimizmom, stro-
kovnim znanjem, 
potrpežljivostjo in 
predanostjo otroke 
vodili ne le sko-
zi predstavo, pač 
pa prav skozi vsa 
leta, kar so otroci 
v vrtcu, so ustvarili 
predstavo, ki bi jo 

tudi starejši in bolj izkušeni mladi igral-
ski upi težko bolje izvedli. Starši smo bili 
ponosni na naše velike igralce in hvaležni 
srčnima režiserkama, koreografinjama, 
kostumografkama, fotografinjama, rekvi-
ziterkama in predvsem izrednima vzgoji-
teljicama, da sta znali skozi leta in v tej 
zaključni piki na i v otrocih spodbuditi 
tisto najboljše.

Jana Vidic
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Potovanja tako in drugače
Pomladno dogajanje na Gimnaziji Želimlje

Pomlad na Gimnaziji Želimlje mineva v znamenju najrazlič-
nejših potovanj: potovanj v globine znanja in veščin, ki so se jim 
naši dijaki posvečali na raznovrstnih delavnicah ter tekmovanjih 
in pripravah nanje, potovanj v mislih, na katera so nas z bese-
dami, fotografijami in posnetki popeljali domači in tuji gostje, 
ter tistih čisto pravih potovanj v bolj in manj oddaljene dežele z 
nahrbtnikom na rami oziroma s kovčkom v roki. 

Gostje od blizu in daleč
Aprila, ko smo še sedeli v šolskih klopeh in so se počitnice 

zdele daleč, nam je vonj po daljnih krajih prvi prinesel geograf 
Jani Kozina s potopisnim predavanjem o Nepalu. V okviru turne-
je po Dolenjski nas je obiskala tudi slovensko-nemška druščina z 
ljubljanskega Goethe-Instituta. Dijakom je predstavila svoje de-
javnosti in projekte, jim posredovala informacije o nemščini kot 
tujem jeziku ter pripravila vrsto delavnic. V njih so se dijaki na 
zabaven način lahko naučili novih besed in slovničnih fenome-
nov, se preizkusili v poznavanju dežele in kulture, razumevanju, 
govoru in drugih spretnostih. V sklepnem delu pa je dijakom za-
bavne plati nemščine in jezikov nasploh razkril slovenski komik 
in prevajalec Boštjan Gorenc – Pižama ter požel val navdušenja. 

V tednu pred velikonočnimi prazniki in prvomajskimi počitni-
cami so pevske zasedbe naše gimnazije v Antonovem domu na 
Viču pripravile svoj zaključni koncert. Za slovo od šole je nekaj 
dni zatem poskrbel zbor filipinske univerze s koncertom tradici-
onalnih in modernejših ritmov ter tudi zaradi znanja slovenščine, 
usvojenega v kratkem času bivanja pri nas, požel bučen aplavz. 
Koncertu pa je sledilo še eno navdušujoče gostovanje: obiskala 
nas je televizijska voditeljica, doktorica zgodovinskih znanosti 
ter avtorica monografije o osamosvojitvi Slovenije in številnih 
razprav s področja zgodovinopisja Rosvita Pesek. Njeno razgi-
bano in zanimivo predavanje o osamosvojitvi Slovenije je nav-
dušilo profesorje in dijake. 

Potepanja po Evropi
Svoje usvojeno znanje pri pouku tujih jezikov so dijaki lahko 

povsem praktično preverili na študijskih potovanjih po Evropi. 
Že med prvomajskimi počitnicami so se tretješolci odpravili pro-
ti Franciji, drugošolci pa proti Italiji. Po prvomajskih praznikih 
so jim v Italijo sledili še prvošolci.

Prvi cilj prvošolcev je bil Torino, vsi pa so se ustavili v Firen-
cah, se zlasti posvetili Rimu in v Pompejih obrnili proti domu. 
Tretješolci so ob Parizu kar nekaj časa preživeli v Normandiji, 
obiskali pa so tudi evropski Strasbourg. Sredi maja se je manjša 
skupinica drugo- in tretješolcev s svojo profesorico nemščine 
odpravila še na Bavarsko. Tam so obiskali svoje dopisovalce iz 
naše pobratene šole v Weichsu. 

Za latinskoameriški pridih mesecu maju pa je poskrbel španski 
konec tedna. Dijaki, ki se učijo španščine, so svoje znanje tega 
jezika lahko praktično preverili kar na gimnaziji, tudi v pogovoru 
z rojeno govorko.

Za knjigami in objektivi
Po vrnitvi dijakov v šolske klopi je na srečanju staršev s 

predstavo Jona, besni prerok gostoval igralec Gregor Čušin, 

(foto: Peter Polc): Boštjan Gorenc – Pižama je dijakom razkril 
zabavne plati nemščine.

(foto: Peter Polc): Dr.Rosvita Pesek nam je predavala o osamo-
svojitvi Slovenije.

(foto: Peter Polc): Zbor filipinske univerze se je predstavil z iz-
borom tradicionalnih in modernejših ritmov.

(f t P t P l ) B štj G Piž j dij k k il

(f t P t P l ) D R it P k j d l

(f t P t P l ) Zb fili i k i j d t il i

na šolskih hodnikih pa smo odprli razstavo fotografij šolske-
ga natečaja Srečanja z naravo. Otvoritve se je udeležil foto-
graf Slovenske tiskovne agencije in član ocenjevalne komisije 
natečaja Tamino Petelinšek. Dijakom je predstavil svojo po-
klicno pot in delo ter segel v roko avtorjem zmagovalnih treh 
fotografij: tretješolcem Mateju Kastelicu, Mihu Vehovarju in 
Mariji Šuštar. 

Za četrtošolce je že pred časom nastopilo obdobje poglo-
bljenega študija, saj jih čakajo maturitetni preizkusi. Vendar 
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Palček Jamček
V sredo, 11.5.2011, smo se učenci 3. ra-

zredov zjutraj odpeljali v Unec. Na avto-
busu sem sedela z mojo prijateljico Agne-
so. Vožnja je bila zelo zabavna, saj smo 
se vsi pogovarjali z vsemi okrog sebe. 
Izstopili smo pri domu Čarovnice Uršule. 
Gospod Jaka, ki tam dela, nas je prijazno 
pozdravil in nas odpeljal v veliko sobo. V 
njej je bilo kar nekaj miz in lepo izrezljani 
stoli iz lesa. Posedli smo se in pred nami 
so bile barvice, škarje, šablone in kosi tr-
dega kartona. Obrisali smo šablone, jih 
pobarvali in izrezali. Gospod Jaka nam 
je pokazal, kako naj jih prepognemo in 
dobili smo lepe žuželke. Na njihova krila 
smo prilepili nekakšen plastelin bele bar-
ve. Ko so bile žuželke narejene, je gospod 
Jaka vzel v roke škatlo. Pokazal nam je 
modro čelado iz usnja, ki so jo uporabljali 
jamarji. Pokazal nam je tudi kombinezon 
za suhe jame in nam povedal, da so nekoč 
uporabljali svetilko, ki je žarela modro, 
če je bil zrak dober za dihanje. Če je bil 
strupen, pa je žarela rdeče. Pokazal nam 
je tudi čelado in svetilko, ki jo uporablja-
mo še danes. Nato je škatlo pospravil in 

nam pokazal pravi kapnik. Vprašal nas je: 
„Kateri kapnik je to?“ Ker ni nihče vedel, 
je povedal , da je to spodnji kapnik ali 
stalagmit. Kapnik smo tudi potipali. Med 
tem pa nam je gospod Jaka pokazal slike 
človeške ribice, drobnovratnika in vodne-
ga oslička. Vstali smo s stolov in z našimi 
kresničkami odšli do močne luči, da si jih 
napolnimo, saj se bo beli plastelin na kri-
lih žuželk v temi svetil. Prižgali so močno 
luč in dvignili smo kresničke. Potem so 
ugasnili vse luči, da smo videli, kako se 
sveti. Odpravili smo se na avtobus in se 
odpeljali v Planinsko jamo. Sprejel nas 
je vodič. Ker je izvedel, da smo posluša-
li pravljico o palčku Jamčku in njegovih 
pesmicah, nam je obljubil, da bomo izgu-
bljene pesmice poiskali. Pesmice smo mo-
rali iskati, ker je palček brez imena nekega 
dne padel v luknjo. Ko je šla palčica, ki 
je bila z njim, po pomoč, je palček pisal 
pesmice. Ko so ga rešili, pa je pesmice 
pozabil v jami. Odpravili smo se mimo 
elektrarne, ki pa zaradi pomanjkanja 
vode ni delovala. Hodili smo po lesenem 
mostu. Nato smo se ustavili pred visoko 

navpično steno, ki je bila vhod v jamo. 
Ko smo vstopili, sem takoj zagledala 
majhno jezerce v jami. Na bregu je bil 
pesek. Pošalili smo se, da je to podze-
mna plaža. Malo naprej so nam na steni 
pokazali tri obraze. Tla so bila narejena 
iz že strjene a vseeno vlažne gline. Odšli 
smo naprej po poti in zagledali skalo, ki 
jo je vodič obsvetil. Senca je prikazova-
la čarovnico Uršulo. Na tem mestu smo 
našli tudi prvo pesmico. Malo naprej smo 
zagledali velik lij, v katerem se zbirajo ži-
valce, ki živijo v vodi v jami. Tam je bila 
tudi druga pesmica. čez nekaj časa sem 
opazila stopnice. Na vrhu stopnic je bilo 
majhno jezerce. Strop se je začel bližati 
tlom. Zavili smo v zelo strm hodnik. Za-
radi vode na tleh je bilo vse zelo spolzko. 
Kmalu smo prišli iz predora. Ni dolgo tra-
jalo, ko se je začelo. Vsakih pet metrov je 
bila nova pesmica, ki je bila izgubljena. 
Na polici v steni so nam pokazali člove-
ško ribico v akvariju. Ker smo bili prva 
skupina, smo prvi prišli do konca poti. 
Svoje kresničke smo pod svetilko še malo 
napolnili in nato ugasnili svetilke. Vodič 
nam je rekel, naj ugasnemo svetilke in 
počepnemo. Ko je prišla druga skupina, 
smo vstali in zaklicali: »Buuu.« Agnesa 
me je vprašala, če mi je bila človeška ri-
bica všeč. Odgovorila sem, da mi je bila, 
in ...vodič je rekel naj znova počepnemo. 
Pridružila se nam je še druga skupina in 
skupaj smo prestrašili tretjo skupino. Od-
šli smo iz jame. Na avtobusu smo izvedeli, 
da imamo vse pesmice s seboj. Pri kosilu 
je bilo zelo zabavno. Sledila je še lutkovna 
predstava, izdelava lutke, barvanje palč-
kov iz mavca in ples. Ko smo se vrnili v 
šolo, je imel pol ure zamude. Starši so nas 
morali čakati še malo dlje. S starši smo 
odšli domov in tako se je naša ekskurzija 
končala.

Katrina Šerjak 3.d

se v globine znanja ne potapljajo le oni, temveč tudi dijaki, 
ki se pripravljajo na različna tekmovanja znanja. Dobitniku 
zlatega priznanja na državnem tekmovanju iz nemščine so se v 
tem času pridružili še prvošolec Miha Bizjak, ki je osvojil zlato 
Vegovo priznanje iz matematike, ter drugošolec Aljaž Jakob in če-
trtošolec Matija Klinc, ki sta osvojila zlati Proteusovi priznanji iz 
biologije. 

Naši dijaki uspehe redno dosegajo tudi na športnem podro-
čju. Na aprilskem prvenstvu srednjih šol Ljubljane v krosu je 
drugošolka Lucija Nagode dosegla tretje mesto, tretješolka Anja 
Zof in prvošolka Katja Zof pa sta na majskem atletskem prven-
stvu ljubljanskih srednjih šol osvojili 2. in 3. mesto v suvanju 
krogle. 

Mojca Leskovec
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Smrkolinov april
V vrtcu Smrkolin je bilo pestro tudi v 

mesecu aprilu. Komaj smo že čakali, da 
je v deželo prišla pomlad in zato smo 
veliko časa preživeli v naravi, na igri-
šču in v bližnji okolici vrtca. Vsi smo 
radovedno raziskovali cvetoče rožice, 
se učili njihova imena, poslušali ptice, 
ustvarjali rožice, metuljčke, mavrice in še 
kaj. Ob vsem tem pa še veselo rajali in 
prepevali. 

V začetku meseca so se najstarejši Gu-
sarji s Stanko, Joži in Matejo odpravili 
raziskovat podzemni svet. Odpeljali so se 
proti Postojnski jami, kjer so se popeljali 
z vlakcem in si ogledali različne kapni-
ke, spoznali človeško ribico, ob tem pa 
si ogledali razstavo svet v malem: Eifflov 
stolp, Kip svobode, Poševni stolp iz Pise, 
Dunajski prater, maketo gusarske ladje, 
Blejski otok …

V lepem pomladanskem dopoldnevu 
pa smo se Gusarji in polovica Indijancev 
popeljali z ladjico po Ljubljanici. Vkrcali 
smo se v Trnovskem pristanu in se peljali 
vse do Zmajskega mosta in nazaj. Opa-
zovali smo Ljubljano, račke in golobe, 
mahali v pozdrav mimoidočim in se imeli 
lepo.

Kot vsak mesec so Gusarji tudi v apri-
lu obiskali knjižnico, kjer jim je prijazna 
knjižničarka prebrala zgodbico o razveja-
ni jablani.

Pred velikonočnimi prazniki smo otro-
ci in vzgojiteljice pripravili delavnice za 
starše. Starši so skupaj z otroki barvali 
jajčka, izdelovali košarice in zajčke, vmes 
veselo poklepetali in se tako že začeli pri-
pravljati na praznovanje.

Konec meseca pa so se Gusarji peš 
odpravili do Vrtnarije Frbežar, kjer so si 
ogledali spomladansko cvetje ter izdelali 
velikonočne aranžmaje za vrtec.

Kavbojci in Indijanci smo v tem me-
scu odkrivali in spoznavali pomlad ter 
se pripravljali na praznike, Gusarji pa 
so še naprej odkrivali ljudske običaje, 
predvsem tiste, ki so povezani s prazni-
ki velike noči. In ker smo bili ves mesec 
pridni, smo si prislužili tudi nekaj dni 
počitnic.

Vida Kovač

Pozdravljeni mamice in očki! 
Za vse ki bi si želeli skrbno in ljubeče varstvo za vaše malčke, polno zabave in ustvarjalnosti, 
vabimo, da se nam oglasite za vpis v naše varstvo NATAŠIN VRTEC.
Sem vzgojiteljica predšolskih otrok z 18 letno prakso v vrtcu.

Skupinica bo imela do 6 otrok od starosti 12 mesecev do 3 let. 
Varstvo otrok bo potekalo na našem domu v naselju Gradišče, kjer imamo v pritličju naše 
hiše prostor namenjen za varstvo otrok.

Vpis za šolsko leto 2011/2012 že poteka!
Pokličite na telefon 051 38 38 37 (Nataša) ali 041 773 083 (Dejan) ali na 
e-pošto: natasa@birosvet.si 

Sončen pozdrav Nataša
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Okolica smetnjakov je lahko tudi prijazno urejena 
V našem glasilu prebiramo zapise o 

uspelih čistilnih akcijah, opremljene s 
slikami nabranih odpadkov, pločevine, 

plastike in gradbenih materialov, ki jih 
zberemo ob takih priložnostih prostovolj-
ci. Vendar se da stvari urediti tudi drugače. 

Ob železniškem prehodu na Šmarski 
cesti imamo sosedje že vrsto let urejen 
prostor za smetnjak splošnih odpadkov in 
novejšega za biološke odpadke. Oba sta 
postavljena ob velikem grmu forzicije, ki 
ga zaokroža živa meja španskega bezga. 
Tu ni odvečnih vreč in druge navlake, ki 
bi kazile okolje smetnjakov. 

Grme in okolico vsa leta urejamo sosed-
je, poleti kosimo travo in oblikujemo gr-
movnice, pozimi pa je treba večkrat prijeti 
za lopato in očistiti dostop. Potrebujemo 
le malo dobre volje in sodelovanja, pa 
je naša okolica prijazna in urejena. Tako 
urejenih lokacij je še kar nekaj do konca 
Šmarske ceste. Ko boste čakali pol minu-
te pred zapornicami, pa si lahko to sami 
ogledate. 

V Škofljici, 17. maja 2011 
Janez Ogrinc

Izlet škofljiških ljubiteljev starodobnikov v Beograd
9. aprila je Old timer club Škofljica 

organiziral izlet v Beograd. Na ta dan so 
imeli srbski kolegi svoj zbor pri prometni 
fakulteti in po dolžnosti sta se ga udeležila 
tudi Slavko Pislak in Urban Demšar. Zani-
manje za to srečanje je bilo veliko, saj je 
bil avtobus takoj poln. V veliki večini so 
se ga udeležile tudi življenjske sopotnice 
prekaljenih ljubiteljev starodobnikov in 
zato je bilo druženje toliko prijetnejše.

Na prostoru pred fakulteto so bili raz-
stavljeni motorna kolesa in avtomobili 
različnih znamk in starosti. Vsa vozila 
so bila brezhibno restavrirana in v velik 
ponos lastnikom, ki so se sprehajali med 
njimi. Pridružili so se jim tudi člani naše-
ga kluba. Srbski kolegi so jim izrekli do-
brodošlico in te besede Srbom prihajajo 
res iz srca. Po slabi uri, ki smo jo preživeli 
ob razstavljenih starodobnikih, smo se od-
pravili na ogled mesta in okolice. 

Beograd leži ob sotočju Save in Dona-
ve. Nastal je že v prazgodovini. Rimljani 
so mu rekli Sigidunum, v srednjem veku je 
imel ime Abba Graeca. Srbski vladarji so 
ga prevzeli leta 1284, leta 1319 pa je prišel 
pod ogrsko oblast. Leta 1402 ga je prevzel 
srbski despot Štefan Lazarević. Oblastniki 

so se večkrat menjavali. Leta 1807 pa je 
Beograd postal prestolnica Karađorđeve 
Srbije. Po prvi svetovni vojni je bil glavno 
mesto Kraljevine SHS, po drugi svetovni 
vojni pa glavno mesto SFR Jugoslavije in 
od leta 1992 je glavno mesto Srbije.

Beograd je poln nasprotij med starim 
in novim. Vedno se je spreminjal, ko so 
se vrstile vojne, in med premirji je mesto 
raslo. Med tipičnimi balkanskimi pritlič-
nimi hišami se je v središču mesta dvigal 
prekrasen hotel Moskva, bombe v prvi in 
drugi svetovni vojni so mu prizanesle. Be-
ograd je sodobna milijonska prestolnica. 
Mesto se širi, da bi zavzelo čim več svo-
bodne površine in jo zapolnilo s stolpnica-
mi in stanovanjskimi bloki. Hitra gradnja 
je tudi nujna zaradi bliskovitega narašča-
nja prebivalstva v mestu. 

Kar se je starega ohranilo, se je ohranilo 
z živahnim vzdušjem. Najdemo ga pred-
vsem v ulici znanih skadarlijskih kavarn, 
kjer se v vsakem letnem času zbirajo lju-
bitelji boemskih noči in dobre zabave. Ob 
okusnih narodnih jedeh, ob kapljici dobre-
ga vina in starih pesmi oživljajo kavarni-
ško tradicijo mesta. Ena od beograjskih 
navad je nagnjenje do življenja v množici. 

V preteklosti ni bilo večjih evropskih 
premikov, da Beograd o njih ne bi imel 
svoje besede. 27. marca 1941 seje rodil 
eden najlepših izrekov, svobodoljubna 
misel (bolje rat nego pakt – bolje grob 
nego rob). Ljudstvo se je uprlo paktu z 
Nemčijo in vrglo izdajalsko vlado. 

V Beogradu so se tudi za Slovenijo zgo-
dile pomembne prelomnice. Celjskega 
grofa Ulrika II. so zahrbtno umorili v Ka-
lemegdanski trdnjavi leta 1456. Svetovno 
znani matematik Jurij Vega se je leta 1789 
kot petintridesetletni prostovoljec znašel 
na bojišču na Kalemegdanu in tam sproti 
izračunaval, kako naj streljajo z možnar-
jem. Trdnjava je padla in Turki so se pre-
dali. Na Kalemegdansko trdnjavo se je ja-
nuarja 1911 zaradi sunka vetra zrušil prvi 
slovenski motorni letalec Edvard Rusjan, 
ki je postal 34 smrtna žrtev letalskih ne-
sreč na svetu. 

Kalemegdan je najlepši in največji beo-
grajski park, ki je bil narejen po naročilu 
kneza Mihaila Obrenovića po letu 1867. 
Skupina ljubiteljev starodobnih vozil s 
Škofljice ga je obiskala leta 2007 in si 
ogledala tudi vojaški muzej. Ta kraj so 
Turki imenovali zaradi lepega razgleda 
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Fićir-bajir, kar pomeni »hrib za premi-
šljevanje«. 

Letos pa smo se z vodičko Dragano, 
ki nas je vodila tudi pred štirimi leti, naj-
prej podali na Avalo. To je 511 metrov 
visoka vzpetina, 16 kilometrov južno od 
Beograda. Gozdovi zagotavljajo zdravo 
mikroklimo, zaradi česar so bili tu dolgo 
sanatoriji, ki so pomagali zoper pljučnim 
boleznim. Območje Avale je kot naravni 
park zaščitno že od leta 1859. V antičnih 
časih so tu v rudnikih pridobivali cinober. 
Našli so tudi zelenkast mineral, ki se po tej 
vzpetini imenuje avalit. 

Ime vzpetine izvira od Turkov, ki so jo 
v 15. stoletju krstili z arabsko besedo ha-
valit – ovira. Na Avali je stala trdnjava, ki 
je bila porušena leta 1934. Umakniti se je 
morala spomeniku neznanega junaka. Na 
tem kraju so Nemci leta 1915 našli truplo 
nekega srbskega vojaka. Bil je neznan, 
star komaj 16 let, komaj je vstopil v voj-
sko, saj ni imel niti ploščice z imenom. 
Pokopali so ga, na njegov grob so posta-
vili križ z napisom Neznani srbski vojak. 
To mesto so namenili za mavzolej. Projekt 
je prevzel znameniti kipar Ivan Meštrović. 
Mavzolej je zasnovan iz sivega granita, 
pripeljan je iz Jablanice. Spomenik oziro-
ma mavzolej spominja na antične zglede. 
Osem ženskih likov je oblečenih v ljudske 
noše iz različnih delov takratne Jugosla-
vije. 

Pod tem spomenikov že od tridesetih 
let 20. stoletja stoji hotel Avala, ki spaja 
moderno in srednjeveško srbsko arhitek-
turo. Leta 1964 so nedaleč stran postavili 
simbol modernega Beograda – 203 metre 
visok televizijski stolp. Njegova kon-
strukcija je bila nekaj posebnega. Ni imel 
globokih in utrjenih temeljev, ampak je 

bil oprt le na tri betonske noge. 29. aprila 
1999 so Natova letala bombardirala Be-
ograd in okolico, en izstrelek pa je zadel 
betonsko nogo televizijskega stolpa. 4000 
ton težka konstrukcija je zgrmela v globi-
no. Mi pa smo lahko občudovali nov, dva 
metra višji stolp, ki je na novo zgrajen z 
akcijo novinarjev, ki so zbirali denar za 
njegovo postavitev. Na višini 123 metrov 
je razgledni stolp – vidikovec, v katerega 
gre lahko naenkrat 16 ljudi. Ker je v času 
našega pohajkovanja po Avali pihala ko-
šava, smo ostali kar pod stolpom. Privo-
ščili smo si malico in posebno doživetje 
je tudi to, da smo pod Avalo z Dragano 
nazdravili z dolenjskim cvičkom. 
Čeprav je Avala izredno lepa sprehajal-

na pot, se večina Beograjčanov ne odloča 
za pohodništvo, ljubše jim je poležavati 
na obrežju Save. Tu se sproščajo tudi z 
ribarjenjem, plavanjem in potapljanjem. 
Vodička Dragana mimogrede omeni, da 
so Srbi len narod. Njihov moto življenja 
je hiti počasi. 

Beograd je pomembno pristanišče za la-
dijski promet po Donavi. Donava je dolga 
2860 kilometrov in povezuje deset evrop-
skih držav različnih družbenih ureditev, 
političnih in gospodarskih sistemov, kul-
tur in vrednot. V Beogradu se steka v Do-
navo Sava, reka, ki izvira v Sloveniji in je 
bila v Jugoslaviji najdaljša jugoslovanska 
reka od izvira do izliva. V dolžino meri 
945 kilometrov, po slovenskem ozemlju 
teče 217 kilometrov. Z njo priteka v Do-
navo mnogo slovenskih voda, med njimi 
Ljubljanica, Krka, Kolpa, Savinja in So-
tla. In prav Slovenec Martin Strel je v času 
od 25. junija do 23. avgusta 2000 kot prvi 
človek na svetu preplaval celotno dolžino 
reke Donave. Slogan njegovega plavanja 

je bil Maratonsko plavanje tisočletja za 
mir, prijateljstvo in čiste reke. Reka Dona-
va ima tudi najlepši spomenik na svetu. To 
je Straussov valček, ki ga pleše ves svet. 

Po ogledu Avale je smo krenili nazaj 
v mesto. Imeli smo ravno dovolj časa 
za ogled hrama sv. Save. Na mestu, kjer 
danes stoji ta katedrala, naj bi Turki leta 
1594 v svarilo srbskemu ljudstvu zaž-
gali kosti njihovega najpomembnejšega 
svetnika Save, ki je bil prvi metropolit 
srbske cerkve. Sava je umrl leta 1236 v 
Velikem Trnovu v Bolgariji, pozneje je 
bil pokopan v srbskem samostanu Mile-
ševi. Turki so njegovo krsto pripeljali v 
Beograd in jo zažgali. Verno ljudstvo ga 
je začelo vneto častiti. Gradnja se je pri-
čela leta 1935, 1989. je bila postavljena 
400-tonska kupola in tritonski, 12-metr-
ski pozlačeni križ. Brez križa je cerkev 
visoka 68 metrov, v smeri vzhod–zahod 
je dolga 91 metrov in v smeri sever–jug 
81 metrov. V njej je prostora za 16 tisoč 
vernikov, na kor gre lahko 800 pevcev. 
Zraven te katedrale stoji tudi stara cerkev 
sv. Save, ki je bila končana leta 1935, ko 
so šele položili temeljni kamen za veliko 
baziliko. Okrašena je s freskami ruskih in 
srbskih mojstrov. Večina marmorja je iz 
naših Hotavelj. Že zdaj, ko notranjost še ni 
popolnoma urejena, je počutje v tej bazi-
liki veličastno. Sončna svetloba lije skozi 
line, sliši se pomirjujoča glasba. 

Po ogledu Avale in hrama sv. Save smo 
se s srednje veliko ladjo zapeljali po Savi. 
Na njej se je vsakdo odžejal, zlasti s pi-
vom, ki je nekoliko drugačnega okusa, kot 
smo ga vajeni. Brodar nas je od začetka 
nekoliko mrko gledal. Ko pa je okusil vi-
ljamovko, ki mu jo je ponudil Franci Čot, 
so se njegova usta razpotegnila, razpolo-
ženje se je popravilo.

Večerjali smo na obrobju mesta v manj-
šem lokalu, ki ohranja staro dediščino. 
Sama stavba je stara, v njej je bil konj-
ski hlev. Na dvorišču smo si ogledovali 
stara kmečka orodja, posode, pohištvo. 
Še več presenečenj je bilo v notranjosti, 
saj smo se znašli v popolni preteklosti. Po 
stenah je bilo več starih predmetov, kot jih 
je mogoče videti v muzejih. V oči so mi 
padle šajkače – srbske kape. Hrana je bila 
izredno dobra, njihove nekoliko pikantne 
nacionalne jedi z veliko sira, in bogata s 
kalorijami. 

Drugi dan nas je pot vodila proti Nove-
mu Sadu. Da ne bi ničesar zamudili, smo 
se ustavili v Kovilju. Ogledali smo si sa-
mostan, ki izhaja iz 12. stoletja. Svečenik Zadovoljni potniki v starodobnem avtobusu
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nam je pripovedoval, da je Srbe napadel 
bolgarski kralj. V času napada je bolgar-
skemu kralju zbolel sin. Dobil je visoko 
vročino. V tem kraju je bil v tistem času 
slučajno sv. Sava, ki je bil zelo pameten. 
Vedel je, da bi otroku pomagal led, da bi 
zbil vročino. Molil je k Bogu, naj pošlje 
točo. Res se je to zgodilo. Nabral je prgišče 
ledu in ga dal otroku kot obkladek. Vroči-
na je popustila, sin bolgarskega kralja je 
ozdravel. Bolgari zato niso napadli Srbov. 
Srbi so v znak hvaležnosti postavili manj-
ši božji hram iz lesa. Pozneje je bil poru-
šen in samostan, ki smo si ga ogledali, je 
že tretjič postavljen. V njej slikajo freske 
po navodilih ruskega umetnika. Malta za 
risanje fresk mora biti sveža, zato morajo 
mojstri po posameznih delih pohiteti. V 
župnišču smo si ogledali freske, ki bodo 
krasile tudi samostan. V njihovi trgovini 
smo si kupili nekaj spominkov, ki jih veči-
noma izdelujejo oziroma pridelujejo sami. 

V Novem Sadu nas je čakalo kosilo na 
večji gostinski ladji Vagabundus, ki je 
zasidrana na obrežju Donave. Po kosilu 

smo si privoščili vino priznane blagovne 
znamke iz bližnje Fruške gore. Pojasnili 
so nam, da sta takšno vino na tej barki pila 

tudi ameriški predsednik Clinton in pred-
sednik Rusije Medvedjev. Cena te kaplji-
ce je visoka. 

Ura na Škofljici še polnoč ni odbila, 
srenja starodobniška proti Beogradu je krenila.
Čez deset minut Brane dobro jutro zaželi,
vsak od nas za spanje pozo išče si. 

Iz avtobusa gasilsko mizo Franci Čot potegne, 
utrujeni izletnik pa si ude vse pretegne, 
sendvič, eden ali dva, požirek vina, 
cigareta, fajfe dim, popotnik zadovoljno kima. 

V hotelu N smo se v počasnem tempu nastanili, 
na 'Saobračajni fakultet' v sprevodu jo mahnili.
Tam bil srbskih olditerjev je veliki zbor, 
večina starodobnikov lahko nam je za vzor.
Branetu Ilo pade v oči, sede nanj, seveda, 
France naš se okrog ozira, mercedesa zagleda. 

Vodstvo našega kluba s kolegi se sestane,
hitro o novostih starih se debata vname. 
Po ozkih tirih tramvaj rdeči mimo nas zapelje,
pogledati ta lepi voz je res veselje.

Dragana vodi nas na Avalo planino, 
da se zgodovine srbske nekaj naučimo.
Tu pokopan neznani srbski je vojak, 
bil brez tablice z imenom je ta junak.
Ivan Meštrović zastavil projekt je spomenika,
osem ženskih likov v ljudskih nošah 
iz sivega grafita. 

203-metrski televizijski stolp Beogradu je v ponos,
a bombnim napadom Nata leta '99 ni bil kos.
Oprt na tri betonske noge ponovno tam stoji,
na razgledno ploščo vabi, kdor se višine ne boji.
Posebno doživetje cviček na Avali je piti,
s prijatelji nazdraviti, se življenja veseliti. 

Beograd je čudno, raznoliko mesto,
tu je majhna hišica, stolpnica čez cesto, 
dva milijona jih gre vsako noč k počitku,
zvečer v kavarno, se ne odrečejo užitku. 

Do bazilike sv. Save skupina je mahnila,
da zgradba je mogočna, na hitro ocenila.
V največji pravoslavni cerkvi na Balkanu, 
16.000 vernikov v slavo Bogu moli v tem hramu.

Na ladjo nas vkrcal Emil, kapitan,
za ta izlet bil najbolj je zagnan.
Posadka prava kazala bolj čemeren obraz,
po kozarčku viljamovke bil drugačen je izraz. 

Večerja v lokalčku na obrobju mesta,
aperitiv, topel kruh, solata, sir, prava fešta,
spet meso v zvitku, džuveč, iz slanice ovčji sir,
na to dobro hrano se prileže liter vina al' en pir. 

Stari predmeti po stenah visijo,
o življenju v preteklosti nemo govorijo,
smehljaj na ustnice stranišče nam privabi, 
taka edinstvena oprema ni pri nas v navadi.

V Kovilju obiskali pravoslavno-krščanski manastir,
njegovi prebivalci držijo svojih se manir. 
Vsak dan jutranja, večerna dolga molitev,
vmes kuha in delo na polju, vse je Božja daritev.
Manastir na tem polju stoji od 12. stoletja,
ko Srbe napadel bolgarski kralj je sredi poletja. 

Na obrežju Donave barka Vagabundus v Novem 
Sadu, 
na palubi komaj kos smo košavi, mrazu,
a hitro toplina ob cenah vina nas oblije, 
na tej barki Clinton, Putin in Medvedjev pijejo. 

Lepše srce nam zaigra, družba se na avtobus poda,
Road Master, letnik 1959, po Novem Sadu zapelje,
o zgodovini, muzejih, kulturi Zoran govori,
nekaj malega od tega zapomnili smo si. 

Na Petrovaradinski trdnjavi se naš izlet konča,
po stopnicah strmih skupina se na ogled poda,
12.000 strelnih lin, štiri etaže pod zemljo
varovali dunajsko cesarstvo pred turško oblastjo.
Simbol trdnjave je razgledni stolp z mogočno uro,
mali kazalec minute kaže, veliki pa uro.
Katera ura bije, že od daleč vemo
in za konec še tole vam povemo,
hvala vsem za res prelep starodobniški izlet,
veselja, smeha, druženja in hrane 
bilo je na pretek.

Brane Šnajder na beograjskem starodobniku – njegov najljubši Ilo

Prvi vtisi našega obiska Beograda so bili že v tednu dni zliti na papir. 

B Š jd b j k t d b ik j jlj bši Il
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Naš vodič po Novem Sadu je bil Zoran, 
tudi sam zagret ljubitelj starodobnih vozil. 
Pripravili so nam ogled mestnih znameni-
tosti. Peljali smo se z dvonadstropnim an-
gleškim avtobusom Road Master, tovarni-
ška številka 83. Letnik izdelave je 1959, 
v Srbijo ga je pripeljal iz Londona Beo-
grajčan, ki je tam delal. Po njegovi smrti 
pa so ga kupili mladi Novosadčani in ga 
uporabljajo v komercialne namene ogla-
ševanja. S tem avtobusom nameravajo 
priti v poletnih mesecih tudi v Slovenijo. 

Zgodovinski simbol Novega Sada Pe-
trovaradinska trdnjava kraljuje na vzpeti-
ni nad mestom. Znani francoski arhitekt 
Sebastian le Pretre de Vaubam je tu za av-
strijsko cesarstvo zasnoval najpomemb-
nejši vojaški branik na Balkanu. Zgrajen 
je bil med letoma 1692 in 1780. Danes je 

trdnjava z 12.000 strelnimi linami in 16 
kilometri podzemnih hodnikov kulturno 
središče glavnega mesta avtonomne po-
krajine Vojvodine. 

Novi Sad je Marija Terezija leta 1748 
povzdignila v svobodno kraljevo mesto, 
danes z bližnjo okolico šteje 400 tisoč pre-
bivalcev. Razcvet Novega Sada je ustavila 
madžarska revolucija. S Petrovaradinske 
trdnjave so madžarske čete 1849 leta ob-
streljevale mesto, od 2812 hiš je ostalih 
celih le 808, od 22.000 prebivalcev jih je 
v mestu ostala le četrtina. Mesto se je ura-
dno imenovalo Neoplanta (novi vinograd 
– novi nasad) oziroma po srbsko Novi 
Sad. Ime izvira iz tukajšnje stare nava-
de, po kateri se nekoč noben mladenič ni 
mogel poročiti, dokler ni zasadil svojega 
vinograda. 

Danes je Novi Sad moderno mesto, v 
katerem so univerza, muzeji, strojna, ži-
vilska in lesna industrija. Leta 1999 so 
Natova letala porušila vse tri mostove 
preko Donave, ki pa so bili takoj obno-
vljeni. Od oktobra 2005 je stara cesarsko-
kraljeva trdnjava Petrovaradin z novim 
modernim Mostom svobode povezana z 
mestnim jedrom. 

Mogočno Petrovaradinsko trdnjavo 
smo si tudi ogledali. Pihala je močna ko-
šava, tako da smo se težko upirali njeni 
moči. Posebnost Petrovaradinske trdnjave 
je tudi ura, ki ima zamenjana urni in minu-
tni kazalec, ker je bilo pomembnejše, da 
se je videlo, koliko je ura.

 Ana Pia Debeljak

Skupni koncert ansambla Toneta Rusa in Fantov z 
vseh vetrov na Škofljici

V soboto, 14. maja 2011, se je v nabito 
polni Športni dvorani na Škofljici odvijal 
nepozabni koncert ansambla Toneta Rusa 
in Fantov z vseh vetrov. 

V želji, da izkoristimo kar prevečkrat 
prazno športno dvorano in ljubiteljem na-
rodno-zabavne glasbe pripravimo nepoza-
ben večer, je Romana Travičič k sodelo-
vanju povabila g. Toneta Rusa. Ta se je 
vabilu z veseljem odzval in k sodelovanju 
povabil še legendarne Fante z vseh vetrov. 
Na koncertu so nastopili še Mladi Rusi, 
mladi harmonikarji pod vodstvom Matica 
Ceglarja in Tercet Rož'ce, ki ga je na citrah 
spremljala Eva Medved. Za dobro voljo 
in humor je na živahni triurni prireditvi 
poskrbel Vinko Šimek – Jaka Šraufciger. 

Da je koncert imel tudi dobrodelni na-
men, je bil 1 evro od vsake prodane vsto-
pnice namenjen šolskemu skladu za učen-
ce Osnovne šole Škofljica. 

Ob tem čestitam organizatorki za izje-
mno dobro pripravljen prvi tovrsten kon-
cert na področju naše občine. 

Zaradi odličnega vzdušja med koncer-
tom in pozitivnega odziva obiskovalcev 
se bodo organizatorji še dodatno potrudili, 
in če bo le izvedljivo, že v jesenskem času 
organizirali podoben koncert. Seveda že 
zdaj vljudno vabljeni v še večjem številu.

Klemen Vider 

SPONZORJI PRIREDITVE:  Prigo d.o.o. Brezovica, Rogelj Romat d.o.o. Ljubljana, 
Gostilna Strah Škofljica, Gostilna Petkovšek Škofljica, 
Slaščičarstvo Katja Rupar s.p. Rob, Kozmetični salon 
Anita Struna s.p. Lavrica, Izredni prevozi Janko Podržaj 
s.p. Škofljica, Jože Sivec s.p. Škofljica, Metod Podržaj 
s.p., Kamnolom Univerzal Ivančna Gorica, Zidarstvo 
Mile Škorič s.p. Grosuplje, Tesarstvo Igor Žalac s.p. Ško-
fljica, Marko Prijatelj s.p. Škofljica, Cvetličarna Agrokor 
Grosuplje,  medijski sponzor Radio Zeleni Val Grosuplje. 

Za sodelovanje in zaupanje se zahvaljujemo vsem sponzorjem in tistim, ki so 
nam pomagali pri prodaji vstopnic. Seveda ne smemo pozabiti tudi na nastopa-
joče in posebna zahvala še g. Tonetu Rusu.

Romana Travičič
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Lavričani na evropskem drift prvenstvu 
»King of Europe«

V drugem majskem koncu tedna smo 
bili v ekipi Drift power zelo aktivni. 
Odpravili smo se na dolgo pričakovano 
pot v srbski Kragujevac, kjer nas je že za-
vzeto pričakoval drif dirkač Gregor Sed-
lar. Z Lavrice smo z dvema kombijema 
krenili v petek, 6. maja, v zgodnjih jutran-
jih urah. Pot nas je vodila mimo Novega 
mesta, Zagreba, Slavonskega Broda in 
Rume do Beograda. V Beogradu smo na-
redili manjši postanek, med katerim smo 
si ogledali Hišo cvetja in se poklonili 
nekdanjemu jugoslovanskemu maršalu in 
predsedniku Josipu Brozu Titu. V sklopu 
tega smo si ogledali še Titov muzej. Čas nas 
je že težko priganjal proti cilju. Tako smo 
prispeli v Kragujevac, bolje poznan po av-
tomobilih Zastava. Namen našega obiska 
Kragujevca je bil spodbuda Gregorju, ki se 
je boril v drift disciplini s svojim dirkal-
nim avtomobilom za osvojitev laskavega 
naziva King of Europe. Na kragujevškem 
dirkališču se je skupaj z mnogimi 
odličnimi evropskimi drift dirkači prip-
ravljal na končno preizkušnjo. V petek in 
soboto so potekale testne vožnje, priprava 
avtomobilov in pnevmatik, manjkalo pa 
ni zanimivih obratov in vonja po pnev-
matikah. Sijalo je toplo sonce, vendar na 
končni dirkalni dan v nedeljo ni bilo tako. 

Že zjutraj je dež zmočil stezo in tudi precej 
se je ohladilo. A ne glede na to je dirka po-
tekala v izzivih na izpadanje. Naše glasno 
in veselo spodbujanje je Gregorja pripel-
jalo do končne osvojitve tretjega mesta. 
Kot se v dirkalnem svetu spodobi, so vsi 
zmagovalci prejeli pokal, simbolično dari-
lo in penino, ki smo je bili deležni vsi v 
ekipi. Ob koncu smo pospravili vso op-
remo. Polni veselja in zadovoljstava smo 

se iz Kragujevca proti Lavrici odpravili v 
večernih urah. Da pa nismo mislili le na 
drift, smo si večere skupaj popestrili ob 
dobri srbski kuhinji in prisostvovanju kon-
certoma Severine in Željka Joksimovića. 
Upamo, da se bomo prihodnje leto v še 
večjem številu odpravili v Kragujevac in 
še bolj spodbujali Gregorja Sedlarja do 
osvojitve prvega mesta.

Besedilo in fotografija: Vider Klemen

Prvi vtisi ob osvojitvi tretjega mestaP i ti i b jit i t tj t

Češnje v Parizu – 
v Châtillonu in Freyming-Merlebachu 
Zapis o gostovanju našega Mešanega pevskega zbora Češnje s Škofljice v Franciji 

Seveda ne gre za sadeže češenj, temveč 
za gostovanje našega Mešanega pevskega 
zbora Češnje (MePZ Češnje) s Škofljice 
pri Slovencih v Parizu (Châtillonu) in 
Habsterdicku ter Freyming-Merlebachu 
v času prvomajskih prostih dni. V okvi-
ru praznovanja 20. obletnice samostojne 
Slovenije so Društvo Slovencev v Parizu, 
ki je lani praznovalo 50 let delovanja, Slo-
venska katoliška misija v Châtillonu in 
Slovenska katoliška misija v Freyming-
Merlebachu v goste povabili MePZ Če-
šnje s Škofljice, ki je gostovanje združil z 
obiskom pariških znamenitosti. O tem za-
dnjem pa več v prispevku drugega avtorja.

Slovenska katoliška misija in Društvo 
Slovencev v Parizu – Châtillon

Društvo Slovencev v Parizu deluje v 
prostorih Slovenskega doma v Parizu 
skupaj s Slovensko katoliško misijo, ki 
jo je v samem začetku vodil msgr. Ignacij 
Čretnik. Ta je dal pobudo za nakup doma 
že leta 1965. Skupaj so ustanovili odbor, 
ki je celo desetletje intenzivno zbiral sred-
stva od slovenskih izseljencev in njihovih 
društev v Franciji in drugod po svetu, ob 
velikih prizadevanjih izseljeniških duhov-
nikov v Evropi, Ameriki in Avstraliji. Dru-
žini Valant pa je tako šele leta 1978 uspelo 
najti ustrezno hišo v pariškem predmestju 

Châtillon, ki so jo odkupili za milijon fran-
coskih frankov. Poleg hiše je tudi kapela 
svete Terezije, ki so jo lahko uporabljali 
kot slovensko cerkev ter jo imeli v najemu 
polnih trideset let. Pred kratkim je bila kot 
last francoske Cerkve prodana. Za odkup 
cerkve pa takrat ni bilo več denarja. Zato 
so kot nadomestilo za izgubljeno cerkev v 
kletnih prostorih doma (z vhodom z dvori-
šča) uredili prijetno domačo kapelo, v ka-
teri se Slovenci zbirajo pri svetih mašah 
in drugih cerkvenih slovesnostih. Poleg 
obnove hiše za Slovenski dom so hkrati 
na njenem dvorišču obnovili in preuredi-
li manjšo dvorano za srečanja, s kuhinjo 
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in strežnim pultom, ki še danes služita 
svojemu namenu. Dom z dvorano so slo-
vesno odprli in blagoslovili 22. februarja 
1981 in s tem dobili prostore za bivanje, 
zbiranje, druženje in prirejanje najrazlič-
nejših prireditev, od veselic do kulturnih 
dogodkov. Današnji upravnik Slovenske-
ga doma je upokojeni Jože Mevlja. Ob 
pomanjkanju duhovnikov pa delo v ka-
toliški misiji na tem področju koordinira 
upokojeni profesor Ciril Valant kot stalni 
diakon, ki je tudi sicer vseskozi aktiven 
član tako v misiji kot v Društvu Slovencev 
v Parizu. 

Pravna ureditev ločenosti države od 
cerkve v Franciji zagotavlja učencem 
osnovnih šol, da se lahko ob sredah, ki 
je v večjem delu Francije dogovorjen 
in za to namenjen prosti dan (zato ima-
jo redni pouk ob sobotah), udeležujejo 
verskega pouka, vsak pač v verski sku-
pnosti, ki ji pripada. Skoraj 24 odstotkov 
francoskih šol je v zasebni lasti, prete-
žno pod katoliškim okriljem, vendar jih 
enako kot državne v celoti financira in 
podpira laična država Francija. Tako bi 
bilo treba razumeti pravila laičnosti tudi 
pri nas.

Gostovanje MePZ Češnje
Priprave na gostovanje MePZ Češnje 

v Châtillonu so trajale kar dve leti, saj je 
bilo treba zbrati dovolj finančnih sredstev 
(večino so prispevali člani zbora, del so 
prispevali pokrovitelji in donatorji, četr-
tino stroška za prevoz pa je primaknila 
občina), dobiti ustrezne sogovornike, se 
dogovoriti in poiskati cenovno ugodno 
bivanje ter ne nazadnje obisk uskladiti v 
času, ki je ustrezal vsem udeležencem. 

Poudarek gostovanja zbora pri Sloven-
cih v Franciji je bil na koncertu v Parizu, 
v Châtillonu, ki ga je z izbrano slovensko 
besedo povezoval profesor Roman Brun-
šek. Zbor zvonkih glasov je navdušil s slo-
venskimi pesmimi, ki so bile prijetne za 
uho in dušo. Predvsem pa so z izbranimi 

slovenskimi pesmimi spodbujali rojake k 
samozavestni in pokončni drži med tujeje-
zičnimi narodi v Parizu in okolici.

Zasluge za ustanovitev MePZ Češnje 
ima župnik v Stuttgartu, gospod dr. Zvone 
Škrubelj, ki je spodbudil svoje nekdanje 
veroukarje z Rudnika, kjer je kaplano-
val, da so se združili v pevski zbor Če-
šnje, ki zdaj redno prepeva na domačih 
in evropskih prizoriščih, za kar ima po-
novno zasluge gospod Zvone. Povabil jih 
je v Stuttgart na prvo gostovanje zunaj 
Slovenije (drugo je bilo 2005 v Luksem-
burgu). MePZ Češnje večinoma sesta-
vljajo družine z otroki najstniki, zato po 
svetu običajno ne potujejo sami, temveč 
skupaj z otroki. Tudi tokrat je bilo tako in 
poleg kulturnega sporeda v Châtillonu in 
v Habsterdicku na romanju ter Freyming-
Merlebachu v kapeli Doma slovenske 
misije je bila to priložnost za ogled pa-
riških in versajskih znamenitosti kot od-
dolžitev svojim družinskim članom za 
odrekanje in podporo pri vsakotedenskih 
odsotnostih na vajah zbora ter nagrada 
vsem pevcem za vloženi trud in spodbu-
da za nadaljevanje njihovega kulturnega 
poslanstva.

Koncert MePZ Češnje
V uradnem delu koncerta v Châtillonu 

je MePZ Češnje zapel enajst pesmi, od na-
pitnic, pevskih priredb Avsenikovih melo-
dij do Aljaževega Triglava in Čej so tiste 
stezice, ki smo ji pritegnili vsi prisotni ob 

obujanju spominov na domovino in utr-
jevanju samozavesti malega, a ponosnega 
slovenskega naroda. Za uradni zaključek 
so zapeli še Žabe V. Vodopivca. Med po-
sameznimi sklopi pesmi je povezovalec 
profesor Roman Brunšek izpostavljal lju-
bezen do domovine in slovensko pesem, 
ki nas druži, čeprav nas ločujejo kilometr-
ske razdalje in okolje, v katerem živimo in 
ustvarjamo pogoje za vsakdanje življenje.

Po zaključku uradnega nastopa se je 
povezovalec v imenu Turističnega dru-
štva Lavrica, pod okriljem katerega deluje 
zbor Češnje, in v imenu predsednika zbora 
Janija Kupljenika zahvalil vsem, ki smo 
kakorkoli prispevali za prijetno potovanje 
in bivanje v Parizu. Predsednik zbora je 
društvu Slovencev, ki mu predseduje Ana 
Stegu Vičič, v spomin podaril sliko Cer-
kniškega jezera, stalnemu diakonu Slo-
venske katoliške misije Cirilu Valantu pa 
sliko Triglava – obe slikarja Borisa Kosa 
(podarjanje slik je že tradicija MePZ, ka-
dar gostuje med Slovenci na tujem). Zbor 
pa je od predsednice društva dobil v dar 
zbornik o 50-letnem delovanju društva, 
kjer so na skoraj 130 straneh opisane ra-
zvojne in odrasle prigode delovanja Dru-
štva Slovencev v Parizu, medtem ko jim 
je diakon Valant poklonil nekaj kartonov 
francoskega rdečega vina. 

Veselo druženje po koncertu v 
Châtillonu

Sledila je okusna večerja, ki so jo v 
kuhinji pod isto streho pripravile spretne 
roke gospodinj, za začetek solata s franco-
sko pašteto, za konec pita, ki sta tako zna-
čilni za Francijo, medtem ko so za pecivo 
poskrbeli kar člani zbora Češnje in kot dar 
s seboj pripeljali različne vrste potic iz 
pekarne Blatnik iz Dobrepolja. Žejo smo 
gasili z zelenim, belim avtohtonim vinom 
Vipavske doline, ter barbero, ki so ju go-
stje tudi pripeljali s seboj, sokove in vodo 
pa so priskrbeli domačini. Nepozabno je 
bilo druženje in prepevanje med večerjo 

Châtillon – nastop MePZ Češnje Zgodaj zjutraj na poti v Habsterdick

Châtillon – protokolarno darilo diakonu 
Cirilu Valantu 

Bernard Rehar razlaga zgodovino rojakov 
v Loreni
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in po njej ob spremljavi Blaževih (pevec 
in harmonikar Blaž Kokalj, ki je nekoč 
sodeloval z ansamblom Mostiščarji) har-
monik, kar se je nadaljevalo tudi s plesom. 
Še zlasti prisrčen je bil »vlak«, ki smo ga 
popeljali skozi dvorano na dvorišče ter 
nazaj in na noge dvignili vse udeležence 
prireditve. 

Zahvala in slovo od Pariza
Ob zaključku druženja smo prisluhni-

li zahvalnim besedam diakona Valanta, 
ki nas je, še zlasti mlade, navduševal za 
ideologijo Jezusa Kristusa, ki temelji na 
ljubezni, bratstvu, solidarnosti in spošto-
vanju človeka kot edinstveno stvariteljsko 
delo Stvarnika. Ob tem je spomnil, da so 
propadli stari Grki kot politiki, ki so nam 
dali demokracijo, propadli mogočni Ri-
mljani, Egipčani in drugi stari narodi. Pro-
padle so ideologije nacionalizma, fašizma 
in komunizma, ki niso upoštevale človeka 
kot edinstvenega razumskega bitja, ki si 
zasluži spoštovanje ne glede na raso, vero 
in barvo. Medsebojno spoštovanje, soli-
darnost, pravičnost in poštenost pri delu 
ter v službi črpamo iz Jezusove ideologije 
in evangelijev, ki so večni. To so nam pri 
snovanju združene Evrope pokazali tudi 
očetje evropskega združevanja, ki temelji 
na krščanskih koreninah enako kot demo-
kracija: Francoz Robert Schuman, Nemec 
Konrad Adenauer in Italijan Alcide de 
Gasperi. 

Žal nas je razdalja do naslednjega kra-
ja gostovanja prehitro ločila od prijetne 
družbe, saj smo morali naslednji dan zgo-
daj zjutraj nadaljevati pot v skoraj 400 
kilometrov oddaljena kraja Habsterdick 
in Freyming-Merlebach, kjer nas je priča-
kovala druga skupina Slovencev ob slove-
snosti vsakoletnega prvomajskega roma-
nja k Mariji Pomagaj z Brezij in hkratni 
počastitvi 20. obletnice osamosvojitve 
Slovenije.

Prihod v Habsterdick 
Ko smo uro pred skupno slovesnostjo 

tradicionalnega vseslovenskega prvomaj-
skega romanja rojakov iz Lorene prispeli 
v Habsterdick, nas je v imenu Slovenske 
katoliške misije in društva prijateljev mi-
sije svete Barbare iz Freyming-Merleba-
cha prisrčno sprejel gospod Bernard Ivan 
Rehar, ki je upravitelj Doma slovenske ka-
toliške misije v Freymig-Merlabachu. V 
polurnem nagovoru pred cerkvijo nam je 
predstavil kraje, ki smo jih nato obiskali, 
ter omenil ljudi, ki so veliko žrtvovali za 

skupno dobro Slovencev, ki že skoraj sto-
letje domujejo v teh premogovniških kra-
jih. Med njimi je bila vseskozi kot vezivo 
za druženje prisotna slovenska pesem. Po-
vedal nam je tudi, da so cerkev Presbytère 
Sainte Marie na tem kraju večinoma zgra-
dili (financirali) naši slovenski rojaki iz 
Lorene in iz pariške župnije. Ker so jih 
družile skupna ideja, vera in delavnost, ni 
bila zanje nobena žrtev pretežka. 

Slovenska katoliška misija v 
Freyming-Merlebachu

Slovenska katoliška misija v Freyming-
Merlebachu je pred tremi leti praznovala 
osemdeset let delovanja. Torej je delovala 
že med obema svetovnima vojnama, ko so 
se tja preseljevali Slovenci kot ekonomski 
emigranti in pretežno našli delo v premo-
govnikih. Po drugi svetovni vojni pa se 
je zgodila politična emigracija, ki je prav 
tako pridobila potrebne bivalne možnosti 
in delo. Ob množici različnih svetovnih 
nazorov med rojaki se je porodila ideja o 
ustanovitvi društva prijateljev slovenske 
katoliške misije sv. Barbare. To je začelo 
delovati leta 1983 in skupaj z misijo so 
kupili hišo v ulici 5. decembra v Merle-
bachu. Pobudo za nakup te hiše je dal se-
danji župnik in koordinator za Slovence 
v Franciji gospod Jože Kamin. Obnovo 
so začeli pod predsedstvom g. Colja, ki 
je prisilno emigriral kot 19-letni fant leta 
1948 iz Vipavske doline. V letih obnove 
hiše in oblikovanja doma je med rojaki bi-
val in deloval priznan, priljubljen, delaven 
in spoštovan župnik msgr. Grims, ki so ga 
tudi francoske oblasti globoko spoštova-
le, saj so mu do smrti nudile sredstva za 
preživljanje in hišo, v kateri je udobno ži-
vel. Msgr. Grims je že pred 50 leti uvedel 
prvomajsko romanje rojakov iz Lorene k 
podobi Marije Pomagaj z Brezij, ki se že 

28 let obhaja v novi cerkvi Presbytère Sa-
inte Marie. 

Slovesnost v Habsterdicku
Ob 10. uri smo začeli slovesno bogo-

služno romanje. Slovenskim romanjem 
(pevcem z družinami) se je pridružil še 
avtobus romarjev rojakov iz stuttgartske 
župnije, ki jo vodi župnik dr. Zvone Štru-
belj. Med njimi je bil tudi že priznani zbor 
Obzorje, ki ga vodi Litovka Ieva Sarja. 
Lepo sodelovanje na večkulturni podlagi. 
V slovesnost nas je uvedel domači župnik 
Kamin. Uvodoma je predstavil delega-
ta za priseljence v škofiji Metz, kanoni-
ka Josepha Mulerja. Ta je ob zaključku 
slovesnosti povedal besede spodbude in 
vztrajanja v drži slovenskega naroda med 
Francozi. Posebno je poudaril potrebo, da 
v Cerkvi enakovredno obravnavamo vse 
priseljenske skupnosti, ki pa morajo same 
skrbeti za ohranjanje svojega razvoja in 
povezanosti z matično domovino, čeprav 
vključeni kot enakovredni del v krajevno 
cerkev škofije Metz. 

Župnik Kamin se je zahvalil članom 
zbora Češnje, ki so s svojo prisotnostjo 
popestrili slovesnost in ker med rojake 
prinašajo čudovito duhovno izkušnjo. 
Vsem skupaj pa je zaželel, da bi začutili 
potrebo po veselju do življenja, ki ga tako 
manjka v Evropi.

Ob somaševanju dveh sobratov je žu-
pnik Zvone Štrubelj vodil bogoslužje, 
med katerim so prepevali zbori Češnje 
s Škofljice, domači Jadran in Obzorje iz 
Stuttgarta. V homiliji je posebej poudaril 
svečanost in pomembnost dogodka tega 
dne (1. maja) in desete ure, ker se je ob 
istem času v Rimu začela slovesnost raz-
glasitve papeža Janeza Pavla II. za blaže-
nega. Tako smo povezani z vso Cerkvijo, 
kar nam daje še poseben pomen. Hkrati je 
1. maj praznik Jožefa Delavca, posebnega 
zavetnika teh krajev, ki pripadajo pridnim 
rokam rudarjev. 

Po maši je MePZ Češnje zapel še tri 
znane pesmi: Majnik gre čez trate, Goz-
dovi v mesečini in Ljubezen do domovine, 
ki so orosile marsikatero oko prisotnih. 
Zatem smo se zbrali v kletnih prostorih 
za okrepitev do kosila, ki je bilo v Domu 
slovenske katoliške misije v Merlebachu. 

Zaključek v Freyming-Merlebachu
Kosila, ki so ga sodelavci društva pri-

pravili na dvorišču doma in postregli v 
kar šestih prostorih, se je udeležilo preko 
170 ljudi. Praznična slovesnost se je po 

Kapela sv. Jožefa v Slovenskem domu, 
Freyming-Merlebachu
K l J ž f Sl k d
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kosilu nadaljevala v domski kapeli sve-
tega Jožefa, ki je opremljena s čudovitim 
mozaikom, delom ljubezni in pridnih rok 
naših rojakov tega območja in pod men-
torstvom župnika Jožeta Kamina. Ves 
mozaik svetih podob je izdelan iz odpa-
dnega materiala, ki so ga leta zbirali po 
gradbenih odpadih in na domovih prede-
lovali v manjše, za mozaik primerne košč-
ke. Občudovanja vredno delo, ki spominja 
na dela našega priznanega umetnika patra 
Marka Rupnika (zadnja njegova umetnina 
je bila ustvarjena maja v romarski cerkvi 
na Zaplazu).

S skupnim enournim koncertom gostu-
jočih zborov Češenj s Škofljice in Obzorja 

iz Stuttgarta, kjer je posamezni zbor zapel 
svoje pesmi, so se gostje zahvalili gosti-
teljem za prisrčen skupaj preživeti dan. 
Nato pa so vsi skupaj zapeli tudi litanije 

Matere Božje. Jani kot predsednik MePZ 
Češnje je tudi tukaj v zahvalo in spo-
min poklonil oljno sliko Jalovca slikar-
ja Borisa Kosa. Po končani slovesnosti 
pozno popoldne so se pevci mešanega 
pevskega zbora Češnje in njihovi svoj-
ci, polni lepih vtisov, prisrčnih doživetij 
ob prijateljskem druženju med rojaki ter 
navdušeni nad slovenstvom, ki živi med 
rojaki v Franciji, z avtobusom odpeljali 
v domovino.

Zapisala udeleženca
Stanko in Ksenija Klemenčič Saražin 

z Lavrice

Châtillon – veselje po večerji

Obveščamo vas, da je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije(RRA LUR), v okviru projekta Regijska 
štipendijska shema, 30.3.2011objavila na spletni strani www.rralur.si

JAVNI POZIV DELODAJALCEM 
ZA VKLJUČITEV V VREGIJSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO 

LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 2011/2012.

Osnovnicilj štipendijske sheme, ki se izvaja poenoteno po vsej Sloveniji z nosilciREGIONALNIMI RAZVOJNIMI AGEN-
CIJAMI, je spodbujanjekadrovskega štipendiranja ter povezovanje gospodarskih potreb inizobraževalne sfere. Štipendije se 
tako podeljujejo za konkretna delovna mesta– in sicer prioritetno za razvojne potrebe in perspektivne poklice vregiji. 

V KOLIKOR BOSTE V PRIHODNJE IMELI POTREBE PO NOVIH KADRIH,VAS VLJUDNO VABIMO, DA SE 
VKLJUČITE V REGIJSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO ZA LETO2011/2012. PRIJAVITE SE TAKO, DA ODDATE VLOGO 
NA JAVNI POZIV. ROK ZA ODDAJOVLOG NA RRA LUR PO POŠTI ALI OSEBNO JE 30.6.2011.

Vključitev v regijsko štipendijsko shemo omogoča 50 % 
SOFINANCIRANJEŠTIPENDIRANJA DELODAJALCEM 
IZ LJUBLJANSKE REGIJE, ki so

• pravne osebe zasebnega prava,
• fizične osebe ali 
• pravne osebe javnega prava,
s sedežem, poslovno enoto ali prebivališčem na območju 

ene od 26 občinLjubljanske urbane regije. 

Gledena način financiranja je štipendija sestavljena iz dveh 
delov: 

1. del: iz Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije 
zagotavljaRRA LUR v znesku 50% dodeljene štipendije (ven-
dar največ vvišini 30% minimalne plače). 

2. del: preostalo polovico štipendije zagotavljajo deloda-
jalci, pri katerih se bodo štipendisti zaposlili za čas trajanja 
prejemanjaštipendije. Delež delodajalcev je lahko tudi nižji, 
v kolikor dodatnosofinanciranje štipendiranja zagotovijo tudi 
posamezne občine.

Osnovnavišina štipendije znaša 15 % minimalne plače za 
dijake ter 28 % minimalne plače za študente.Štipendisti so 
upravičeni do dodatkov za šolski uspeh ter kritje stroškov-
prevoza oziroma bivanja izven kraja prebivališča. Povpreč-
na štipendija v letu 2010/11 znaša 280 EUR, višina najvišje 

štipendije za dijake je 250 EUR, zaštudente pa 420 EUR.
Vsi zainteresiranidelodajalci s sedežem ali poslovno eno-

to vLjubljanski urbani regiji se prijavijo na Javni poziv z 
dokumentacijo, ki jedostopna na spletni strani RRA LUR 
www.rralur.si.

Na osnovi potreb pokadrih, ki jih bodo podali delodajalci 
v prijavi na javni poziv, bo RRA LUR v začetku septembra 
objavila RAZPIS ZAŠTIPENDIJE.

Projekt Regijskeštipendijske sheme Ljubljanske urbane 
regije je sofinanciran iz sredstevEvropske unije, in sicer iz 
Evropskega socialnega sklada.

Kontaktni osebi:  mag. Liljana Drevenšek
liljana.drevensek@ljubljana.si
Tel: 01 306 19 04 

  Matija Ukmar 
matija.ukmar@ljubljana.si 
Tel:01 306 19 05 

Châ ll l č
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Rokometni turnir v Novem Sadu
Med prvomajskimi prazniki so se ško-

fljiški rokometaši, letnik 96/97, udeleži-
li 1. mednarodnega turnirja v rokometu 
in mini rokometu RASTIMO v Novem 
Sadu. Na turnir so nas povabili rokome-
taši iz Škofje Loke in v petek, 29. maja 
2011, smo vsi skupaj odpotovali proti No-
vemu Sadu.

Na turnir je bilo prijavljenih 43 roko-
metnih klubov. Iz Slovenije smo prišli 
rokometaši iz Velenja, Škofje Loke, RK 
Sviš in Škofljice ter igralke iz Celja, Vele-
nja in Šempetra. Skupaj je bilo odigranih 
282 tekem. V naši tekmovalni skupini je 
sodelovalo 16 ekip. Fantje so odigrali pet 
tekem, in sicer z ekipami RK Rastimo – 
Vojvodina 96, RK Radnički, RK Studen-
ski Grad, RK Rastimo – Vojvodina 97 in 
ekipo RK Velenja.

V vseh petih tekmah so naši fantje zabili 
77 golov, in sicer: Jan Žnidaršič 24, Anže 
Fink 9, Jan Vidmar 8, Nejc Demšar 8, Fi-
lip Markovič 6, Denis Furlani 5, Žan Gar-
vas 5, Krištof Kovačič 4, Rok Gradišar 4, 
Matic Pangrc 2, Aljaž Lešek 1 in Benja-
min Tomšič 1. Odlično sta se izkazala tudi 
oba naša vratarja Luka in Jernej Janežič s 
številnimi obrambami. Ekipa ŠD Škoflji-
ce je na turnirju dosegla sedmo mesto, na 

kar smo zelo ponosni in jim za uvrstitev 
iskreno čestitamo. Igralci so se izkazali z 
borbeno in tehnično enakovredno igro, le 
na nekaterih tekmah se je pokazala razlika 
v fizični premoči posameznikov, ki priha-
jajo iz priznanih rokometnih klubov.

Do izraza je prišlo tudi medsebojno dru-
ženje in korektno športno navijanje vseh 
slovenskih klubov, kar je fantom dalo še 
dodatno energijo na igriščih. Omeniti pa 
moram tudi dogodivščino, ki so jo naši 
fantje pripravili trenerju Andreju Topo-
lovcu. Po končani zadnji tekmi so mu 

podarili rokometno žogo s svojimi pod-
pisi in se z glasnim petjem škofljiške hi-
mne poslovili od trenerja , saj bo Luc v 
naslednjem letu treniral mlajšo selekcijo. 
S cmokom v grlu in solzah v očeh je pre-
senečenje uspelo!

Ob tej priložnosti pa bi se rada v imenu 
rokometašev, obeh trenerjev, Andreja in 
Jureta, ter vseh staršev zahvalila podjetju 
SLIK, Jože Žnidaršič, s.p., ki nam je omo-
gočil prevoz v Novi Sad in tako močno 
zmanjšal stroške.

Gabi, ŠD Škofljica

Uspešen zaključek sezone 2010/11 – zmaga Škofljice 
proti novemu prvoligašu Istrabenz plini iz Izole

V soboto, 7. maja, se je končala tekmo-
valna sezona 2010/11 v 1. B DRL. Roko-
metaši ŠD Škofljica so gostili ekipo RD 
Istrabenz Plini iz Izole, ki so si že pred to 
tekmo zagotovili drugo mesto na prven-
stveni lestvici in s tem napredovanje v 1. 
A-ligo, ter jo premagali z rezultatom 30 
: 28.

Gledali smo odlično rokometno pred-
stavo dveh visokomotiviranih ekip, saj 
so gostje želeli ohraniti niz neizgubljenih 
tekem do konca, domačini pa so se želeli 

posloviti od sezone pred domačimi gle-
dalci z zmago.

Prvi zadetek na tekmi so dosegli doma-
či, vendar so gostje izenačili in tudi pre-
šli v vodstvo. Na 5 je bil rezultat zopet 
izenačen, vendar so gostje spet povedli, 
vendar nikoli več kot za dva zadetka. Ne-
kaj minut pred koncem polčasa so domači 
uspeli izenačiti na 13 in tudi preiti v mini-
malno vodstvo, ki so ga zadržali do konca. 
Polčas se je končal z rezultatom 16 : 15. 
Omeniti je treba, da se je v zadnji tretjini 

prvega polčasa težje poškodoval domači 
igralec Cvetko, ki je začutil močno bole-
čino v gležnju in kolenu, potem ko je nanj 
v napadu padel gostujoči igralec. Cvetko 
je tako predčasno zaključil tekmo, po njej 
pa je bil prepeljan na urgentni blok.

V drugem polčasu so bolje začeli gostje, 
ki so najprej izenačili in nato prešli v vod-
stvo, ki je kmalu naraslo na tri zadetke. 
Domači so uspeli priti do izenačenja šele 
pri rezultatu 20 : 20, potem ko so imeli dve 
minuti dva igralca več v polju. Vendar se 
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gostje niso dali. Zopet so povedli in vo-
dili do rezultata 23 : 23. Od tu naprej so 
domači igralci prikazali izjemno borbeno 
in požrtvovalno igro, imeli so večjo že-
ljo po zmagi, obramba je funkcionirala 
odlično, v napadu so zaigrali domiselno 
in uspešno, tako da je prednost narasla 
na tri zadetke. Prednosti do konca tekme 
niso izpustili iz rok, zadnji zadetek pa je 
kljub vsemu pripadel gostom, ki so z njim 
zmanjšali razliko na dva zadetka. Rezul-
tat na semaforju je tako ob pisku sirene 
obstal pri 30 : 28 in slavje domače ekipe 

se je lahko začelo. S to zmago smo edina 
ekipa v ligi, ki ji je uspelo doma premagati 
prvo- in drugouvrščeni moštvi, ki sta se 
neposredno uvrstili v najvišji rang sloven-
skega rokometa.
Če potegnemo črto pod letošnjo sezo-

no, moramo biti z njo izjemno zadovoljni. 
Izpolnili smo cilj – obstanek v ligi, in ga 
še nadgradili z uvrstitvijo na šesto mesto, 
to je točno na sredino lestvice, kar je za 
novinca v ligi zagotovo velik dosežek. 
Za uspeh so zaslužni vsi igralci, trener-
ji, spremljevalci, zdravstvena služba ter 

ne nazadnje uprava ŠD in pokrovitelji. 
28. maja je bil dan rokometa: Z vetrom v 
laseh, s športom proti drogi, ko smo tudi 
uradno zaključili sezono s turnirji tekem 
vseh generacij in se sproščeno poveselili 
ob zaključku. Vendar bo treba zavihati ro-
kave, saj bo nova sezona tu, kot bi trenil, 
in vse se bo začelo znova. Upam, da vsaj 
približno tako dobro kot letos.

ŠD Škofljica, Janez Rigler

Uspešen pomladanski del sezone za plesalke 
ŠD Škofljica

Na pomladno soboto konec marca se je v športni dvorani na 
Škofljici odvijalo Odprto državno prvenstvo Slovenije 2011 v 
navijaštvu in pom-pon plesu. 

Tribune so se pred začetkom plesnega dela tekmovanja do-
dobra napolnile. Gledalci in navijači so vneto navijali za svoje 
favorite in vsak energičen nastop nagradili z bučnim aplavzom. 
In res napeto je bilo v vseh plesnih kategorijah. Kdor je spremljal 
tekmovanje v živo, verjamem, da je bil na naše skupine še kako 
ponosen.

Pri otroških pom-pon skupinah so 4. mesto zasedle Mini frklji-
ce, 2. mesto Star frkljice 2. Pri otroških pom parih je 5. mesto 
pripadlo pom paru Hana Hranjec in Ana Filej, 4. mesto pa pom 
paru Tjaša Božič in Pia Mačerol. Mini frkljice so si v kategoriji 
pom-pon začetniška več kot zasluženo priplesale 1. mesto, med 

mladinski pom pari pa sta državni prvakinji postali Nika Fink in 
Katja Kovačič. Med mladinskimi pom-pon skupinami so Frklji-
ce zasedle 2. mesto, ravno tako je med članskimi skupinami 2. 
mesto pripadlo Frkljam. Med show pom senior plesnimi skupi-
nami so si 1. mesto priplesale plesalke 30+.

Poleg odličnih rezultatov so si naše skupine prislužile tudi 
spirit stick, to je tim. nagrada moštvenega duha za skupine, ki 
so na tekmi pokazale največji športni in tovariški duh do sotek-
movalcev. 

Pravico za udeležbo na Evropsko prvenstvo navijaških in 
pom-pon skupin 2011, ki bo v mesecu juliju v Stožicah, sta si 
tako priplesali obe starejši plesni skupini, Star frkljice 1 in Frklje. 

Ob letošnjem evropskem prvenstvu bo prvič potekal tudi 
evropski Sončkov pokal 2011 za navijaške in pom-pon skupine 
otroških kategorij. Zato se na tekmovanje pripravljata tudi obe 
naši najmlajši skupini, Mini frkljice in Star frkljice 2. In v Stoži-
cah bo še kako vroče …

Le nekaj dni po tekmi na domačem terenu je sledila pot v Pivko 
na dolgo pričakovani polfinale ŠKL, plesni projekt, h kateremu 
so se po šestih letih premora ponovno pridružile tudi naše plesne 
skupine, tokrat Mini frkljice in Star frkljice 1. V kategoriji mlaj-
ših osnovnošolskih pom-pon skupin je Mini frkljicam dvojni 
finale ušel za las, saj so pristale na 4. mestu. 

Na aprilsko finalno tekmovanje ŠKL v Ljubljani v Tivoliju 
sta se tako uvrstili obe zastopajoči skupini. Naslov ŠKL prva-
kinj v mladinski kategoriji so domov odnesle Star frkljice 1 in 
Mini frkljice kot prve v otroških začetniških pom-pon skupinah. 
Celotna zasedba naših skupin je bila v Tivoliju popolna, saj sta 
se v revijalnih nastopih na finalu predstavili tudi preostali dve 
skupini, Star frkljice 2 in Frklje. 

Vsem plesalkam in njihovim mentoricam za prikazan napre-
dek in odlične rezultate še enkrat iskreno čestitam ter jim želim 
tako uspešen tudi zaključek leta, saj tekmovalna plesna sezona 
še zdaleč ni končana. 

Irena Balažic, ŠD Škofljica
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Matej je odpeljal zadnji krog

Leteči Lavričan, kot so pred leti poime-
novali odličnega slovenskega speedwayi-
sta Mateja Ferjana, ne bo več razveselje-
val svojih navijačev. Kot strela z jasnega 
je preteklo nedeljo odjeknila novica, da 
so komaj 34 - letnega Lavričana našli 
mrtvega v njegovem kombiju, v kletni 
garaži stanovanjskega bloka v Gorzowu 
na Poljskem, kjer je stanoval. Čeprav ni 
kazal znakov bolezni, pa poljski zdravniki 
menijo, da je šlo za odpoved srca.

Priljubljeni Lavričan Matej Ferjan je 
svojo tekmovalno pot začel leta 1994 na 
dirkališču ob Vodnikovi cesti v Ljubljani. 
Nadarjenost, mladostna zagnanost in veli-
ka delavnost so mu že po dveh tekmoval-
nih sezonah prinesle prvi naslov najbolj-
šega speedwayista v državi. Še istega leta 
je v madžarskem Miskolcu dosegel tudi 
prvo mednarodno zmago. Klubi najmoč-
nejših speedwayskih lig na svetu pa so se 
zanj začeli zanimati po bronasti medalji 
v finalu mladinskega svetovnega prven-
stva leta 1998. V Pili na Poljskem sta bila 
boljša le dva domačina Robert Dados in 
Krzysztof Jablonski, za njim pa so zaostali 
taki asi kot so Danec Nicki Pedersen, Šved 
Andreas Jonsson, Angleža Nicholls in Ri-
chardson, Poljaki Balinski, Okoniewski in 
Kosciecha, če naštejemo le nekaj najbolj-
ših. Takrat je Matej začel postavljati nove 
mejnike slovenskega speedwaya.

Pravo evforijo navdušenja pa je pov-
zročil leta 2000, ko je po zmagah v 
kvalifikacijah v Krškem in polfinalu v 
Olchingu v Nemčiji, presenetljivo zma-
gal tudi v finalu v italijanskem mestecu 
Lonigo. S tem je postal prvak stare ce-
line in se uvrstil v grand prix serijo dirk 

za svetovno prvenstvo posameznikov. 
Vstopil je med elito svetovnega speed-
waya, kar do takrat ni uspelo še nobenemu 
Slovencu.

Do tega uspeha je prišel predvsem za-
radi nastopanja v vseh najmočnejših sve-
tovnih ligah - angleški, poljski, švedski, 
ki pomenijo toliko, kot NBA v košarki ali 
NHL v hokeju. V eni tekmovalni sezoni 
je zbral rekordnih 95 dirk in najmanj en-
krat premagal vse najboljše speedwayiste 
sveta, vključno z legendarnim Dancem 
Hansem Nielsenom, ki so ga zaradi nje-
gove nepremagljivosti poimenovali »pro-
fesor«. Dirkal je praktično dan za dnem. 
Nekajkrat je v desetih dneh nastopil kar 
na osmih ali devetih dirkah zaporedoma 
in to v različnih državah (Anglija, Šved-
ska, Poljska, Češka, Madžarska, Nemči-
ja, Italija, Slovenija ...). V Sloveniji pa je 
imel največ navijačev v Krškem, kjer so 
ustanovili tudi navijaško skupino »Hopla 
Team«, ki ga je spremljala skoraj na vseh 
dirkah stare celine.

Za neprestano dirkanje pa je potrebo-
val veliko motorjev in veliko ljudi, kar je 
pomenilo tudi vedno več denarja. Ker v 
slovenskem speedwayu do takrat še nih-
če ni prišel tako daleč, mu njegov klub ni 
mogel več slediti. Postavljati mu je začel 
nepremostljive ovire glede števila obve-
znih dirk, še bolj pa s tem, da mu je prepo-
vedal glavnega pokrovitelja. Po končani 
sezoni 2001 mu je za neupoštevanje klub-
skega pravilnika glede reklamiranja klub-
skega pokrovitelja prisodil visoko kazen 
in Matej je bil, čeprav na vrhuncu svoje 
kariere, tik pred tem, da motor postavi v 
kot. Njegov oče Vili pa ni obupal. Verjel 

je v svojega sina in takoj plačal visoko 
kazen, Mateju pa svetoval, naj si poišče 
nov klub. Tako je Matej po petih naslovih 
slovenskega prvaka novo sredino poiskal 
na Madžarskem, kjer je imel tudi veliko 
občudovalcev. Tudi tam je šestkrat osvojil 
naslov madžarskega prvaka in se tako za 
nedosegljivim Zoltanom Adorjanom vpi-
sal med legende madžarskega speedwaya.

Po krajšem pripravljalnem obdobju mu 
je uspelo za letošnjo sezono dobro pri-
praviti svoje jeklene konjičke za zahtev-
no dirkališče v angleškem Newcastlu, za 
katerega je podpisal enoletno pogodbo. 
Verjel je, da mu bo po dobrih nastopih v 
britanski Premier ligi ponovno steklo tudi 
v drugih klubih, s katerimi je imel pod-
pisane pogodbe (Švedska - Elit Vetlanda, 
Danska - Fjelsted, Nemčija - Wolfslake, 
Češka - Pardubice, Poljska - Rzeszow).

Zadnjo zmago je dosegel 14. maja 2011 
na prvi dirki madžarskega prvenstva v 
Gyuli, zadnjo dirko, kar 948. v svoji 17 
- letni tekmovalni karieri, pa je odpeljal 
naslednji dan v angleškem Newcastlu.
Črna nedelja, 22. maja 2011 bo za ve-

dno pustila globoko rano v srcih vseh, ki 
so ga imeli radi in so uživali v njegovih 
mojstrovinah po vsej Evropi, še posebej 
pa njegovemu očetu Viliju, mami Angelci, 
sestri Bojani, njegovima otrokoma Marku 
in Victorii in njegovi življenjski sopotnici 
Kasii.

Matej, vedno boš v naši srcih.

Rajko Gorjanc
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Katja Zof, Maruša Mišmaš in David Šavli 
izpolnili normo za nastop na Olimpijskem Festivalu 
Evropske Mladine v Turčiji (OFEM)

Katja Zof in Maruša Mišmaš sta že v 
uvodnih tekmovanjih, (Katja v metu ko-
pja, Maruša na 400m z ovirami) napove-
dali, da je cilj tekmovalne sezone Sve-
tovno prvenstvo za mlajše mladince/ke v 
Franciji in Olimpijski Festival Evropske 
mladine v Turčiji. Obe sta potrdili normi 
za nastop tako, da imata že rezervirani 
mesti za odhod. Izjemen napredek pa je 
naredil David Šavli, ki je izpolnil normo 
za nastop na Olimpijski Festival Evrop-
ske mladine v Turčiji, saj je kopje 700g 
zalučal 60,69m. Katja, Maruša in David 
imajo v tem trenutku najboljše izide v svo-
jih disciplinah v kategoriji mlajših mla-
dincev, Maruša Mišmaš pa tudi v članski 
kategoriji. 

Maruša, Katja in David so tako potrdi-
li dobro delo v atletski šoli teka Špela, s 
svojo borbenostjo in nadarjenostjo pa je 
vsem mladim ponudila zgled, kako se je 

potrebno boriti za boljši jutri v svojem 
okolju. 

Mlajša selekcija je v letošnjem letu prav 
tako že opravila prva tekmovanja in lahko 
pričakujemo tudi od njih, da bodo s svoji-
mi rezultati med najboljšimi v državnem 
prvenstvu.

02.07.2011 bosta Maruša Mišmaš in 
Katja Zof odpotovali v Francijo na Sve-
tovno prvenstvo mlajših mladincev, kjer 
je cilj obeh atletinj finalni nastop po re-
zultatih, ki jih obe atletinji dosegata, pa bi 
bila ob dobrem dnevu tudi medalja. 

Maruši, Katji in Davidu čestitamo za iz-
jemen uspeh in že stiskamo pesti za nastop 
na Svetovnem prvenstvu in Olimpijskem 
Festivalu Evropske mladine.

Športni pozdrav!
Špela Dizdarevič 

ŠDM ŠPELA ŠKOFLJICA
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Ni res, da si odšel – nikoli ne boš!
Ujet v naša srca, 
z najlepšimi spomini,
boš vsak naš korak
spremljal v tišini 

ZAHVALA

 Z bolečino v srcih smo se poslovili 
od našega dragega moža, očeta, tasta in dedija

STANISLAVA MARKOVČIČA
(1943–2011)

Iz Pijave Gorice

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih 
trenutkih pomagali, z nami sočustvovali, nam izrekli 

sožalje, darovali cvetje in sveče.
Posebna zahvala g. Petru Palu za poslovilne besede 
in župniku Štefanu Krampaču za opravljen pogrebni 

obred in darovano mašo.
Hvala vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 

prijateljem, znancem in sodelavcem, da ste se poslovili 
od njega in ga v tako velikem številu pospremili na 

njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

Srečanje z g. Ivanom Ogrinom
V zadnji številki Glasnika sem bral zanimiv članek o pokojnem 

Ogrinu, nekoč živečem na Lavrici. Z njim sem se srečal že davnega 
leta 1946. To je bilo moje prvo in zadnje srečanje z njim. 

Takrat še ni bilo toliko avtomobilov kot danes. Potreba po denarju 
je bila velika, zato smo prodajali drva. Ker ni bilo prevozov, sem s 
parom konj peljal drva v Ljubljano v prodajo. Take prevoze sem 
opravljal kar pogosto. Ob neki priliki me je pričakal in me ustavil 
pred domačo hišo. Kar naravnost me je povprašal, ali mu prodam 
naložena drva. Seveda sem ponudbo takoj z veseljem sprejel ter 
mu seveda hkrati povedal tudi ceno. Drv je bilo točno štiri kubične 
metre. Na žalost pa je možakar pozabil preveriti, ali ima sploh dovolj 
denarja. Zato mi je predlagal, da razliko poravnava kar v naturali-
jah, s tem da vzamem v zameno za denar kar kakšen sod. Seveda 
so bili sodi preveliki s prostornino okoli 300 litrov. Ob tej priliki je 
z žalostjo povedal, da so mu vse imetje pobrali takratni oblastniki. 
Denarja ni imel niti za preživetje. Bilo je resnično hudo. Takrat sem 
imel komaj 18 let. V trenutku sem se odločil, čeprav sem ga prvič 
videl, da mu drva enostavno podarim. Zima se je bližala z velikimi 
koraki. Mož je bil nad mojo odločitvijo neverjetno presenečen. Ga-
njen je pristopil k meni, me objel in mi rekel, ti bi moral biti moj sin. 

Pa je usoda hotela, da sem se preselil na ravnino in še to na nje-
govo nekdanjo zemljo. Novo zemljišče sem pošteno plačal oziroma 
zamenjal za druga zemljišča. Skoraj prepričan sem, da je bilo to 
srečanje njegova želja. Ob slovesu me je še objel in nikoli več se 
nisva srečala. Naj mu bo lahka domača slovenska zemlja, za katero je 
živel in delal. 

 Franc Zupančič st.

Vse pohvale ob organizaciji 
koncerta Toneta Rusa

Na Škofljici smo v soboto, 14. maja, vsi zavzeto prisluhnili zvo-
kom pesmi Ansambla Toneta Rusa, Fantov z vseh vetrov, harmo-
nikarskemu orkestru Matica Ceglarja z učenci, Tercetu Rož'ce in 
Mladim Rusom. Tako dobro organizirana prireditev s strani glavne 
organizatorke, gospe Romane, je v Športno dvorano Škofljica pri-
vabila približno 900 oboževalcev narodno-zabavnih zvokov. Ude-
leženci so prihajali tudi iz sosednjih krajev. Takega koncerta smo si 
potihoma želeli vsi, saj imamo prelepo dvorano, ki ves čas sameva. 
A taki zvoki narodno-zabavne glasbe so dvorano dvignili na noge. 
Skoraj ni bilo nobenega, ki ne bi užival ob tem. Tako mlajši kot sta-
rejši. Da je bil odziv tako številčen, priča dejstvo, da take prireditve 
v naši občini še kako potrebujemo. Verjameva, da bo takih prireditev 
vedno več, zato bova napeli vse sile in moči, da pomagava gospe Ro-
mani narediti še kaj več. Z več ansambli in gosti. Čeprav je koncert 
prinesel veliko finančnega zalogaja, ga je bilo treba razporediti na-
jemu dvorane, vsem nastopajočim, vsem oglaševalcem. In četudi ga 
je ostalo malo, je v srcu organizatorke zadoščenje, da je kljub vsem 
težavam in naporom ta koncert izvedla profesionalno. Prireditev je 
imela tudi dobrodelni namen, ki ga je bila z vsako prodano vsto-
pnico in prispevanim 1 evrom deležna tudi Osnovna šola Škofljica. 
Malo je takih ljudi, ki si to upajo. Zato vse čestitke in veliko zanosa 
še naprej.

Simona in Brigita 

Nežna kavna krema z jagodami

1 zavitek mascarpone sira, 200 g
1 sladka smetana za 
stepanje, 200 ml
sladkor po okusu
1 velika žlica instant kave, (lahko je tudi brezkofeinska)
žlica vode
250 g jagod

Jagode očistimo, osušimo in narežemo na rezine. Instant 
kavo raztopimo v žlici vode. Sladko smetano stepemo, do-
damo kavno mešanico, sladkor in mascarpone sir, nekaj-
krat zavrtimo z mešalnikom in krema je nared. Damo jo 
v kozarce, nanjo razporedimo rezine jagod in postrežemo.
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KOLEDAR PRIREDITEV V JUNIJU
Kdaj Kje Kaj

Nedelja, 12. junij, ob 13. uri Pri zbiralnici mleka, Smrjenje Pohod na Grmado

Sreda, 22. junij, ob 20. uri Župnijska cerkev Maša za domovino

Četrtek, 23. junij Nasproti OŠ Škofljica Kresni večer

Četrtek, 23. junij, ob 19.uri Pred gradom Lisičje Proslava ob dnevu državnosti

Petek, 24. junij Smrjenje Kresovanje

Sobota, 25. junij Start pri OŠ Škofljica Pohod po Svarunovi poti

TURISTIČNO DRUŠTVO 
ŠKOFLJICA

VAS OB DNEVU 
DRŽAVNOSTI 
v soboto, 
25. junija 2011, 

vabi na

15. POHOD 
PO SVARUNOVI POTI
Start bo med 6.15 in 8. uro zjutraj na 
Škofljici pod RUSKOVIM KOZOLCA 
pri osnovni šoli, kjer bo tudi CILJ 
pohoda. Na cilju se bomo po končani 
poti okrepčali in poveselili s prijetnim 
druženjem. Pot je dolga 23 km, 
startnine ni.

Jože Dolšina, 
predsednik TD Škofljica




