




Zaključek redakcije aprilske številke sovpada ravno z velikonočnimi 
prazniki. Občani jih preživljamo različno. Kristjani se povečini udele-
žujemo obredov velikega tedna in vstajenske maše s procesijo, neveru-
joči podaljšan vikend izkoristijo za kratke počitnice, skorajda vse pa nas 
druži velikonočni zajtrk ob tradicionalnih jedeh velikonočnega žegna. 
Tradicijo seveda dodobra izkoristijo trgovci, vedno bolj pa tudi hotelirji, 
z njimi pa vsa turistična panoga. 

V pričujoči številki smo temo meseca posvetili kulturni dediščini v 
naši občini. V njej smo želeli pokazati skrite strani naše kulturne de-
diščine. Tako boste lahko – mnogi verjetno prvič – videli, kako izgleda 
dvorec Lisičje od znotraj, enako Juvančeva hiša v Želimljah. Ste vedeli, 
da imamo v občini kar 16 pomnikov druge svetovne vojne in dogod-
kov po njej? Del tradicije predstavljajo tudi stari običaji, ki jih nekate-
ra društva in posamezniki radi obujajo. Ob cvetni nedelji smo doživeli 
skorajda pravo tekmovanje, katera župnija bo imela večjo oziroma višjo 
butaro. Ob tem pa opozarjamo tudi na dediščino, ki je prezrta. O njej 
obveščajo posamezni občani naše občine, ki jim je resnično mar, da 
naša preteklost ne bi odšla v pozabo. Naša občina ima pravzaprav kar 
nekaj turističnih potencialov, ki so le delno izkoriščeni. Kdaj bomo do-
bili jasno strategijo, kaj želimo in kaj pravzaprav lahko dosežemo, še ni 
povsem jasno. Smo pa v obdobju tipanja in iskanja, kot bodo verjetno v 
kakšni raziskavi zapisali zanamci. Preberite si tudi intervju z umetnost-
no zgodovinarko Natašo Kovačič, ki je naša redna dopisnica.

Pretekli mesec sta zaznamovala našo občino dva večja dogodka. Ve-
lika pomladanska čistilna akcija ter odprto prvenstvo v pom pon plesu 
in navijaštvu. ŠD Škofljica se je resnično izkazalo in dobro izkoristi-
lo novo športno dvorano ter poneslo njeno ime po vsej državi. Veliko 
število društev je v čistilni akciji združilo svoje moči in pospravljalo 
za tistimi, ki brez občutka za varstvo okolja in sokrajanov svinjajo po 
naši občini. Ob tem naj povem, da je tema prve letošnje številke Glas-
nika, v kateri smo govorili o problematiki divjih odlagališč, že rodila 
prve sadove. Inšpekcijska služba ima – po zaslugi budnih očes občanov 
– vedno več dela.

Sicer pa zima nikakor noče proč. Hladno je. Mnogi verjetno že komaj 
čakate, da pripravite gredice in v zemljo vržete prvo seme. Spet drugi se 
veselite rekreacije v prebujajoči naravi. Občina je v tednu pred veliko 
nočjo postavila oznake za kolesarske poti, ki vodijo po naši občini ozi-
roma skozi njo. Zagotovo jih boste mnogi s pridom izrabili za pomladno 
potepanje po naših krajih. Poti kondicijsko niso naporne in tudi ne izpo-
stavljene prevelikemu prometu, zato bodo zelo primerne za otroke.

Želim vam obilo pomladanske toplote in čim manj muhavosti v 
aprilu!

Iztok Petrič,
odgovorni urednik
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Prvi dan v marcu je bil deževen in ve-
troven. Čeprav sem se srečanja s pred-
stavniki drugih Gradišč  zelo veselili, mi 
je hladno jutro v začetku pokvarilo raz-
položenje. Vendar ko so se mi pridružili 
še Brane Križ, Tončka Fink in Zdenka Ja-
novljak, sem vedel, da je pred nami lep in 
razburljiv dan.

Čeprav  je vreme v smeri proti Kozini 
kazalo vedno bolj črno sliko, je bila vož-
nja mirna, tako da smo se med njo dogo-
vorili o podrobnostih glede čistilne akcije. 
Ob prihodu v Materijo smo se ustavili v 
prijaznem lokalu, kjer smo ob jutranji ka-
vici že srečali prve predstavnike Gradišč. 
Potem smo se skupaj odpravili proti Gra-
dišču pri Materiji, kjer nas je pozdravil 
tamkajšnji predsednik KS, gospod  Karlo 
Šturm, nabralo pa se nas je približno 30 
udeležencev. Čeprav iz/z nekaterih Gra-
dišč ni bilo predstavnikov,  je  gospod 
Šturm povedal, da so potrdili udeležbo na 
prireditvi. Sprejeli so nas v restavraciji v 
njihovem zadružnem domu.

Ob prijetnem druženju in pogostitvi 
smo predstavniki našega Gradišča pre-
dali meč in knjigo Gradiščanov, ki sta 
zbudila veliko zanimanje. Brane Križ je 
predstavil izkušnje s 7 srečanja Gradiš-
čanov. Predstavniki Gradišča pri Materiji 
so nam predstavili njihov nadvse pester 

program za 8. tovrstno srečanje 28. junija 
2008, vseboval pa bo kulturne in športne 
igre s pridihom brkinske pokrajine. Pred-
stavljena nam bo zgodovina, možni bodo 
organizirani izleti v njihovo kraško jamo, 
za pristno zabavo pa bo poskrbela njiho-
va mladina in domači umetniki. Nadalje-
vali bodo s športnimi igrami in izborom 
Miss Gradišča, v program bodo vnesli 
tudi novosti, ki pa bodo za udeležence 

presenečenje. Druženje se je zavleklo v 
popoldanske ure, obiskovalci srečanja pa 
smo se razšli z mislijo, da se kmalu spet 
vidimo. 

Prijave za srečanje sprejemam Janez 
Marinčič, Gradišče 16, 1291 Škofljica.

Lep pozdrav in se vidimo na 8. srečanju 
Gradiščanov v Gradišču pri Materiji.

Janez  Marinčič

Vsem občankam in občanom, njihovim otrokom, 
Osnovni šoli Škofljica, društvom, predstavnikom krajev-
nih, vaških in četrtnih skupnosti ter drugim udeležencem 
čistilne akcije se iskreno zahvaljujemo za dobro oprav-
ljeno delo. Že petnajsto pomlad ste skrbno očistili našo 
občino in ji tako dali nov sijaj za prihajajoče leto. Veseli 
nas, da ne obupate, še bolj pa to, da se zavedate velike 
pomembnosti varovanja okolja.

Ivan Jordan,
podžupan

V Glasniku 2/2008, str. 4, smo napačno zapisali, da je AC se-
daj »dovoz zaprl (uporabljajo ga le še pešci) in tamkajšnji prebi-
valci so po besedah svetnika Damjana Pangerca (SD) načeloma 
zadovoljni. Strinjajo se tudi z dostopom preko Žagarske do za-
zidalne enote 11, saj podjetje Hoja ne da služnosti za dostop po 
njeni cesti«. Citirani zapis se pravilno glasi: »Svetnik Damjan 
Pangerc (SD) je v razpravi dejal, da je dovoz v AC Žgajnar z 
Žagarske ceste priprt in se ga po potrebi odpira. Zanimalo ga je, 
kaj bo storila občinska uprava v primeru, če bo prehod v nasled-
njih dneh po sprejetju odloka zopet odprt. Župan je odgovoril, 
da bodo zadevo kontrolirale inšpekcijske službe. Glede dostopa 
do zazidalne enote 11 je dejal, da osebno nima nič proti dostopu, 
saj Avtoservis Jordan na tej lokaciji obratuje že veliko let.«

Zaradi objave napačne informacije se prizadetim opravičujemo.
Uredništvo



Kot prejšnja  leta so člani Odbora za 
socialno skrbstvo in pomoč tudi letos na-
daljevali z obiskovanjem  članov ZZB 
NOV v Občini Škofljica,  starejših od 75 
let. Med prvimi,  ki so jih članice odbora 
obiskale in obdarile s šopkom ter skrom-
nim darilom, je bila Frančiška Marinček 
iz  Smrjen, ki je 21. 2. 2008  praznovala 
85 let. 

Odkar je pred štirimi leti postala vdova, 
živi sama, ne pa tudi osamljena, v hiši v 
Smrjenah. Otroci – ima štiri sinove – jo 
obiskujejo in poskrbijo, da ji ničesar ne 
manjka.

Živahna gospa se je razveselila obiska 
in se kljub častitljivim letom urno zavr-
tela po hiši, da bi obiskovalke postregla, 
kot se spodobi. Nismo je našli v brezdelju 
in počivanju. O tem je pričal kup zobo-
trebcev na mizi, ki jih je ravnokar izdelo-
vala, pa tudi lično izdelan predpražnik iz 
koruznega ličkanja pred vhodnimi vrati. S 
takimi predpražniki nas je ob odhodu tudi 
obdarila. 

Pogovor z njo je bil resnično razvedrilo. 
Kljub bremenu let se ni nič pritoževala, 
čeprav je o njenem zdravstvenem stanju 
zgovorno pričal kup zdravil na mizi. Tudi 
o zadnjem zdravljenju v bolnici se ji ni 
zdelo vredno zgubljati besed. Zanima jo 
vse, kar se dogaja danes, rada bere in red-
no spremlja novice iz časopisov.

Zanimalo nas je, kako je ona doživljala 
čas vojne in  kako so se takrat preživljali. 
Pripovedovala nam je, da so pri njih doma 
v Brezju, kjer je živela pred poroko, pe-
kli kruh za partizane včasih tudi dvakrat 
na dan. Skrivaj so ga odnesli v gozd in 
obesili na smreko, kjer so ga ti lahko po-
brali. Omenila je, da so dober kruh pekli 
iz soržice (rž in pšenica), ki so jo mleli  v 
mlinu pri Strojanu. Omenila je še nekaj 
zanimivega, in sicer  da so bile letine tisti 
čas presenetljivo dobre. 

Dva brata, Tone in Jože Zupančič,  sta 
bila pri partizanih (v Tomšičevi brigadi), 
najmlajšega brata, 11-letnega Jožeta,  pa 
so od doma odpeljali belogardisti, ker so 
ga imeli na sumu, da je partizanski kurir. 
Vsak dan se je moral javljati na belogar-
distično postojanko, kjer so ga  grdo pre-
tepali.

Spomnila se je partizana,  šestnajstletne-
ga fanta, ki se je s prestreljeno nogo sredi 
noči zatekel k njim po pomoč. S  sestro 
sta mu rano obvezali, ga nahranili in na-
slednjo noč na rokah odnesli skozi gozd, 
čez reber v dolino pri Željimljah,  kjer so 
ga v hiši na samem prevzeli partizani. Po 
koncu vojne se je z materjo prišel zahva-
liti, ker sta mu rešili življenje.

Gospa Frančiška se je po vojni poroči-
la v Smrjene. Vedno je veliko delala na 
kmetiji in, kar še posebej ponosno po-
udari, pri obnavljanju hiše, v kateri  da-
nes živi. Delo ženske na kmetiji je bilo 
od nekdaj trdo in malo upoštevano. Ne-
kega dne se je odločila in si poiskala delo 
v tovarni Vedrog na Lavrici. Še danes se 
spominja, kako zelo srečna je bila takrat 
in kako rada je tam delala. Pridne delavke 
so bili tudi v tovarni veseli. Lasten denar 
je tudi njej vlival samozavest in te ji tudi 
danes ne manjka. Čeprav ji otroci ponuja-
jo možnost, da se preseli k njim, si  sama 
želi samostojnega življenja v domači hiši, 
dokler bo to zmogla. Pri tem ji zaželimo 
vso srečo! 

Besedilo in fotografija
Vera Banić Vukadin



TD Lavrica je 28. februarja 2008 orga-
niziralo v letnem planu načrtovano učno 
delavnico aranžiranja hrane. Zbralo se je 
15 uka željnih zagnank, delavnico pa je 
vodila domačinka ter znana pedagoginja 
in mojstrica kulinarike ga. Zmaga Seba-
nec. Svoje dolgoletne izkušnje je zelo 
uspešno prenašala na tečajnice. Delavnica 
je trajala 3 ure: na začetku so bile udele-
ženke kaj hitro po šolsko razporejene in 
dobile vsaka svoje delo, mentorica pa je  
že doma pripravila vse potrebno, tu pa je 
izredno strokovno vodila, dopolnjevala in 
pomagala. Nekaj hrane so morale tečajni-
ce prinesti s seboj, še več potrebnega je 
mentorica sama nabrala po trgovinah. 

Narejeni izdelki so se počasi zbirali na 
posebni mizi. Seveda so začele z eno-
stavnimi, vsaka naslednja serija pa je bila 
bogatejša in zahtevnejša. Lahko bi rekli, 
da je bilo vse zelo umetniško aranžirano 
in primerno kar za razstavno predstavitev. 

Če bo le volja, bo morda v prihodnjem letu 
sledilo nadaljevanje letošnjega tečaja. 

Na koncu so pregledale vse narejeno, 
podale oceno ter se pogovorile o dobrona-
mernih pripombah in izboljšavah. Seveda 
so za zaključek ob prostem druženju na-
rejeno pojedle, nekaj pa odnesle domov. 
Prav doma bo verjetno kmalu kakšna pri-
lika za »samostojno razstavo«. Sicer pa 
vaja dela mojstra, zato je treba vaditi in 
ustvarjati. Tudi to je šport posebne vrste.

Da pa je bila zabava popolna, so zbrane 
tečajnice nazdravile še ge. Poloni Žabjek. 
Ta dan je bila namreč prav posebna prili-
ka za to, saj je imela predsednica TD Lav-
rica 29. februarja težko pričakovan rojstni 
dan, ki ga ima le vsake 4 leta. 

Hvala ge. Zmagi in vse najboljše ge. 
Poloni!

Besedilo in fotografiji
Andrej  Pogačnik

Na enega lepših dni v letu, ko praznu-
jejo vse žene, smo v Glasbenem društvu 
Škofljica priredili že 3. tradicionalno sre-
čanje harmonikarjev z zgovornim naslo-
vom »Kako lepo je biti muzikant«. Tako 
smo na prav poseben način obeležili le-
tošnji 8. marec, dan žena.

V soboto ob 19. uri se je začela polni-
ti občinska dvorana na Škofljici, na pre-
senečenje organizatorjev pa je do 19.30 
ure, ko se je prireditev dejansko začela, 
že zmanjkalo prostora za vse navdušence 
narodne glasbe in domače pesmi, tako da 
so si morali nekateri prireditev ogledati 
kar iz predverja dvorane. Veseli smo bili 
tako velikega odziva obiskovalcev, saj so 
s tem potrdili, da delamo pravo stvar in da 
je zavedanje o naših glasbenih koreninah 



še vedno zelo močno. Lahko rečemo, da 
iz leta v leto narašča, še posebej med mla-
dimi, kar nas veseli in navdaja z upanjem, 
da bo med nami še mnogo harmonikašev.

Ljubezen do glasbe in navdušenje nad 
igranjem harmonike je na prireditev pri-
vabilo kar 17 nastopajočih iz najširše oko-
lice Škofljice, glas o prireditvi pa je do-
segel tudi kar lepo število nastopajočih iz 
drugih krajev Slovenije. Nastopili so tako 
moški kot ženske, starejši in mlajši god-
ci. Najmlajši se nam je predstavil Primož 
Padar, ki šteje komaj 7 let, še posebej pa 
smo bili veseli nastopa najstarejšega har-
monikarja Slavka Ožbolta, ki k Primoževi 
starosti pristavi še eno sedmico, torej šte-
je 77 pomladi. Nastopili so še Nika Ko-
privec, Žan Žagar, Cveto Repar, Matevž 
Repar, Sara Susman, Jure Ahčin, Ožbej 
Susman, Saša Gačnik, Stefan Ranđelo-
vič, Blaž Matjaž, Gašper Zagorc, Martin 

Modic, Simon Jančar, Aleš Dolinšek in 
Mihael Padar.

S srečanjem harmonikarjev želimo po-
magati tudi vsem harmonikarjem, da se 
zberejo, družijo in navežejo stike, saj jih 
povezuje močna vez, ki ji lahko rečemo 
kar kraljica narodne glasbe – harmonika. 
Rezultat tega povezovanja je bila tudi 
skupna pesem dveh virtuozov, Stefana 
Rađeloviča in Blaža Matjaža, ki sta se 
med prireditvijo uigrala in se po pred-
stavitvi vseh harmonikarjev predstavila 
s skupno pesmijo »Ribn’čan« in tako do-
dobra razgrela polno občinsko dvorano. 
Seveda pa so nas na koncu prireditve, po 
prejemu priznanj in zahval Glasbenega 
društva Škofljica, vsi harmonikarji raz-
veselili še s tradicionalno skupno pesmijo 
»Na Golici«.

Prireditev je povezovala Jana Božič, za 
pomoč pri organizaciji prireditve pa se 

še posebej zahvaljujemo Mateji, Barbari, 
Petri in Matevžu. Zahvaliti se želimo tudi 
vsem sponzorjem. Letošnja osrednja po-
krovitelja srečanja harmonikarjev sta bila 
KD Finančna točka, premoženjsko sveto-
vanje, d. o. o., in Sitik, d. o. o. Med osta-
limi pokrovitelji so tudi Pizzerija Arkada, 
Pekarna Pečjak, za lepe cvetlične aranž-
maje pa je poskrbelo Vrtnarstvo Frbežar. 
Za pogostitev je poskrbelo Glasbeno dru-
štvo Škofljica, ki je vsem nastopajočim 
podarilo slastno malico, ki so jo pripravili 
v Gostilni Čot. Prireditev je podprla tudi 
JSKD RS OI Ljubljana Okolica.

Kot je sklepati iz velikega odziva nasto-
pajočih in vseh ljubiteljev dobre glasbe, 
da želijo še več tovrstnih prireditev, bo 
Glasbeno društvo Škofljica prireditev po-
novilo še enkrat v letu 2008, in sicer pred-
vidoma pozno jeseni. 

Robert Gornik, Glasbeno društvo Škofljica

27. februarja je minilo dvajset let od 
smrti enega največjih in najbolj vsestran-
skih slovenskih umetnikov 20. stoletja 
Franeta Milčinskega - Ježka. Satirik, mla-
dinski pisatelj, igralec, režiser, humorist, 
pesnik in šansonjer je tako zaznamoval 
kulturno dogajanje v svojem času in pros-
toru, da RTV Slovenija vsako leto v nje-
gov spomin podeljuje Ježkove nagrade. 
Nekaj dni pred okroglo obletnico njegove 
smrti, natančneje 23. februarja, pa so se 
s prireditvijo pod pokroviteljstvom KUD 
Škofljica in njegove predsednice Marije

Gregorič v njegov spomin poklonili trije 
srednješolci: scenarist, režiser in glavni 
protagonist Miha Brkinjač, Jurij Krajčič 
ter Natan Vitežnik.

Prireditev, ki je potekala na dan, zazna-
movan s smrtjo dr. Janeza Drnovška, se je 
pričela z minuto molka v spomin bivšemu 
predsedniku republike. Lepo zapolnjeno 
kulturno dvorano na Škofljici so nato na-
slednjo uro fantje zabavali z Ježkovimi 
pesmimi ter skeči. Skupaj se je nabralo 
sedemnajst pesmi, med katerimi so se 
znašle tudi nekatere Ježkove najbolj zna-

ne in popularne – Hiša številka dvesto tri, 
Marička in Cinca Marinca. Zaključek je 
bil primeren tako namenu prireditve kot 
okoliščinam tistega dne – s pesmijo Rek-
viem za klovnom.

Ob koncu je nekaj besed obiskovalcem 
in nastopajočim namenil podžupan Ro-
man Brunšek ter s spodbudnimi besedami 
pozdravil samoiniciativnost zagnanih di-
jakov in pripomnil, da se nam ob takšnih 
mladih entuziastih za prihodnost kultur-
nega življenja ni potrebno bati.

Jure Brkinjač



V četrtek, 21. februarja 2008, so se na 
občnem zboru zbrali člani Društva upoko-
jencev (DU) Škofljica. Bogato napolnjeno
parkirišče pred in pod občinsko zgradbo 
je napovedovalo, da bo udeležba številna. 
In res je bila. Prisotnih je bilo 185 članov 
društva, ki sicer šteje preko 600 članov. 
Ta številka skoraj zagotovo pove, da so 
največje društvo v naši občini. Kot gostje 
so se zbora udeležili še občinski svetnik 
in podžupan Roman Brunšek, Marjan 
Sedmak iz Mestne zveze upokojencev 
Ljubljana, predsednik DU Ig Lojze Ko-
bal, predsednik DU Lavrica Ludvik Ka-
stelic, predsednica DU Šmarje - Sap Ana 
Fabjan, z zamudo pa se je zboru pridružil 
še poslanec v državnem zboru Franci Žni-
daršič (DeSUS).

Občni zbor so odprli s kulturnim pro-
gramom, ki ga je začel gospod Slavko 
Ožbolt. Na diatonično harmoniko je ubra-
no zaigral skladbo Otroci sveta. Nato smo 
v interpretaciji Vide Macedoni poslušali 
pesem naše zveste sodelavke Tončke Pod-
logar »Upokojenec in pokojnina«  (objav-
ljena v Glasniku 7/2007, str. 10). Laniške 
predice, nekatere tudi članice DU Škoflji-
ca, so zapele tri umirjene skladbe in za-
ključile kulturni program.

Zbrane je nagovoril Alojz Žist, pred-
sednik DU Škofljica. Z minuto molka so
se spomnili devetih članov, ki so premini-
li v lanskem letu. Nato je oder zasedlo de-
lovno predsedstvo, ki mu je predsedoval 
Jože Rojc.

Poročila skupin so bila skrbno  
pripravljena

Sledila so poročila predsednika in vodi-
teljev sekcij oziroma skupin, ki delujejo 
znotraj društva. Gospod Žist je med dru-
gim izpostavil pomembnost preventivnih 
zdravstvenih pregledov, delovanje pro-
jekta »Starejši za starejše«, pri katerem so 
na podlagi anketiranja nad 400 oseb ugo-
tovili, da 1/6 primanjkuje sredstev za pre-
živetje, 1/2 pa sredstev za tekoče stroške. 
Pomembna je aktivnost ter pomoč sebi in 
drugim, saj upokojenci predstavljajo po-
memben del civilne družbe. Izpostavil je 
tudi to, da splošna blaginja, ki naj bi bila 
značilna za našo državo, ni enaka za vse, 
saj nekateri slabo živijo. Izmed lokalnih 
težav je opozoril na obvoznico, ki se vse 
bolj odmika, in na cestno infrastrukturo 
v občini, ki ne sledi hitri gradnji novih 
stanovanjskih sosesk. Glede na načrt dela 
društva so finančne potrebe približno za 
polovico večje, kot pa jih imajo na raz-
polago.

Komisija za socialno varstvo
Gospa Jelka Pangerc je poročala o delu 

komisije za socialno varstvo. Vsak prvi 
ponedeljek v mesecu organizirajo merje-
nje holesterola, sladkorja in krvnega tla-
ka, izvedli so dvoje predavanj, obiskali 
jubilante, organizirali tradicionalno pet-
dnevno letovanje v Simonovem zalivu v 
Izoli, redno pa obiščejo tudi člane, ki bi-
vajo v domovih po Sloveniji. Zveza dru-
štev upokojencev Slovenije jim je poda-
rila računalnik, občina pa prostor. Vedno 
več je namreč statistične obdelave poda-
tkov. Za vnašanje v računalnik imajo dva 
prostovoljca. V načrtu za letošnje leto so 
izpostavili organizirano merjenje kostne 
mase (22. aprila) in letovanje v Simono-
vem zalivu (30. september).

Likovna skupina
Za likovno skupino, ki deluje že osem 

let, je poročala Pavla Perme. Dobivajo se 
vsak ponedeljek dopoldan. Največji uspeh 
so dosegli s projektom panjskih končnic, 
za katere so članice same izrisale 30 raz-
ličnih motivov. Njihova panjska končnica 
je tudi občinsko protokolarno darilo. Ak-
tivno so sodelovale pri projektu Sožitje 
med mestom in podeželjem. Ustvarjajo 
tudi z glino, gojijo tehniko vitražev, za 
novo leto izdelajo tudi priložnostna darila 
in več sto voščilnic. V prihodnje si želijo 
spoznavati nove likovne tehnike in prido-
biti dodatno znanje iz risanja. Javno so se 
za pomoč zahvalile Francu Volarju, Jane-
zu Ruglju in Borisu Ostrežu.

Dvorana je bila nabito polnaPredsednik DU Škofljica Alojz Žist

Upokojence je iz Štajerske prišel pozdra-
vit podžupan Roman Brunšek



Skupina za izletništvo
Gospod Tone Sladič je poročal o delu 

skupine za izletništvo. Imeli so tri dru-
žabna srečanja (pustovanje, martinovanje 
in silvestrovanje) in izvedli pet izletov 
po različnih krajih Slovenije in Hrvaške. 
Ugotovil je, da je število udeležencev na 
izletih upadlo, kar pojasnjuje s porastom 
cen. V letošnjem letu bodo obiskali slo-
venska obalna mesta, Goriško, Dolenjsko 
in Slovenske gorice; en izlet pa jih bo vo-
dil v sosednjo Avstrijo.

Skupina za šport in rekreacijo
O skupini za šport in rekreacijo je po-

ročilo podala gospa Vida Macedoni. Upo-
kojenci imajo vsak četrtek za uro in pol 
na voljo novo športno dvorano. V njej 
izvajajo njim primerne telovadne vaje. 
Opozorila je, da je pasivnost vse večja in 
povabila naj se člani pridružijo skupini, 
približno tridesetih, ki se redno razgibava. 
Balinarji so osvojili zlato kolajno, strelci 
pa tretje mesto.

Tajnica Breda Pušnik je kratko pred-
stavila svoje administrativno delo. Vodi 
evidenco članov, piše zapisnike, skrbi za 
pošto in arhiv. Redno pošilja voščila ju-
bilantom.

Nadzorni odbor, za katerega je poro-
čal Dušan Bitenc, je ugotovil, da je vse 
potekalo tako, kot je treba.

Razprava je bila živahna
Poročilom je sledila živahna razprava, 

ki jo je začel podžupan Brunšek. Najprej 
je opravičil župana Boštjana Riglerja. Ve-
sel je bil dobre udeležbe zbora članov, saj 
se je posebej zato pripeljal s Štajerske, 
da bi se lahko srečal z upokojenci, ki so 
številčna in pomembna družbena skupi-
na v naši občini. Povedal je, da je občina 
pravzaprav ponosna na njih, saj so zelo 
aktivni. Obljubil je, da bo občina skušala 

razumeti njihove denarne težave, da bodo 
lahko pokrili primanjkljaj in v celoti iz-
vedli začrtan program. Pojasnil je tudi, 
da je padla prva ovira za gradnjo doma 
upokojencev, saj so svetniki na zadnji seji 
občinskega sveta sprejeli spremembo za-
zidalnega načrta. Gospod Sedmak je bil 
presenečen nad mnogoterimi aktivnostmi 
in povabil likovno skupino, da bi v pros-
torih Mestne zveze upokojencev Ljublja-
na pripravila razstavo panjskih končnic. 
Oglasil se je tudi poslanec Žnidaršič in 
povedal nekaj o delu DeSUS v parlamen-
tu. Izpostavil je Zakon o usklajevanju so-
cialnih transferjev iz leta 2006, ki določa, 
da se le-ti usklajujejo enkrat letno. Zaradi 
tega upokojenci izgubijo kar nekaj de-
narja. DeSUS je sicer lani vložil predlog 
spremembe zakona, a ga koalicija ni pod-
prla. Ob tem je izpostavil našo poslano 
Alenko Jeraj (SDS), ki je tudi glasovala 
za ta »krivični« zakon. 

Poslanka Alenka Jeraj ne odgovarja na 
pisma DU Škofljica.

Tajnica je pojasnila, da so se na Jeraje-
vo obrnili z več pismi, na katera niso pre-
jeli odgovorov. Tudi uredništvo je v zvezi 
s to problematiko Jerajevo prosilo za po-
jasnilo, zakaj so sprejeli tak zakon leta 
2006 in zakaj niso podprli predloga spre-
membe, ki ga je vložil DeSUS, a odgo-
vora do zaključka redakcije nismo prejeli. 
V razpravi so izpostavili potrebo, da bi se-
danja zdravstvena postaja razširila spek-
ter programov, hkrati pa bi bil dobrodošel 
tudi še en splošni zdravnik, saj se morajo 
mnogi upokojenci voziti daleč od doma 
na preglede. Podžupan Brunšek je po-

jasnil, da se je zato zavzemal že prejšnji 
župan Jože Jurkovič, apeliral pa je tudi že 
sedanji župan Rigler, žal oba neuspešno. 
Država očitno smatra, da občina Škofljica
ne potrebuje več zdravstvenih storitev.

Razpravo je sklenil predsednik Žist, ki 
je vse upokojence pozval, daj naj ne be-
žijo v zaprte prostore, temveč naj se pri-
družijo raznim dejavnostim, ki jih ponuja 
društvo, in predvsem naj bodo aktivni.

Ob koncu so podelili priznanja štirim 
članicam likovne skupine: Venki Durjava, 
Hedviki Škerajnc, Milki Jordan in Milojki 
Kastelic.

Sledilo je še druženje ob prigrizku in 
pijači.

Kaj naj zapišem za sklep oziroma o vti-
su, ki sem ga dobil kot (verjetno) najmlaj-
ši udeleženec zbora članov DU Škofljica?
Upokojenci so zelo velika družbena sku-
pina v naši občini, ki je zelo dobro orga-
nizirana. Ne manjka jim volje do dela, 
imajo neverjeten medsebojni čut za skrb 
in odgovornost. Ne dajo se! Vztrajajo! 
Če je potrebno, tudi prepričujejo! S takim 
načinom bo društvo zagotovo uspešno 
delovalo tudi v prihodnje. In če jim bo 
slučajno primanjkovalo denarja za delo-
vanje, jim – glede na vedno več priseljen-
cev – članstvo verjetno ne bo upadlo. In 
to je bistveno. Ljudje so namreč tisti, ki 
držijo društvo pri življenju, in ne denar. In 
verjemite mi, njihovo društvo je – kljub 
visokemu starostnem povprečju članov  
v primerjavi z drugimi društvi v občini 
– zelo živo.

Besedilo in fotografije
Iztok Petrič

Laniške predice v elementu

Na harmoniko je ubrano zaigral Slavko 
Ožbolt



Tudi letos je v času posta med 6. febru-
arjem in 22. marcem potekala preventivna 
akcija 40 dni brez alkohola, ki so jo orga-
nizirali Slovenska Karitas, Svet za vzgojo 
in preventivo v cestnem prometu in Zavod 
Med.Over.Net. Letošnjo akcijo je v Žup-
niji Škofljica v imenu Karitas predstavil
Imre Jerebic, ki je spregovoril zbranim 
pri nedeljskih mašah v nedeljo 10. febru-
arja. Uvodoma je poudaril, da je temelj-
ni namen akcije s 40-dnevno odpovedjo 
alkoholu izraziti solidarnost z vsemi, ki 
trpijo zaradi posledic, ki jih povzroča pre-
komerno uživanje alkohola. Te tragične 
posledice se kažejo predvsem na cestah in 
v obliki nasilja tudi v naših družinah. 

V nadaljevanju je izpostavil misel dr. 
Zdenke Čebašek - Travnik, varuhinje člo-
vekovih pravic, ki je na tiskovni konfe-
renci ob začetku akcije povedala, da velik 
del kršitev otrokovih pravic lahko pove-
žemo s prekomerno rabo alkohola, ki je 
v Sloveniji visoka, saj je pitje družbeno 
zelo sprejemljivo in močno spodbujano. 
V Sloveniji je več kot 170.000 odraslih 
oseb odvisnih od alkohola in v družinah 
je zaradi alkoholizma prizadetih vsaj dva-
krat toliko družinskih članov, med njimi 
veliko otrok. Ti so prikrajšani za naklo-
njenost obeh staršev, pa tudi za materialne 
dobrine, saj se dobršen del družinskih do-
hodkov porabi za alkohol. Ker pa je pre-
komerna raba alkohola povezana tudi z 
nasiljem v družini, so otroci iz teh družin 
izpostavljeni tudi temu.   

Imre Jerebic je v svojem razmišljanju 
še poudaril, da je zelo pomembno, da 
kot celotna družba spremenimo odnos do 
alkohola, do katerega smo danes preveč 
tolerantni. Poudaril je, da je pri uživanju 
alkohola pomembna zmernost in mera, 

kar pa ni vedno lahko. Alkoholne pijače 
so v zelo majhnih količinah lahko dobri-
na, v večjih pa zlo, ki povzroča številne 
tragedije. V svojem razmišljanju se je do-
taknil tudi problema mitiziranja alkohola, 
v smislu »enega za zdravje«, kar še danes 
lahko velikokrat slišimo. Sporočilo da-
našnje medicine pa govori o tem, da zdra-
vega pitja alkoholnih pijač v praksi ni, saj 
je uživanje alkoholnih pijač za zdravje 
vedno bolj ali manj tvegano.

Tudi februarska in delno marčevska seja 
Župnijskega pastoralnega sveta Župnije 
Škofljica je bila namenjena tej problema-
tiki. Člani sveta so ob predavanju Imreta 
Jerebica skupaj razmišljali, kaj lahko kot 
župnija storimo za spremembo odnosa do 
alkohola, za večjo zmernost in zmanjšane 
tragičnih posledic, ki jih povzroča pre-
komerno uživanje alkohola. Predavanju 
je sledil zanimiv pogovor s skupnim za-
ključkom, da največ lahko storimo z last-

nim zgledom in zmernostjo.
Preventivna akcija 40 dni brez alkohola 

se je sicer zaključila, vendar še veliko lah-
ko storimo tudi skozi celo leto, predvsem 
z zmernostjo ter odpovedjo alkoholu, ka-
dar vozimo ali delamo z napravami. Tudi 
v našem družabnem življenju društev in 
različnih skupin, tako v občini kot tudi v 
župniji, pa je vredno razmisliti, ali je res 
potrebno, da so alkoholne pijače vedno in 
povsod prisotne. Brez dvoma se znamo 
sprostiti, biti družabni in nazdraviti tudi 
brez alkohola. Otroci in mladi nas budno 
opazujejo in naš vzgled je njihov smero-
kaz za življenje. Pomemben je vsak, še 
tako majhen korak, saj vsako prizadeva-
nje k zmernosti prispeva k temu, da bo 
manj tragedij na cestah ter manj solza in 
trpljenja v družinah. 

Peter Tomažič



KUD Škofljica je imelo 29. februarja ob
19.45 v kulturni dvorani na Šmarski cesti 
3, Škofljica, že svoj 8. redni zbor članov. 
Zbralo se nas je skoraj 40 članov, pozdra-
vil nas je tudi župan Boštjan Rigler. Pred 
začetkom uradnega dela občnega zbora 
smo prisluhnili mladim pevkam OPZ Sv. 
Dominika Savia. Pod vodstvom zboro-
vodkinje Marjete Škufca je zbor zapel Pa 
nič zato in Lahko si. Predlagan, sprejet in 
izpeljan je bil naslednji dnevni red: 

1.  odprtje občnega zbora;
2.  izvolitev delovnega predsedstva;
3.  poročilo o delu v letu 2007 ter 

plan dela za leto 2008;
4.  razprava in sklepanje o poročilih;
5.  razrešitev in volitve oziroma po-

daljšanje mandata;
6.  določitev višine članarine za leto 

2008;
7. priznanja društva;
8. vprašanja, pobude in
9. družabno srečanje. 

Poročila in načrti
Vodje sekcij (Stane Kočar za foto sek-

cijo, Sandi Novak za glasbeno oziroma 
MPZ Sv. Cirila in Metoda, Katja Škrabec 
za likovno, Marija Gregorič za društvo v 
celoti in posebej za dramsko sekcijo in 
namizne igre, Cene Brodnik za nadzor-
ni odbor, Dragica Jurkovič za blagajno, 

Franc Jurkovič za disciplinsko komisijo) 
smo podali natančna poročila o delu za 
2007 in plane dela za 2008. 

Volilno leto
Letošnje leto je za društvo volilno leto, 

zato smo člani upravnega odbora že dalj 
časa zbirali kandidata/ko za predsedni-
ško funkcijo, a žal nihče ni želel prevzeti 
tega mesta. Predsednica Marija Gregorič 
je bila naprošena, da na zboru članov po-
jasni svoje stališče in med drugim je po-
vedala naslednje: »Kot veste, sem že 8 let 
predsednica društva in menim, da je čas 
za zamenjavo. V tem obdobju smo izve-
dli ali organizirali kar 106 prireditev, od 
tega  19 v letu 2007.  Kljub temu da sem 
upokojena, imam še več drugih prosto-
voljnih in družinskih obveznosti in se 
pogosto zgodi, da te obveznosti težko 
uskladim. Z delom v KUD-u osebno sicer 
ne bi prenehala, a sodelovala bi samo na 
določenem področju, za katerega bi se do-
govorili. Moja odločitev je, da preneham 
z vodenjem društva. Iskreno pa povem, 
da če nihče ne misli prevzeti vodenja, se 
mi zdi zelo škoda, da bi se naše 8-letno 
delo ustavilo. In samo zaradi tega razloga 
sem društvo še pripravljena voditi do prve 
možnosti zamenjave, ki se lahko zgodi 
kadarkoli od danes dalje, če se seveda 
tudi člani strinjate z mojo odločitvijo.« 

Če se v tem obdobju prijavi kandidat/ka 
za  predsedniško funkcijo, se ga/jo izvoli 
in potrdi na rednem ali izrednem občnem 
zboru. Tudi predlogi za člane upravnega 
odbora, nadzornega odbora in disciplin-
ske komisije za naslednje 4-letno obdobje 
so bili na glasovanju sprejeti, kot so bili 
predlagani. 

Priznanja … pobude
Pevcem MPZ Sv. Cirila in Metoda 

Škofljica so bila za 30-letno sodelovanje
podeljena priznanja društva, in sicer Joži 
Repar, Tončki Kastelic in Cenetu Brodni-
ku. Predlagana in sprejeta je bila članari-
na 4,50 € za polnoletne člane, mladina do 
18. leta, nezaposleni in častni člani so pla-
čila članarine oproščeni. K besedi je bil 
v predzadnji točki povabljen tudi gospod 
župan Rigler, ki je najprej opravičil odso-
tnost podžupana Brunška, v nadaljevanju 
pa je povedal, da se predsednik društva 
sam ne bo javil, zato je potrebno, da dru-
štveni predsednik delo razdeli na ostale 
člane in poskrbi za nasledstvo. Predsed-
nica je dodala, da pričakuje sodelovanje 
novih sostanovalcev, saj so temelji dru-
štva trdno postavljeni, hkrati pa se vsem 
zahvaljuje za dosedanje sodelovanje. 
Povabila je tudi župana, da izrazi svoje 
mnenje o silvestrovanju pred občinsko 
stavbo. Odgovoril je, da je ideja krasna in 
da bo na občini podal pobudo. O tem bi se 
v nadaljevanju dogovarjali s podžupanom 
Brunškom in z njim osebno. Poudaril je, 
da je vredno poskusiti, a ne v smislu tek-
movanja z drugimi mesti ali kraji.

V zadnji, neformalni točki dnevne-
ga reda so bili navzoči povabljeni, da si 
pogledajo fotografsko razstavo fresk iz 
cerkva naše občine ter s prigrizkom in 
kozarcem nazdravijo našemu minulemu 
osemletnemu kulturnemu delovanju.

Katja Škrabec
Fotografiji Stane Kočar



V petek, 15. februarja 2008, ob 17. uri 
so v Kulturni dvorani Občine Škofljica 
člani KO ZB NOB Škofljica na rednem
letnem zboru pregledali svojo dejavnost v 
preteklem letu in sprejeli program dela za 
leto 2008. Zbora  se je udeležilo 87 čla-
nov od  trenutno 172 članov, včlanjenih v 
organizacijo. 

Kot častni gostje so se zbora udeležili 
župan Občine Škofljica Boštjan Rigler 
ter  predsednika KO ZB NOB z Barja in 
Šmarja - Sapa.

V  poročilu upravnega odbora, ki ga je 
podal predsednik KO ZB NOB Škofljica
Jože Rojc, je izpostavljeno, da so vse na-
črtovane dejavnosti organizacije v letu 
2007  realizirane ne glede na to, da raz-
položljiva sredstva niso porabljena, za kar 
gre zahvala racionalni porabi in nesebič-
nemu prizadevanju njenih članov. 

Članstvo organizacije se krepi in po-
mlajuje. V zadnjem letu je bilo sprejetih 
12 novih članov. Nedvomno je k temu pri-
spevala tudi sprememba statuta in naziva 
organizacije, ta se je preimenovala v  Zve-
zo združenj borcev za vrednote NOB, kar 
pomeni, da se izvajanju njenega  progra-
ma lahko pridružijo tudi tisti, ki niso bili 
udeleženci NOB, pa želijo vrednote NOB 
ohraniti in spoštovati spomin na vse, ki so 
se za njih žrtvovali.

Realizirani program dela v letu 2007 je 
obsegal različne dejavnosti. Člani so skr-
beli za spomenike in spominska obeležja 
NOB v Občini Škofljica. Sodelovali so
pri organizaciji spominske svečanosti ob 
občinskem prazniku na Brezju in organi-
zaciji komemoracije ob dnevu mrtvih. Na 
občinski svet so dali pobudo za sprejem 
odloka o varstvu kulturne dediščine  Ob-
čine Škofljica. Organizirali so ogled Kum-

rovca in se udeležili spominske svečanosti 
na Koprivniku z obiskom Gotenice. 

Za pomoč pri organiziranju spominskih 
svečanosti in prireditev so se posebno za-
hvalili OŠ Škofljica,  PGD Pijava Gorica,
ŽPZ Laniške predice, MPZ Šmarje - Sap 
in folklorni skupini Kolovrat. Pohvalili so 
tudi zgledno sodelovanje z županom in 
Občinskim svetom Občine Škofljica.

Poročilo o delu šestčlanskega Odbora 
za socialno skrbstvo in pomoč je podala 

predsednica Pavla Rojc. Člani odbora 
obiskujejo in s skromnimi darili obdaru-
jejo člane, starejše od 75 let, v mesecu nji-
hovega rojstva ter  bolne člane. Leta 2007 
je bilo 62 takih srečanj. V odboru niso 
pozabili na  čestitke in darila ob okroglih 
obletnicah  osmih jubilantov, starih 70, 80  
in  90 let. 

Ob srečanjih in pogovorih s starejšimi 
člani se  vedno znova zastavlja vprašanje 
izgradnje doma za starejše občane. Skrbi 
jih, da ga ne bodo dočakali, in opozarja-
jo na dejstvo, da skrb za starejše postaja 
družbeni problem. Prisotnost župana na 
tem zboru je bila možnost za pogovor o 
temi, ki je že postala stalnica letnih zbo-
rov. 

Županu je bila s strani starejših članov 
dana tudi pobuda,  naj se v občinskem 
svetu premisli o možnosti izgradnje tr-
govskega centra in o spodbujanju  obrtnih 
dejavnosti za pomoč na domu, urejanje 
vrtov, obrezovanje drevja in drugih stori-
tev, ki bi koristile starejšim občanom in 
prispevale k urejenosti kraja. 

Predsednik delovnega predsedstva let-
nega zbora Janez Ogrinc je opozoril na 
netočno in nekorektno pisanje v nekaterih 
tiskanih medijih, tudi v našem občinskem 
Glasniku. Pri tem je dejal:

»Pretekla in polpretekla zgodovina je 
neizogibno mimo in je ne moremo spre-
meniti.  V minulem stoletju smo doživeli 
dve svetovni vojni, ki sta prizadejali ne-
izmerne človeške in materialne izgube 
na vseh straneh. Zato evropske države, ki 
so bile v preteklih stoletjih tradicionalne 
nasprotnice, tega ne omenjajo več in so 
stare zgodovinske zamere opustile. Vojna 
je vedno nesreča za vse vpletene  strani, ki 
pa se jo na koncu rešuje za zeleno mizo.

V vsaki vojni so poraženci in zmago-
valci, naša dnevna politika pa dela državi 
Sloveniji veliko škodo, ker se ne zna po-
staviti na stran zavezniške koalicije, ki je 
premagala fašizem in nacizem. Slovenska 
partizanska vojska je bila priznana s strani 
zahodnih zaveznikov, za tak odpor sta bila 
potrebna pravilna odločitev in pogum, za 
sodelovanje z italijanskim, nemškim in 
madžarskim okupatorjem pa ni mogoče 
najti opravičila.

Vsakdo mora pri sebi premisliti in spre-
jeti svojo pomiritev do teh dogodkov, kot 
sta to po osamosvojitvi Slovenije kultur-
no in z obojestranskim spoštovanjem do 
vseh umrlih v vojnah naredila prvi pred-
sednik Republike Slovenije Milan Kučan 
in nadškof dr. Alojzij Šuštar. To sta tedaj 
naredila za vse nas.«

V kratkem nagovoru ob koncu zbora je 
župan Boštjan Rigler pozdravil vse nav-
zoče, pohvalil dobro delo KO ZB NOB 
Škofljica in odgovoril na nekaj kritičnih 
pripomb in zastavljenih vprašanj. Zagoto-
vil je, da se tudi sam zavzema za čim hi-
trejši potek dejavnosti v zvezi z izgradnjo 
doma starejših občanov in da bodo o tem 
razpravljali že na naslednji seji občinske-
ga sveta. Da je obljubo držal, so se bralci 
lahko že prepričali v drugi številki letoš-
njega Glasnika.

Vera Banić Vukadin,
KO ZB NOB Škofljica

Častni gost župan Boštjan Rigler

Jubilantom so podarili lonček medu



Vsako leto me kot odgovornega na občinski ravni skrbi, ali 
bo občni zbor NSZ mogoče izvesti, saj imajo ljudje globoko v 
kosteh silno nelagoden občutek, ko je genocidno pomorjenim 
in krivično zaznamovanim v bran treba stopiti na javno sceno. 
Nekateri pravijo, da bo črna luknja med nami zevala še sto let. 
Lahko rečemo, da strah silno počasi umira. Zato je izredno po-
membno, da ljudje, ki nosijo resnico v sebi, s polno odločnostjo 
in vztrajnostjo delujejo v javnosti (Sadovi zločinske ideologije 
in opranih možganov namreč ne izginjajo čez noč.). Za zmago 
resnice in dobrega je v vseh časih potrebno vedno vložiti do-
sti več fizičnega in intelektualnega napora (saj pravijo, da slabo 
deluje kar samodejno). Državljani, posebno mlajši akademsko 
izobraženi posamezniki (J. Dežman, T. Griesser – Pečar itd.) v 
zadnjem času – kljub temu da imajo korenine na drugem bregu, 
ali morda še zlasti zato, ker čutijo, da je potrebno popraviti zmo-
to svojih prednikov – so mnogo pripomogli, da postajamo bolj 
človeško ozaveščena družba. Naša Nova Slovenska zaveza bi 
zaslužila, da jo imenujemo »Antigona« (v starogrški mitologiji 
in Sofoklejevi drami hči kralja Ojdipa in Jokaste, usmrčena, ker 
je kljub prepovedi pokopala brata), saj je prva na našem prostoru 

začela pokopavati mrtve, ki jih svojci niso smeli pokopati. Zara-
di državnega terorja so bili tako v strogi zamolčanost razmetani 
po breznih, rovih in jarkih širom po domovini.

Podobne besede sem napisal že večkrat, toda vedno znova jih 
je treba ponavljati, in sicer dokler zadnja žrtev, ki ni hotela spre-
jeti boljševistične ideologije, ne bo pokopana.

Danes pokop mrtvih z muko opravlja že država: brezno pri 
Konfinu, v Škofji Loki, na Pohorju ....

Prav tako te besede pa sem podpisani po poročilih iz lanskega 
leta in po planu načrtov (sedmih projektov) za letošnje leto po-
vedal tudi na našem srečanju članov.

Za menoj nas je nagovoril predstavnik iz Ljubljane, g. Pol-
de Pristavec, ki je pohvalil naše prizadevanje in nas še posebej 
opozoril, da je naloga našega društva, da pomaga pri popravi 
krivic. Vloge so še vedno možne, tudi obrazce za prijavo vam 
radi posredujemo in zato vse sorodnike pomorjenih prosimo, da 
vložite zahtevke za svoje rajne ali za čas zapora v prejšnji državi 
ali za kakršnekoli druge premoženjske ali druge krivice, ki so 
vam bile storjene.

Nato nas je nagovoril naš župan Boštjan Rigler in med dru-
gim povedal, da kot župan na splošno društveno delo podpira, 
delo našega društva pa posebej ceni, ker je za njega potreben 
poseben čut pomoči za storjene krivice. Ob tolikih zamolčanih 
žrtvah smo vsi tudi sorodstveno dolžni podpirati delo za popra-
vo krivic in posledično delo za spravo, ki je nujna, da bomo kot 
narod lahko polno zaživeli in preživeli. Hvaležni smo mu za nje-
gove besede. 

V točki Beseda prisotnim smo največ govorili, kako smo na 
različne načine pomagali ostarelim, našim prijateljem. Podpisa-
ni bom v prihodnosti predstavil kakšen primer našega dela.

V druženju je ura tekla hitreje in ker smo tako naravnani, da si 
pred spanjem želimo še malo domačega druženja, smo se z željo, 
da se še vidimo, poslovili in odšli iz občinskih prostorov. Seveda 
smo skrbno pogasili luči ter pozaprli vsa vrata in okna.  

  
Anton Mušič,

Društvo NSZ OO Škofljica

Člani društva upokojencev se povezujemo z različnimi dejavnostmi 
v občini. Tako smo še nadgradili že predhodno dobro sodelovanje z 
osnovno šolo. Med zimskimi počitnicami smo za šolarje organizirali 
likovno delavnico. Ta je potekala med 18. 2.  in 22. 2. od 9. do 11. ure v 
društveni sobi občine. Skupina je štela 10 učencev od 2. do 9. razreda.  
Slikali so na panjske končnice,  modelirali živali iz gline, izdelovali 
košarice iz valovite lepenke, se z barvami poglobili v domišljijski svet 
in izdelovali čestitke. Dve uri ustvarjanja sta hitro minili. Za nekatare 
učence je bil teden prekratek. Bili so navdušeni, ustvarjalni in zado-
voljni s svojimi »umetninami«. Ob slovesu smo ugotovili, da smo že 
prijatelji.

Starši so spraševali, če bomo delavnice organizirali tudi med letnimi 
počitnicami. To vprašanje pa trenutno še vedno ostaja odprto.  Ver-
jetno bi bilo dobro razmisliti še o drugih oblikah povezovanja med 
generacijami. To je bila le ena od možnosti. 

Vodji delavnice Pavla Perme in Marija Volkar



Na predvečer praznika mednarodnega 
dneva žena, 7. marca 2008, so se v kultur-
ni dvorani na Škofljici že 15. zapovrstjo 
zbrali člani in simpatizerji Turistične-
ga društva (TD) Škofljica. Udeležba je 
bila žal skromna, saj so pri ugotavljanju 
sklepčnosti zaključili, »da je prisotnih več 
kot deset članov, kar pomeni, da lahko 
nadaljujejo z občnim zborom«. Drugače 
društvo šteje 210 članov. Poleg somišlje-
nikov in zunanjih sodelavcev so se ob-
čnega zbora udeležili še občinski svetnik 
in podžupan Ivan Jordan, svetnik Jože 
Nose, predstavnika DU Škofljica in OŠ 
Škofljica, s katerima TD izredno dobro
sodeluje.

Občni zbor so odprle Laniške predice, 
dobro poznan ženski pevski zbor, ki delu-
je kot sekcija TD Škofljica. Presenetile so
z afriško ljudsko pesmijo, podprto z av-
tentičnimi inštrumenti in bogatim solom, 
ki ga je pela Marijana Rous - Gojak. Z njo 
so napovedale projekt »S pesmijo okoli 
sveta«, ki ga pripravljajo v letošnjem letu 
in ga bomo lahko slišali na njihovem let-
nem koncertu.

Za tem je prostor zasedlo delovno pred-
sedstvo, ki mu je predsedoval Janez Mar-
tinc. Prisluhnili smo poročilom za leto 
2007. 

Predsednica Bernardka Hosta je na-
vedla izvedene prireditve: božično-novo-
letni koncert, čistilna akcija, pohod po 
Svarunovi poti ob dnevu državnosti, ude-
ležba na tekmovanju koscev in grabljic 
(izvedeno v sodelovanju s TD Lavrica), 
začetek etnološkega projekta »Vas La-
nišče«, katerega nosilec je TD Škofljica,
priključila pa se je tudi občina, turistični 
večer je zaradi adaptacije občinske zgrad-
be odpadel, priznanja za akcijo »Moj 
dom, lep in urejen« pa bodo podelili na 

letošnjem turističnem večeru, ponatisnili 
so brošuro »Cerkve v občini Škofljica«, ki 
bo iz tiskarne prišla v kratkem, leto pa so 
zaključili s prednovoletnim srečanjem na 
Brezovici. Predsednica je leto 2007 oceni-
la kot uspešno in delovno. Izpostavila je, 
da je delo prostovoljcev premalo cenjeno. 
Želi si tesnejšega sodelovanja z občino, 
zlasti z vidika pretoka informacij.

Za Ženski pevski zbor Laniške predi-
ce je poročala Metka Jamnik. Pevke se 
srečujejo na vajah enkrat tedensko po tri 
šolske ure (Kar ni malo!, op. a.), pred kon-
certi pa opravijo tudi dodatne vaje. Gojijo 
predvsem slovensko ljudsko pesem, po-
segajo pa tudi po umetnih, tako sloven-
skih kot tujih. Leto 2007 je zaznamovalo 
sodelovanje z Moškim pevskim zborom 
Šmarje - Sap. Izmed trinajstih nastopov 
so si najbolj zapomnile koncerta v Štanje-
lu (ob odprtju slikarske razstave Likovne 
skupine 2002) in na Ljubljanskem gradu 
(»Sožitje med mestom in podeželjem«), 
nastopile pa so tudi v oddaji nacionalne 
televizije »Dobro jutro«.

O delu Likovne skupine 2002 je po-
ročala predsednica Maja Novak. V za-
četku leta so izvedli dvodnevno likovno 
delavnico, ki jo je vodil akademski slikar 
Todorče Atanasov, razstavljali so v Šta-
njelu, udeležili so se likovne kolonije na 
Dolenjskem in treh slikarskih extemporov 
(Piran, Brezovica, Naklo). Največ talen-
ta sta pokazala Matjaž Stopar in Tatjana 

Cigale. Med drugim so razstavljali še v 
Knjižnici Domžale.

O finančnem stanju je spregovoril bla-
gajnik Jože Dolšina. Proračun društva je 
pravzaprav zelo skromen. V lanskem letu 
so imeli 4.573 evrov prihodkov in 3.451 
evrov odhodkov. V imenu nadzornega od-
bora je gospa Nada Sladič ugotovila, da 
je bilo poslovanje korektno. Tudi častno 
razsodišče ni prejelo nobenih pritožb.

Sledila je razprava o poročilih. Prvi se 
je oglasil gospod Lojze Sever. Opozoril 
je na slab odnos do preteklosti: »Da bomo 
imeli prihodnost, moramo spoštovati pre-
teklost. Iz našega lokalnega okolja kultur-
na dediščina izredno hitro izginja!« Izpo-
stavil je vaške vodnjake in domača (hišna) 
imena, ki so največkrat izšla iz poklicev, 
in vzpodbudil k potrebam raziskovanja 
lokalne zgodovine in ohranjanja le-te. 
Gospa Jelka Pangerc je opozorila na pro-
padajoče sušilnice sadja v Želimeljski do-
lini. Člani so opozorili tudi problematiko 
pretoka informacij med društvom in ob-
čino. Pojavlja se »kraja idej« (npr. projekt 
»Vas Lanišče« in pridelava lanu), saj se 
menda govori, da je nosilec projekta obči-
na. Predsednica Hosta je jasno poudarila, 
da je nosilec tega projekta TD Škofljica v
sodelovanju z Občino Škofljica.

Potem ko so sprejeli vsa poročila, so 
predstavili še načrte dela za tekoče leto. 
V načrtu imajo obnovo oznak Svaruno-
ve poti, kar naj bi storili v sodelovanju 



z gospodom Brankom Križem in prof. 
Gregorjem Kovačičem (OŠ Škofljica).
V zvezi s projektom »Vas Lanišče« bodo 
intenzivno zbirali pisne, slikovne, ustne 
in materialne vire, ki so kakorkoli pove-
zani z Laniščem oziroma pridelavo lanu, 
štiri študentke se bodo udeležile izobraže-
vanja za turističnega vodnika – konkretno 
za območje naše občine, v sodelovanju s 
fakulteto za oblikovanje bodo pripravili 
renesančni večer, na katerem bomo lahko 
videli imitacije renesančnih oblačil in po-
slušali glasbo takratnega obdobja. Letos 
bo naša občina gostila tekmovanje koscev 
in grabljic, katerega nosilec bo TD Škof-
ljica, upajo pa na močno podporo obči-
ne. Radi bi se tudi lotili projekta turistični 
spominek, ki bi ga začeli s srečanjem po-
znavalcev kulturne in umetnostne zgodo-
vine naše občine, s katerimi bi zanj našli 
primerno vsebino.

Laniške predice bodo intenzivno delale 
ne projektu »S pesmijo okoli sveta«, na-
črtujejo dva vikenda intenzivnih vaj, so-
delovanje na občinski in območni reviji 
pevskih zborov. Rade se bodo odzvale 
povabilom za sodelovanje na prireditvah. 

Člani likovne sekcije se bodo spomnili 
500-letnice rojstva Primoža Trubarja in 
tako razstavljali na Turjaškem gradu in 
na Trubarjevi domačiji, izvedli bodo sli-
karsko delavnico v Sečovljah in tam tudi 
razstavljali, ob dnevu državnosti pa bodo 
pripravili razstavo v občini. Septembra 
načrtujejo prodajno razstavo »Zajtrk ob 
Ljubljanici« – slikali in hkrati prodajali 
bodo na Gornjem trgu v Stari Ljubljani. 
Načrtujejo tudi udeležbo na več extempo-
rah.

Ob zaključku je bil k besedi povabljen 
svetnik in podžupan Ivan Jordan. Za-
hvalil se je za vse aktivnosti društva in 
pohvalil ambiciozen načrt za letošnje leto. 
Poudaril je, da se zaveda, da je denarja 
malo, ob tem pa opozoril, da ima obči-
na pred sabo velike projekte: gradnja OŠ 
Lavrica, širitev vrtcev in izgradnja kana-
lizacije po vsej občini, ki je – tudi zaradi 
direktiv Evropske unije – prioritetna nalo-
ga občine. Kar zadeva tekmovanja koscev 
in grabljic, je društvu zagotovil podporo 
občine, hkrati pa bo tudi preveril, kje je 
prekinjen komunikacijski kanal med ob-
čino in društvom.

Ob tem gre velika zahvala vsem, ki 
prostovoljno delate in vlagate svoj čas, 
znanje in voljo za dobrobit naše obči-
ne. Morda se včasih zdi, da niste dovolj 
opaženi, morda se vas nehote prezre. Po-
imenski seznam bi bil preprosto predolg, 
zato naj velja misel, da Kdor iz srca da, 
dvakrat da. Torej drugim v zadovoljstvo, 
sebi v veselje.

Občni zbor, ki je potekal v sproščenem 
vzdušju, se je zaključil ob odličnem pri-
grizku in pijači. 

Besedilo in fotografije
Iztok Petrič



Na našem najlepšem hribu čas neizpro-
sno teče, saj smo včeraj še pospravljali 
novoletna okrasja, danes pa na vrata že 
trka april. Vrhovci se zavedamo zahtev 
sodobnega časa, ki nas silijo k vedno hi-
trejšemu ritmu življenja, zaradi česar se iz 
dneva v dan bolj odtujujemo. Pri iskanju 
zdravila za to sodobno bolezen smo na 
Vrhu ugotovili, da se temu lahko upre-
mo samo s skupnimi družabnimi projekti. 
Tako je nastal skrbno »načrtovan« projekt 
Izdelava cvetnonedeljske butarice, skraj-
šano Butarica 2008. 

Za vsak dober projekt je nujno potrebna 
dobra ideja, s katero nas je okužil Tomaž. 
Za nadaljnji, kirurško natančno izdelan 
načrt je poskrbel ožji iniciativni odbor. Ja-
nuarja smo se skupaj z izkušenimi statiki 

podali v gozd in odbrali ustrezno nosilno 
konstrukcijo. Februarja pa se je začelo na-
biranje leskovih šib, drena, oljke, bršljana 
za dobih 6 m3, resja za 1 m3, pušpana, ža-
njevca, dobrovite … V ozimnici smo iz-
brali najlepše primerke krompirja in tudi 
jabolko se je znašlo pri roki. K edinstveni 
vsebini smo dodali še zabojček pomaranč 
in na koncu še ščepec ročnih spretnosti ter 
veliko, veliko ur veselja, druženja in dela. 
Projektna naloga se je končala s čudovito 
15-metrsko cvetnonedeljsko butarico, ki 
jo je bilo potrebno na tradicionalen način 
(peš) prinesti po mašni poti (Rebri) z Vrha 

v Želimlje. Butaro si je oprtalo 10 krepkih 
mož in jo odneslo po strmi gozdni poti v 
Želimlje. Ob prihodu pred farno cerkev 
nam je preostala samo še postavitev bu-
tare. Za tako »lahko« nalogo je bilo po-
trebno nekaj vrvi, podpornih drogov, 15 
mladcev, stisnjeni zobje, kanček trme in 
naša sloka lepotica je zažarela v svoji le-
poti.

Rekapitulacija projekta je pokazala, 
da stroškov ni bilo, dosežena pa je bila 
neprecenljiva dodana vrednost – zado-
voljstvo ob druženju in povezovanju vaš-
čanov. Na koncu se moramo še zahvaliti 

krivcem opisanega projekta in ti so: To-
maž, Mirko, Vinko, Zvone, Robi, Andrej, 
dva Blaža, Toni, Tom, Miha, Damijan, 
Stane, dva Petra, Slavko in vsem ostalim, 
še posebno pa našim boljšim polovicam. 
HVALA VAM!

P. S.:
Vse tiste, ki ste zamudili prvi skupni 

projekt na Vrhu v letu 2008, obveščamo, 
da si nikar preveč ne očitajte, saj se je pri-
čel že drugi skupni projekt, na katerega 
ste vsi vabljeni.

Slučajni mimoidoči zapisovalec
Reimond Jeršin



Orle, 15. marec 2008 – TD Lavrica je 
tudi letos organiziralo delavnico za izde-
lavo cvetnonedeljskih butaric na Orlah. 
Zbralo se je več kot 40 odraslih in otrok 
– vsako leto več. V ta namen je TD pri-
pravilo ustrezen material; otroci so se po 
svojih najboljših močeh trudili izdelovati 
svoje unikate; z nasveti sta jim strokovno 
pomagala domači mojster z licenco za do-
mačo obrt, g. Lojze Sever, in njegova hči 
Maja. Začetnikom je potrebno pokazati 

tako osnovne prijeme kot uporabo mate-
riala in še kaj. Nekateri so se morali vrniti 
domov po ustrezno orodje (na to so bili 
opozorjeni na plakatih, saj je to osnova za 
delo). Tudi material ni bil čisto zastonj, 
»štartnina« je stala 2 evra (tudi to smo 
lahko prebrali na plakatu, ki je vabil na 
delavnico). 

Okrog 18. ure – ob mraku – pa so do-
mači starejši mladinci začeli zbirati mate-
rial za butaro velikanko. Do 22. ure jim jo 
je uspelo narediti. Previdno so jo odpeljali 
na častno mesto k cerkvi na Rudnik. 

Udeleženci nedeljskih svetih maš so 
imeli kaj videti in občudovati. Po mojem 
skromnem znanju upam reči, da je bila 
po več letih tokrat ena večjih, dolga 9 m, 
in najbolj trdnih. Vetru se dobro upira in 
prav malo niha. Vredno jo je obiskati in si 
jo ogledati na Rudniku. Lepo vabljeni!

V nedeljo 16. marca 2008 pa je TD 
Lavrica organiziralo še ocenjevanje buta-

ric vseh velikosti. Izbrana komisija je mo-
rala pregledati in oceniti preko 30 butaric. 
Na koncu so podelili 1. nagrado ge. Ma-
riji Ahlin s Sel pri Lavrici. Uspelo ji je 
narediti res lep izdelek (Človek bi rekel, 
da je imela doma res mir za izdelavo take 
umetnine). Vse čestitke!

Za vse ostale udeležence so v TD za 
vzpodbudo za naslednje leto pripravili 
tolažilne nagrade. Delavnico je obiskal 
tudi podžupan Občine Škofljica g. Roman 
Brunšek.

Besedilo in fotografiji
Andrej  Pogačnik

Nova večnamenska dvorana na Škofljici je gostila svoj prvi
večji koncert, ki je hkrati predstavljal enega največjih družabnih 
dogodkov za Škofljico do sedaj. Hrvaški pevec in dalmatinski 
ambasador v svetu Oliver Dragojević je s svojo spremljevalno 
skupino Dupini navdušil polno športno dvorano, v kateri se je 
zbralo okoli 1000 ljudi, ki so polni dve uri prepevali, poplesa-
vali, ploskali, se smejali in zabavali skupaj z Oliverjem in člani 
njegovega spremljevalnega benda.

Koncert se je začuda začel brez zamude, ki so vse prepogosto 
značilne za take dogodke. Občinstvo se je ogrelo ob začetnih, 
dobro znanih napevih predvsem mirnejšega ritma. Nato je ob 
napovedi nekoliko bolj živih skladb prišlo do manjših tehničnih 
težav z ozvočenjem, kar je Oliver pospremil z dobro voljo in 
tistih nekaj minut skrbel za smeh med poslušalci. Ti so se že 
tako vseskozi zabavali in smejali ob njegovih številnih šalah in 
opazkah ter zanj značilnem odrskem nastopu.

Koncert je vrhunec doživel, ko je celotna dvorana skupaj z 
Oliverjem a capella zapela eno od njegovih najbolj priljubljenih 
ter največkrat izvajanih pesmi – Cesarico. Deležni pa smo bili 
še ene a capella izvedbe s strani Oliverja in njegove skupine, 
in sicer dalmatinske narodne pesmi Tija bi te zaboravit. Pričele 
so se že zahvale za obisk in najavljanje slovesa, ko je publika s 

svojim navdušenjem ter ploskanjem Oliverja in njegovo skupino 
pripravila do tega, da so nam odpeli ter zaigrali še nekaj pesmi, 
preden so se nato skoraj natančno po dveh urah koncertiranja 
tudi dejansko poslovili.

Vzdušje in obisk koncerta sta pokazala, da je Škofljica lačna 
takšnih dogodkov. Vsi upamo, da se bodo takšni koncerti in po-
dobne prireditve v naši občini še nadaljevali.

Besedilo in fotografija Jure Brknjač



Vabimo vas v zobno ordinaci-
jo PreNaDENT v Dragi na Igu, 
kjer hitro in kvalitetno poskrbi-
mo za zdravje vašega zobovja 
in vam zagotovimo lep nasmeh. 
Ponujamo estetske plombe, pro-
tetično oskrbo, zdravljenja zob 
in dlesni, beljenja, implantate.

PreNaDENT
Naročanje po telefonu 

040 934 000

Dne 12. mareca 2008 se je v kulturni 
dvorani na Škofljici zbrala druščina go-
stov in pobudnikov – 18 udeležencev 
ustanovnega zbora društva Občinska zve-
za veteranov vojne za Slovenijo (OZVVS) 
Škofljica. 6 občanov s prvim pobudnikom 
g. Ivanom Jordanom je dalo pobudo, da 
se v Občini Škofljica ustanovi omenjeno
društvo. 

Med častnimi gosti velja omeniti g. 
župana Boštjana Riglerja, podžupana g. 
Romana Brunška, nekaj občinskih svet-
nikov, pa seveda odposlanca predsednika 
države dr. Bojana Potočnika, poslanika 
Republike Jordanije, Republike Palesti-
ne ter predstavnike iz podobnih okoliških 

društev, ki so v Grosupljem, Kočevju, 
Logatcu, Ljubljani in še kod. Sledili so 
uvodni in pozdravni govori. Ko so izbrali 
delovno predsedstvo in za predsednika 
novega društva izvolili g. Ivana Jorda-
na, so se natančno seznanili s predlagani-
mi pravili društva in jih sprejeli. 

Tudi sicer je bilo ustanovno srečanje 
slovesno. V vseh demokratičnih državah 
imajo vojni veterani posebno mesto v 
skupnosti in so deležni spoštljivega od-
nosa s strani novih generacij. Človeštvo 
nenehno spremljajo in uničujejo vojne. 
Vojni spopadi imajo neslutene posledice. 
Sodelovanje pri osamosvojitvi Republike 
Slovenije, ki danes spada v družino držav 
in narodov Evropske unije,  je spoštovano 
in vzor drugim. Tudi brez slovenskih žrtev 
v  1. in  2. svetovni vojni ne bi bilo Slove-
nije takšne, kot je. Svojo zgodovino mo-
ramo vedno spoštovati, četudi je bila kdaj 
sramotna in odraz napačnih odločitev. 
Človek se namreč pogosto lahko zmoti. 
Seveda pa nas zmota tudi vedno kaj stane. 
Zato se moramo čim več pogovarjati; ve-
seliti se moramo uspeha soseda, prijatelja, 
znanca; priznati moramo njegovo delo, 
sposobnosti in  dosežene rezultate. Med 
seboj moramo biti tolerantni, si priznava-
ti drugačnost in ceniti vse dobro, kar nas 
obdaja. Gojiti moramo prijateljstvo in biti 
pošteni eden do drugega. Le tako bomo 

našli moč in pot, da pomagamo človeku 
v stiski. Naše življenje bo s tem bogatej-
še, polno energije in le v tej solidarnosti 
bomo našli svojo srečo.

Veterani so prvi poklicani, da poudar-
jajo te vrednote. Ne smemo dopustiti, da 
tradicije in zasluge veteranov prejšnjega 
obdobja zatonejo v pozabo ali še huje, da 
se izniči neko zgodovinsko obdobje. S 
tem bi izničili tudi obdobje lastnega ob-
stoja in zgodovinskega dosežka. 

Cela Evropa je krvavela, da lahko danes 
živimo v relativnem miru in demokraciji. 
Naj naslednje generacije vedo, kako ne-
varna je vojna. Veterani so posebni ljudje 
– znajo ceniti preteklost, da bi lahko ohra-
nili našo bodočnost. Preteklost moramo 
spoštovati, ne pa ji dovoliti, da nas obre-
menjuje. Potrebno je vzajemno spoštova-
nje in razumevanje. 

Besedilo in fotografiji
Andrej  Pogačnik



Pod tem naslovom je v soboto 15. mar-
ca 2008 potekala čistilna akcija na ob-
močju celotnega Ljubljanskega barja. Kot 
že nekaj zadnjih let je akcijo na področju 
naše občine koordiniralo Turistično dru-
štvo Škofljica. Povabilu k sodelovanju so
se odzvala mnoga društva – med drugim 
tudi LD Škofljica, PGD Škofljica, DU
Škofljica, ŠD Škofljica, KUD Škofljica,
TD Lavrica, skavti, osnovnošolci in ne-
kateri posamezniki.

Pred občinsko zgradbo na Škofljici je
bilo živahno že pred osmo uro zjutraj, ko 
se je akcija uradno začela. Zbralo se nas je 
kar precej, vsi z željo, da polepšamo naš 
kraj. Vsi sodelujoči smo  dobili vreče in 
rokavice ter lokacijo, ki jo je bilo potreb-
no očistiti.

Udeležba na čistilni akciji, ki se jo je po 
različnih lokacijah v naši občini udeleži-
lo preko dvesto udeležencev, je dokaz, da 
nekaterim v družbi ni vseeno, kaj se do-
gaja z okoljem, v katerem živimo.

S skupino skavtov smo tudi letos čistili 
center Škofljice in tako kot zadnjih ne-
kaj let ugotavljali, da prevečkrat smeti 
namesto v koš romajo kar na rob ploč-
nika, na najbližjo zelenico ali v obcestni 
kanal. Spraševali smo se, zakaj je prazno 
plastenko pijače ali ovitek čokolade tako 
težko vreči v koš za smeti. Kakšnega po-
sebnega odgovora na to nismo našli, smo 
bili pa enotnega mnenja, da je potrebno 
skrbeti za okoljsko vzgojo tako pri mlaj-
ših kot pri starejših. 

Poročal Bojan Pirnat

Jutranje zbiranje, med lovci tudi podžupan Ivan Jordan

Tudi župan se je pridružil akciji

Odziv sodelujočih ni bil pohvale vreden. Zbralo se je 
le nekaj članov TD in njihovih otrok. Ekipa 6 članic z 
otroki se je podala na Barje, kjer je smeti veliko in pre-
več. Na podaljšku Vrečarjeve ceste proti Hauptmancam 
se je ob poti kar vrstilo kupov smeti, odvrženih v bližnji 
graben na obeh straneh. Večinoma je to gradbeni materi-
al in razni predmeti za kosovni odvoz. 

Druge ekipe so se porazdelile še v druge smeri.
Tudi ekološki otok na Selah je bil zasut s smetmi, če-

prav je bil v zabojnikih še prostor. Ali je tako enostavneje 
stresti smeti poleg kontejnerja kot pa vanj? 

Okrog 9. ure zjutraj se je z Lavrice oglasila ekipa 1. 
programa Radia Ljubljana. Imeli so reportažo s terena v 
živo, v kateri so akcijo opisovali prisotni šolski otroci.

Ob vsem tem se je potrebno vprašati, kje je bila več-
ina drugih, vsaj lavriških otrok. Pri smeteh ne! Tudi na 



sredi asfaltnega šolskega igrišča so bile 
odvržene 3 plastične stekleničke. Le-le so 
želeli udeleženci akcije pobrati, pa je bilo 
igrišče zaklenjeno.

Tudi na poti proti Hrastariji so se trudili 
s smetmi in napolnili poseben sod za smeti 

pri odcepu »H Karli«. Na začetku Hrasta-
rije pa preseneti nov prometni znak  »FO-
TOGRAFIRANJE PREPOVEDANO«. 
Sicer je bilo okoli  vse pospravljeno, tako 
da morda ta znak ni sodil na cesto. 

Na Orlah sem pri gasilskem domu sre-

čal ekipo 3 otrok in eno ekipo v zasedbi 4 
prostovoljk in otrok.

Vsem, ki ste delali za dobrobit in lepši 
videz  kraja, lepa hvala. Vse tiste, ki so se 
jim izza zaves posmehovali, pa bi pova-
bil, da pospravijo vsaj kos ceste pred svo-
jo hišo. Čistilne akcije se je udeležil tudi 
domači podžupan g. Roman Brunšek. 

Ja, taki smo mi junaki, »člani slavne  
EU«, z bolj majhno zavestjo za lep in pri-
jeten domači kraj. 

Poročal Andrej Pogačnik

Vaška interesna skupnost se je pridruži-
la drugim občinskim društvom in je 15. 3. 
2008 pozvala svoje člane, naj se udeležijo 
čistilne akcije. Odzvalo se je 21 prosto-
voljcev, ki so se zbrali ob osmih zjutraj 
pred prostori društva. 

Najprej smo počistili okoli Kočevske 
ceste, in sicer od odcepa za Vrh do odcepa 
za Smrjene. Nabrani odpadki potrjujejo, 
da so nekateri ljudje veliki packi. Odme-
tavajo nevarne predmete, kot so akumula-
torji, sledijo računalniški monitorji, avto-
mobilske gume, da o zaoljenih plastenkah 
niti ne izgubljam besed. Brezbrižneži se 
ne zavedajo, da ne škodujejo samo dru-
gim, ampak dolgoročno tudi sebi. Vse, 
kar je tako odvrženo, se steka v vodo, 
ki jo pijemo, in taki odpadki škodujejo 
vsem, tudi njihovim otrokom.

Packi pa niso samo tisti, ki se vozijo 
mimo nas, ampak so tudi med nami. Ko 
smo čistili vaško glavno cesto, smo po-

Čistilna akcija pa ni potekala samo na 
Barju in po njegovi neposredni okolici. 
Tudi prebivalci višje ležečih predelov 
naše občine so se pridno lotili dela in s 
prizadevnostjo ter dobro voljo poskrbeli, 
da je naša okolica nekoliko bolj čista. Na 
Gradišču se je zbralo okoli 20 ljudi, ki 
so po vasi zbirali smeti in pridno polnili 

črne vreče, ki se jih je na koncu nabralo za 
polno traktorsko prikolico. Po pripovedo-
vanju domačinov so najhujši, najbolj one-
snaženi predeli v tem delu občine ob in 
okoli glavne prometnice Kočevske ceste. 
Tam se je našlo vse – od običajnih pla-
stenk in papirnatih odpadkov do avtomo-
bilskih gum in delov pralnih strojev. Ob 

Kočevski cesti so se člani gradiške ekipe 
tudi srečali s prebivalci Smrjen in Pijave 
Gorice, ki so prav tako pridno čistili naj-
bolj – glede onesnaženosti – ranljiv del 
tega predela naše občine.

 
Poročal Jure Brkinjač



leg zelo urejene hiše pred njihovim zabojniki videli pravo 
smetišče, še več smeti zraven pa je bilo zažganih. Čeprav 
od te »jare gospode« ne pričakujem, da se nam pridruži ob 
akcijah, saj smo za njih preveč preprosti, pričakujem pa, da 
v bodoče pospravijo vsaj pred lastnim pragom. Sedaj smo 
jim pospravili pred hišo mi, saj nas je sram, da je okolica 
našega kraja tako zanemarjena. 

Pri čiščenju se je pokazal problem pasjih iztrebkov. Pred 
leti, ko je bilo v našem naselju le nekaj psov, ta problem 
še ni bil tako pereč. Danes, ko je teh prikupnih štirinožcev 
nekaj sto, pa to predstavlja pravo nočno moro. Kamor sto-
piš, so le pasji iztrebki. Želim si, da bi bili vsi tako vzorni, 
kot sta dva lastnika haskijev, ki iztrebke vedno pospravita 
v vrečke. Če se že odločimo za psa, skrbimo zanj tako, kot 
se spodobi. 

V dobrih štirih urah smo nabrali zvrhano  prikolico smeti 
in jo odpeljali na zbirališče. Zatem smo pripeljali še »ob-
činski« golaž, Finkovi Tončki pa se zahvaljujemo za njene 
okusne londonske rezine.

Spoštujmo mater zemljo, zato skrbimo za čisto okolje! 

Poročal Janez Marinčič

Smrjanci pred akcijo- nekaj članov se nam je pridružilo kasneje, foto Maja Novak

»Končno se tudi v naši vasi nekaj pre-
mika,« smo si oddahnili po uspešni akciji. 
Pri nas je že nekaj let stalna praksa slabe 
udeležbe na čistilni akciji. Tokrat smo se z 
malo organizacije ter dobre volje le uspeli 
dogovoriti in zbralo se nas je 35 vaščanov. 
Prvič pa se je zgodilo, da smo se povezali 
vaščani starega in novega dela. Do sedaj 
tega povezovanja žal ni bilo.

V zadnjem letu opažamo, da je v vasi 
vsako leto več zabojnikov, v gozdovih in 

ob cesti pa vse več divjih odlagališč. Eno-
stavno ne razumem in ne morem sprejeti 
dejstva, da se smeti raje meče v naravo 
kot v zabojnik. 

Takega svinjaka, kot se je v lanskem 
letu nabral na relaciji Smrjene–Pijava 
Gorica in ob stari Kočevski cesti, vašča-
ni zadnjih 20 let ne pomnimo. Zato smo 
si vsi želeli temeljito očistiti naravo vse 
nesnage. Primerno opremljeni smo se 
razkropili na tri konce vasi. Ob gozdni 

poti do Pijave Gorice smo sanirali 5 več-
jih divjih odlagališč. Naj omenim le raz-
ne dele avtomobilov, 2 sanitarni školjki, 
pralni stroj, večji kup steklenih prizem, 
stare cunje, akumulatorji … Naša »glavna 
šoferja« Tadej Koderman in Miha Padar 
sta imela letos ogromno dela z odvozom, 
saj smo skupaj nabrali 5 polnih velikih  
prikolic. Po koncu akcije smo se zbrali v 
središču vasi in si privoščili odličen golaž. 
Da nam je hrana še bolj teknila, pa je po-
skrbel mladi sedemletni glasbenik Primož 
Padar, ki nas je razveselil s harmoniko. 
Tako smo si naredili res nepozaben dan 
pospravljanja, druženja in zabave.

Glede na to, da je bila akcija več kot 
uspešna in da smo v celoti počistili vse 
glavne in stranske poti, pozivamo vse 
vaščane, da spoštujejo naravo in svoje 
smeti odlagajo v zabojnike! Med po-
biranjem smo namreč odkrili kar nekaj 
dokumentov, ki pričajo, da so največ-
ji onesnaževalci našega gozda prav naši 
sovaščani: iz vasi Smrjene in Vino (Vino 
sicer spada v občino Grosuplje). Bodimo 
pametni in spoštujmo naravo! 

Vsem udeležencem čistilne akcije se 
v imenu Vaške skupnosti Smrjene iskre-
no zahvaljujem! Posebna pohvala pa gre 
najmlajšim udeležencem, to so Martin 
Končan, Primož Padar, Gašper Drole, Ja-
nuš Marinček, Maruška Levičnik, Urška 
Mehlin, Jaka Kralj in Klemen Kralj.

In še vabilo. Kmalu bomo sanirali divje 



odlagališče pri izviru Zdravšček. O akci-
ji vas bomo obvestili s plakati. Smrjenci, 
vabljeni v čim večjem številu. 

Poročala Maja Novak

V soboto, 15. 3. 2008,  nekaj pred osmo 
uro zjutraj se nas je pred občinsko zgrad-
bo na Škofljici zbralo že okoli trideset ob-
čanov. Prihajalo pa je vedno več skupinic 
(šolarji z učiteljico, družine ali samo ne-
kateri družinski člani, sosedje in prijate-
lji, skavti, največ je bilo seveda lovcev, 
članov TD Škofljica in društev soorgani-
zatorjev) in posameznikov. Nekateri so 
prišli le po vrečke in zaščitne rokavice 
za domače in sosede, s katerimi običajno 
poskrbijo za čistočo svoje soseske, druge 
nas je na določene dele naše občine raz-
poredil podžupan Ivan Jordan. Tako sva z 

očetom odšla z Gumnišča skozi Gorenje 
Blato do križišča na Drenik, kjer so svoj 
del poti zaključili drugi. Večjih divjih od-
lagališč z izjemo enega, polnega stekla, 
ni bilo, a kljub temu sva nabrala dobrih 
5 vreč smeti, na prostoru pred omenjenim 
križiščem pa je bilo kljub opozorilni tabli 
smeti več, precej pa tudi neprimerno od-
loženega gradbenega materiala, predvem 
salonitnih plošč. 

Po pregledanem svojem delu poti sem 
se s kolesom popeljala še po svojem sko-
raj vsakodnevnem sprehajališču ob robu 
Barja – stari Kočevski cesti. Srečala sem 
veliko gručo mladih šolarjev s spremlje-
valcema in nekaj posameznikov, ki so se 
zadovoljni vračali proti občinski stavbi 
na zasluženo malico. Sama sem pod ko-
zolcem na Gumniškem vrhu nato nabrala 

Saniranje divjih odlagališč, foto Maja Novak

še polno in težko vrečo odpadkov.  V treh 
kontejnerskih zabojnikih na kilometrskem 
kraku te ceste je bilo zbarnih že ogromno 
smeti s tega konca in vozili so še nove, 
nekaj vreč po Barju pa je še čakalo na od-
voz. Pogled na levo, desno s te priljublje-
ne sprehajalne trase mi je bil ta sobotni 
dan zelo prijeten, prav tako mimoidočim 
udeležencem akcije. A vsi skupaj smo 
ugotavljali, da bo na žalost podoba verejt-
no kmalu spet »običajna«. Zato si želimo, 
da bi ta običajna podoba dobila čistejšo 
vsebino – tako kot v soboto tik po akciji. 

Poročala Katja Škrabec

Kaj se dogaja z našim planetom, ni 
več neznanka. Tonemo proti svojemu 
koncu! No, ne še čisto! Imamo še nekaj 
let časa, da kaj ukrenemo. Čistilna akci-
ja, ki smo jo več kot odlično opravili 15. 
marca, je le droben kamenček v mozai-
ku reševanja našega velikega doma, ki 
mu rečemo Zemlja. Pa vendar! Če po-
gledamo z druge plati, nismo samo po-
birali smeti. Dajali smo tudi zgled in v 
skrb za okolje uvajali naše otroke. S tem 
smo posejali pomembno seme, ki bo 
vzklilo in poskrbelo, da bodo tudi otroci 
naših vnukov imeli posluh za ekologi-
jo. Ta pojem je pravzaprav že prisoten 
v vseh porah človeške družbe, res pa je, 
da ga nekateri ne začutijo, ker pač vidijo 
samo sebe v trenutku, ki ga živijo, ob-
čutka za okolico in časovno razdaljo pa 
žal nimajo. Zato je pomembno, da tisti, 
ki se zavedamo pomembnosti ekologije, 
le-to s konkretnimi zgledi širimo in opo-
zarjamo!

Poročila o čistilni akciji uredil 
Iztok Petrič



S pomladjo ljudje postanemo bolj aktiv-
ni in tako tudi več zahajamo v naravo, na 
izlete, ob tem pa – vsaj nekatere – zanima 
tudi naravna in kulturna dediščina kraja, ki 
ga obiščemo. Odločili smo se, da nekoli-
ko pobrskamo po kulturni dediščini naše 
občine in ugotovimo, kaj lahko izletnikm 
ponudimo. Vsekakor se zavedamo, da v 
spodnjih vrsticah nismo zajeli vsega, kar 
občina premore, želimo pa občanom po-
kazati, kaj ponujamo, kako za ponujeno 
skrbimo, kakšni so načrti občine in nav-

sezadnje, kaj s kulturno dediščino počneta 
naši dve turistični društvi.

Sakralna dediščina je bila precej dobro 
obdelana. Turistično društvo Škofljica
je tudi poskrbelo, da je bila izdana lična 
knjižica »Cerkve v občini Škofljica«. Z njo 
smo širši javnosti pokazali marsikateri dra-
gulj, ki ga skrivajo predvsem podružnične 
cerkvice. Kako pa je s posvetno dediščino? 
Občina je z odlokom zaščitila dva večja 
objekta, po domače imenovano Juvančevo 
hišo (Želimlje 9) in dvorec Lisičje, ki se 

sramežljivo skriva nad vasjo Lanišče in ki 
ga je od gozdnatega zaledja Molnika grobo 
ločila dolenjska avtocesta. Mnogi občani ti 
dve stavbi poznate le od zunaj. Morda se 
ob njiju zaustavite ob sprehodu, morda ste 
celo poznali koga, ki je tu živel. Morda po-
znamo tudi nekaj splošnih podatkov, mor-
da smo slišali kaj o njuni prihodnosti.

Da se bomo bolj zavedali preteklosti, ki 
nas obdaja, in morebitne prihodnosti, smo 
nekoliko podrobneje pogledali v nederje 
teh dveh objektov.

Zahvaljujoč polihistorju Janezu Vaj-
kardu Valvasorju imamo ohranjen precej 
podroben pregled zgodovine lastnikov 
dvorca in hortikulturnega bogastva vrtov, 
ki so ga nekoč obdajali. Njegova nekda-
nja, morda celo prvotna podoba se nam je 
ohranila na bakrorezu v Valvasorjevi To-
pografiji iz leta 1679 in na miniaturi Sig-
munda Jožefa de Coppinija v Bratovščin-
ski knjigi sv. Dizme iz leta 1729. Na njiju 
so jasno vidni lepo urejeni vrtovi, poleg 
vrtov pa je dvorec – po Valvasorju – imel 
še vinograde in ribnik.

Prvi dvorec je v 2. pol. 16. stoletja po-
zidal Leonard Merherič. Ker je bil brez 
potomcev, ga je zapustil svojemu nečaku 
Leonhardu Fabjaniču, in sicer pod pogo-
jem, da si je ta poleg svojega nadel tudi 
stričev priimek. Kot poklicni vojak za 
dvorec ni ravno veliko skrbel, se mu pa 
je v veliki meri posvetil njegov najstarejši 
sin Lenrat, ki je »škrlatu vrta v nasprotju 
z očetom, ki mu je bilo ljubše bojno pol-
je s kovanimi konicami helebard kot polje 
ljubkih cvetlic, dal prednost pred sovraž-
nikovo krvjo«, kot nam poroča Valvasor. 
Leta 1710 je bilo gospostvo prodano  Kar-
lu Jožefu Coppiniju, deželnemu svetniku, 
in njegova rodbina ga je nato posedovala 
skoraj sto let. V 19. stoletju je dvorec za-
menjal kar osem lastnikov. »Zadnja last-
nica pred drugo svetovno vojno je bila An-
gležinja Mary Lloyd, ki pa je stanovala v 
Trstu. Takrat se je dvorec še ponašal z bo-
gato notranjo opremo, starinami in knjiž-
nico, imel pa je tudi opremljeno kapelo«, 
poroča naš največji preučevalec grajskih 
stavb na Slovenskem Ivan Stopar. Druga 
svetovna vojna tako kot mnogim sloven-
skim gradovom tudi Lisičju ni prizanesla. 
Potem ko so iz njega odšli salezijanci in 

(Fotografije Iztok Petrič)

Dvorec na bakrorezu v Valvasorjevi Topo-
grafiji, 1679

Arkadno dvorišče

Kuhinja

Kapela

se vanj naselili domobranci, so ga požgali 
partizani. Po vojni ga je zasedla jugoslo-
vanska vojska, nato ga je v upravljanje 
prevzelo ministrstvo za kulturo in vanj 
naselilo enoto Arhiva Republike Sloveni-
je. Danes je dvorec Lisičje v lasti Občine 
Škofljica.

»Danes dvorec obsega samo tri trakte, 
ki v obliki črke U oklepajo z železno ogra-
jo zaprto notranje dvorišče, na severni 
strani je k zasnovi prislonjena na pravo-
kotnem tlorisu pozidana grajska kapela,« 
piše Stopar. Po njegovem mnenju naj bi 
tak tloris dvorec dobil na začetku 18. sto-
letja, arkade pa verjetno okoli leta 1803. 
Da bi dobil pravi vtis o stanju dvorca, mi 
je njegovo notranjost prijazno razkazala 
uslužbenka občine Karmen Vidmar.

Priznati moram, da sem bil zelo razo-
čaran. Notranjost dvorca je popolnoma 
uničena in izropana. V nekoliko boljšem 



stanju je del, ki ga je uporabljal Arhiv. 
Nanj spominja le še s knjigami natrpan 
straniščni prostor na koncu južnega trak-
ta. Da se je v dvorcu nekoč verjetno dobro 
jedlo, nas opozarja velik zidan štedilnik v 
sicer uničeni kuhinji, ki se nahaja v osred-
njem delu zahodnega trakta. Štukatur ni, 
pod beležem pa je na nekaterih mestih 
zaznati preprosto poslikavo. Kapela je 
povsem uničena. Vhod na kor – kjer so 
maši verjetno prisostvovali lastniki – je 
zazidan. Da je v njej nekoč stal oltar, pri-
ča do dobra uničen podstavek, o nekdanji 
urejenosti pa izpod stropnega beleža sra-
mežljivo pričajo zvezdice. O žalostni po-
dobi govorijo tudi fotografije.

V preteklosti je zlasti izstopal bogat 
grajski park oziroma kar botanični vrt. 
V tretji knjigi svoje Slave je Valvasor za-
pisal: »Poseben venec gre pri tem nena-
vadnemu okrasnemu sproščujočemu vrtu 
v dvorcu Lisičje, kjer si Flora prilašča 
mično gospostvo in krono nad pisanim 
krajem veselja in radosti s kar najbolj 
redkimi cvetlicami.« V enajsti knjigi pa 
je nato nadrobno predstavil sorte cvetja 
in drevesnic – poimensko je navedenih 
kar 107 vrst tulipanov – in sklenil, »da 
je ogledalo Lisičjega dovolj razkošno po-
sejano s cvetlicami, da se lahko postavi 
vštric z njegovim (vrtom tistega, ki mis-
li, da ima najlepši vrt, op. a.) in se z njim 
spričo svoje lepote sporeče za prvo na-
grado«. Seveda moramo pri opisih upoš-
tevati baročno retoriko pretiravanja. 

Kot smo zapisali, je dvorec danes v la-
sti občine. Le-ta bi ga želela preko javno 
zasebnega partnerstva obnoviti in oživiti. 
Vizijo so v zelo zanimivem elaboratu leta 
2005 pripravili takratni župan dr. Jože 
Jurkovič, profesor Roman Brunšek in Iz-
tok Lipovšek. Ustanovil naj bi se javni za-
vod, ki bi izvajal več dejavnosti. V gradu 
naj bi našli sedež Slovensko grboslovno 
središče, Inštitut za zaščito močvirske 
sklednice in ogroženih rastlinskih vrst na 
Barju, Muzej opuščenega rudnika barita in 
muzej, ki naj bi deloval v Juvančevi hiši 
v Želimljah, o kateri bomo govorili ne-
koliko kasneje. Program naj bi zaobjemal 

stalne razstave, festival poletnih kulturnih 
prireditev, likovno dejavnost, gledališče, 
v gradu pa naj bi potekala tudi strokov-
na srečanja in simpoziji. Zavod naj bi se 
ukvarjal še s publicistiko in pripravljal 
raznovrstne turistične produkte, vezane 
na kraje naše občine. V gradu naj bi bila 
tudi raznovrstna gostinska ponudba.

Načrt je zelo ambiciozen, realizacija je 
seveda vprašljiva, če že ne tvegana. Mate-
rialna osnova za delovanje naj bi se pokri-
vala kar iz osmih postavk. Do 30 % naj bi 
zavod pridobil z naslova sofinanciranja iz
javnih sredstev na osnovi razpisov, do 25 
% na osnovi prodaje raznih storitev, do 20 
% iz organizacij komercialnih prireditev, 
manjkajoči delež pa še z naslova najem-
nin za dvorane, prodaje radijskih in tele-
vizijskih pravic, z založniško in sejemsko 
dejavnostjo ter donacijami.

Oblikovalci vizije so se vsekakor zelo 
potrudili. Vsebine bi bile za lokacijo pri-
merne, tržnost pa je kot vedno vprašljiva. 
Osebno se sprašujem, koliko je dvorec Li-
sičje sploh v zavesti samih občanov. Smo 
nanj ponosni? Koliko ga sploh poznamo? 
Menim, da bi bilo dvorec potrebno naj-
prej obuditi v življenje. Morda za zače-
tek zgolj samo njegovo čudovito arkadno 
dvorišče. Zgolj z eno ali dvema priredit-
vama letno na prostem. Za kaj takega ni 
potrebno nič več kot nekoliko pospraviti 
arkadne hodnike in dvorišče. Naj ljudje 
za začetek začutijo grajsko atmosfero v 
poletnem večeru. Stoletni lipi pripovedu-
jeta svoji zgodbi, morda bi celo zaslišali 
oglašanje lisic, po katerih naj bi nekdanji 
lovski dvorec dobil ime.

V boljšem stanju je trakt, ki ga je uporab-
ljal Arhiv Republike Slovenije

Stopnišče
Stranišča so postala začasno skladišče 
Arhiva



Hiša na naslovu Želimlje 9, bolje po-
znana kot Juvančeva hiša, je bila s skle-
pom Občinskega sveta Občine Škofljica
28. maja 2002 razglašena za kulturni spo-
menik lokalnega pomena. Že leto pred 
tem je nekdanji župan dr. Jože Jurkovič 
na predlog Ljubljanskega regionalnega 
zavoda za varstvo naravne in kulturne de-
diščine izdal odločbo o začasni razglasit-
vi Juvančeve hiše za spomenik lokalnega 
pomena.

V obrazložitvi je zapisano, da je bila 
Juvančeva hiša zgrajena leta 1803 v za-
selku Podreber, ki se je razvil ob živahni 
in nekdaj edini prometni povezavi med 
Ljubljano in Kočevjem ter Blokami. Slu-
žila je kot gostilniška vinska klet s poštno 
postajo in furmansko gostilno, kjer so po-
sojali konje za priprego pred strmim tur-
jaškim klancem. Hiša se ponaša z estetsko 
oblikovano notranjostjo. Obokani stropi, 
ki krasijo celoten objekt, so v kletnem 
prostoru, hiši, sobi in kuhinji. Prav tako 
sta zanimiva portala obeh vhodnih vrat 
– v klet in nadstropje. Izoblikovana sta 
iz kvalitetnega kamna z letnico nastanka 
1805 in inicialkama prvega lastnika – L. 
D. (Luka Dobrovc).

Nekdanjo pomembnost hiše označuje 
tudi lesen balkon, ki s svojo izrezljano 
obliko spominja na kamnite balustrade 
imenitnejših meščanskih hiš in vil. No-
tranjost objekta je skozi čas ostajala ne-
spremenjena, na njegovi zunanjosti pa se 
je spreminjala le barve ometa – od prvot-
nega belega, prek rožnatega, zelenega, 
svetlo modrega, do danes označevalnega 
rumenega kolorita. Vse stene so zidane iz 
avtohtonega materiala – kamna. Kamnito 
– iz kvalitetnega in obdelanega kamna – je 
stopnišče in oba vhodna portala. Opeka je 
prisotna v obočnih sistemih. Te dopolnju-
je lesena stropna konstrukcija, ki je obe-
nem podlaga lesenemu podu nadstropja. 
Tla kleti so iz zbite ilovice, zanimiva pa 
je strešna konstrukcija s trapeznimi veša-
li. Strešna kritina je bobrovec.

Hiša ima zaradi kulturnih, etnoloških, 
umetnostno-arhitekturnih in krajinskih iz-
jemnih lastnosti in njihovega součinkova-
nja poseben pomen za lokalno skupnost 
ter je pomnik furmanstvu v teh krajih.
Varstveni režim

Varstveni režim, ki velja za Juvanče-
vo hišo, določa ohranjanje namembnosti 
spomenika oziroma iskanje njegove nove 
namembnosti, ki ne bo krnila njegove 
historične pričevalnosti. Pomembno je 
varovanje arhitekturnih, etnoloških, li-
kovnih, krajinskih in zgodovinskih vred-
not spomenika. Velja prepoved predelav 
pomembnejših arhitekturnih prvin stavbe, 
ki so vrednotene kot del spomenika, ter 
obenem podrejanje vsake rabe in vseh 
posegov ohranjanju in vzdrževanju varo-
vanih spomeniških lastnosti. Zavarovano 
območje spomenika je namenjeno trajni 

(Fotografije Iztok Petrič)



ohranitvi kulturnih, etnoloških, arhitektur-
nih, krajinskih, likovnih ter zgodovinskih 
vrednot, povečanju pričevalnosti kultur-
nega spomenika, predstavitvi kulturnih 
vrednot spomenika v tisku in drugih me-
dijih ter nenazadnje znanstvenorazisko-
valnemu delu.

Kako bo s hišo v prihodnosti?
Konservatorski program k prenovi ob-

jekta Zavoda za varstvo kulturne dediš-
čine Slovenije iz leta 2002 za prihodnjo 
funkcijo Juvančeve hiše predvideva dve 
možnosti: lahko postane stanovanjska 
hiša ali občinski objekt, ki bi bil name-
njen druženju. Ob prenovi naj se upošte-
va ohranitev tlorisne zasnove prostorov, 
v največji možni meri pa naj se varujejo 
arhitekturni členi (obokani stropi, kamniti 
klesani detajli ter leseni rezbarski elemen-
ti). Ohranja naj se zunanji videz hiše, tako 
kot tudi njen nekdanji vsebinski smisel, 
ki se kaže v delitvi na gospodarski del v 
spodnji etaži ter bivalni del nad njim. Ob-
jekt je s stavbnokonstrukcijskega stališča 
v slabem stanju, ker je nenaseljen in hitro 
propada. Nestabilna, vlažna tla so botrova-
la marsikateri razpoki in vlagi, ki jo najde-
mo v kleteh objekta. Strešna konstrukcija, 
ki je poprej zamakala, je sedaj sanirana.

Med nami imamo pomemben spomenik 
nekemu prostoru in času, sedaj pa priča-
kujemo, da bo – po dostopnih podatkih 
– najstarejša hiša v naši občini dobila pri-
merno oskrbo in funkcionalnost, ki ji pri-
tiče, ter aktivno živela naprej kot pomem-
ben del kulturne dediščine v naši občini.

S kulturno dediščino se tako ali drugače 
ukvarjata tudi obe turistični društvi v naši 
občini. Nanju smo naslovili par vprašanj 
na to temo. V imenu Turističnega društva 
Lavrica nam je odgovorila njegova pred-
sednica, gospa Polona Žabjek. Odgovore 
Turističnega društva Škofljica pa nam je
posredovala gospa Bernardka Hosta, ki je 
tudi njegova predsednica.

1. Na območju naše občine imamo 
kar nekaj objektov, ki jih uvrščamo 
med kulturne spomenike. Za kulturni 
spomenik lokalnega pomena so med 
drugim razglašeni cerkev sv. Simona 
in Jude Tadeja na Pijavi Gorici, dvorec 
Lisičje in hiša Želimlje 9 (Juvančeva 
hiša).  Kako vidite vlogo vašega dru-
štva pri ohranjanju kulturne dediščine 
v naši občini?

Ga. Žabjek: Imenovana objekta sicer 
nista v območju delovanja našega dru-
štva, a kot možnost ohranjanja kulturne 
dediščine vidimo promoviranje omenje-
nih stavb tudi izven občine. Morda je ena 
izmed možnosti v obliki zanimivosti na 
enodnevnem izletu po naši občini. Seveda  
bi se moralo v teh objektih kaj dogajati 
(koncerti, razstave, kulinarika), za kar bi 
morali poskrbeti skrbniki (najemniki) le-
teh. Predvsem velja tržno razmišljanje, 
saj poslopja navsezadnje lahko ohranimo 
le z denarjem, ne pa z lepimi besedami in 
željami.

Ga. Hosta: Našo vlogo pri ohranjanju 
kulturne in naravne dediščine  vidim sko-
zi promocijo le-te in z  večletnim razis-
kovalnim  projektom, ki poteka v okviru 
TD Škofljica, ki je bil sprejet in potrjen na
12. občnem zboru TD Škofljica 12. marca
2005 – to je projekt VAS LANIŠČE.

2. Kateri so tisti kulturni spomeniki, 
ki jih je po vašem mnenju potrebno 
najbolj promovirati?

Ga. Žabjek: Med vsemi omenjenimi bi 
morda dali prednost dvorcu Lisičje, kjer 
je možna verejtno najbolj raznovrstna de-
javnost.

Ga. Hosta: Promocije so potrebni prav 
vsi prej omenjeni kulturni spomeniki, je 
pa še kar nekaj gospodarskih poslopij, hiš, 
vodnjakov, sušilnic, grajski in še kakšen 
kozolec, ki bi obnovljeni obogatili pro-
mocijo Škofljice. Izpostavila pa bi dvorec
Lisičje, ta škofljiški biser, ki nezadrž-
no propada. Vložiti bi bilo potrebno vso 
energijo, da se čim prej vzpostavi stanje, 
ko se bo dvorec pričelo obnavljati.

3. Menite, da lokalna skupnost nare-
di dovolj na področju promocije ome-
njenih spomenikov? Kaj bi po vašem 
mnenju lahko še storila?

Ga. Žabjek: Kot sem že omenila v pr-
vem odgovoru, organiziranje enodnevnih 
izletov po občini po sistemu: za vsakega 
nekaj (naravna znamenitost, kulturni spo-
menik, kulinarika). 

4. Na kakšen način vaše društvo pro-
movira kulturno dediščino okolja, v ka-
terem živimo? Kakšni so vaši načrti na 
tem področju? 

Ga. Žabjek: Kakšnih kulturnih spo-
menikov na Lavrici sicer nimamo,  kot 
kulturno dediščino pa ohranjamo običaj 
izdelovanja velikonočnih butar. Organizi-
ramo  tudi kakšno prireditev, kjer nasto-
pajo domači ljudski umetniki. S pomočjo 
nekaterih naših članov pa je v izdelavi 
kronika Lavrice.

Ga. Hosta: Naše prireditve ponujajo 
vsebine, ki promovirajo našo naravno in 
kulturno dediščino. Med njimi so: pohod 
po Svarunovi poti, medobčinsko tekmo-
vanje koscev in grabljic, sodelovanje na 
prireditvah Sožitje med mestom in pode-
željem, razstave likovnih del naše likovne 
skupine na temo kraji v občini Škofljica,
Barje … in ŽPZ Laniške predice s svojim 
repertoarjem ljudskih  in ostalih pesmi. 
Skrbimo za ponatis brošur, ki promovi-
rajo našo kulturno in naravno dediščino 
(Svarunova pot, Cerkve v občini Škoflji-
ca) in še bi lahko naštevali.

Projekt vas Lanišče
Kot je gospa Hosta že omenila, je z ve-

likim projektom »Vas Lanišče« Turistično 
društvo Škofljica pričelo v letu 2005.

Sam projekt je razdeljen na tri večje 
faze: zbiranje podatkov, etnološki muzej 
Lan in noša za Ženski pevski zbor Lani-
ške predice.

Projekt v prvem oziroma osnovnem 
delu obsega zbiranje podatkov, avtorji 
projekta se torej poslužujejo pisnih virov, 
listin, slikovnega gradiva, ustnega izro-
čila … Podatke tako med drugim črpajo 
od Laniščanov in okoliških prebivalcev, 
arhiva župnije Šmarje - Sap, Arhiva Re-
publike Slovenije, zgodovinskega in et-
nografskega muzeja Slovenije.

Med temami, ki jih v prvem delu pro-
jekta želijo obdelati, so:

• Najstarejši zapis o vasi Lanišče.
• Izvor imena Lanišče.
•  Prebivalstvo po obdobjih (število, sta-

rost, spol, družine).
•  Dejavnost prebivalcev vasi Lanišče 

oz. s čim so se preživljali.
• Običaji.
• Oblačilna kultura.
• Prehranjevalne navade.
•  Gospodarski in bivalni objekti etnolo-

škega značaja.
• Orodja.
• Kulturni objekti oz. spomeniki.
•  Popis gospodarskih, bivalnih in kul-

turnih objektov etnološkega značaja v 
vasi Lanišče.

Poseben poudarek bo na pridelavi lanu in 
platna, zato raziskujejo tudi teme, kot so:

•  Prvi zapisi in ustno izročilo o tej de-
javnosti.

•  Koliko kmetij in katere so se ukvarjale 
s to dejavnostjo?

•  Gospodarski objekti, namenjeni tej 
dejavnosti.

• Orodja in naprave.
• Gojenje in postopek predelave lanu.



Čemu je služila pridelava lanu: last-
nim potrebam ali za prodajo?

V drugem delu projekta želijo poiskati 
in pridobiti primeren objekt etnološkega 
značaja za muzej LAN in ga ustrezno ob-
noviti. Hkrati s pripravo prostora pa bodo 
zbirali orodja za predelavo lanu in izdela-
vo platna itd.

Ženski pevski zbor Laniške predice bi 
lahko bil dober promotor tega projetka, 
zato želijo s strokovno pomočjo (etnogra-
fa in stilista) poskrbeti za primerno zuna-
njo podobo zbora. S pomočjo zbranega 
etnografskega gradiva bo društvo izdalo 
gradivo v obliki prospekta ter pripravilo 
prispevek za objavo na  internetu.

Ostaja še mnogo neodkritega, a 
vrednega

Kot ste lahko prebrali, imamo v naši ob-
čini kaj pokazati. Odpirajo pa se še mno-
ge druge možnosti. Ohranjena dediščina 
se skriva povsod. Gospod Lojze Sever z 
Lavrice se je lotil preučevanja vodnja-
kov. Področje občine, zlasti Lavrice, naj 
bi imelo od nekdaj probleme s t. i. živo 
vodo, zato so bili prisiljeni kopati vodnja-
ke. Najglobljega je odkril v Srednji vasi, 
to je »Primoževa štirna«, ki je v globino 
merila kar 28 m, danes pa je vodnjak za-
sut. Gospod Sever, ki se drugače ukvarja 
z izdelovanjem drobnih lesenih izdelkov, 
tudi spominkov, je na podlagi starih foto-
grafij izdelal maketo imenovanega vod-
njaka. Na občnem zboru TD Škofljica
je tudi opozoril na pomen starih hišnih 
imen, ki se prav tako utapljajo v pozabo. 
V želimeljski dolini propadajo stare sušil-
nice sadja, ki so nekoč predstavljale del 
domačije ali del vasi.

Zanimalo nas je, kaj je o kulturni de-
diščini zbranega v občinski arhivski mapi 
Popis kulturne dediščine. Gre za majhno 
število dokumentov, predlogov odlokov 
za sprejem določenih stavb za spomeni-
ke lokalnega pomena in poročil o stanju 
memorialne dediščine. O le-te je tu tudi 
največ zbranega.

Memorialna dediščina
Med memorialno dediščino (spomeni-

ki, obeležja, grobišča, spominske ploš-
če) v Občini Škofljica so najštevilčnejša 
obeležja NOV, in sicer: grobnica padlim v 
Brezju nad Pijavo Gorico, grobnica 8 ne-
znanim partizanom v Drgleriji pri Zalogu; 
grob neznanega vojaka pod Srednjo vasjo 

pri Lavrici, skupni grob padlih talcev na 
želimeljskem pokopališču; spomenik pa-
dlim prebivalcem na Škofljici, spomenik
v Pasjem gozdu na Gumnišču, spomenik 
trem na  Klenu (gozd pri Selah) pri Lavri-
ci ubitim partizanom, spomenik zadnjemu 
boju za osvobditev Ljubljane na Orlah; 
spominska plošča padlim borcem NOV in 
žrtvam fašističnega nasilja na OŠ Lavri-
ca, spominska plošča na Lavrici na mestu, 
kjer je bil ubit dr. Fran Gerlovič, ravnatelj 
bolnice za duševne bolezni,  spominska 
plošča pilotu Leopoldu Ankonu na hiši 
na Lavrici, rojenega tu in ubitega v NOV, 
večdelna spominska plošča borcem pa-
dlim v NOV, talcem in  žrtvam fašistične-
ga napada ter umrlim v internaciji na OŠ 

Želimlje, spominska plošča na gasilskem 
domu Želimlje, posvečena v NOV padlim 
članom, spominska plošča padlim talcem 
cerkvenim pevcem na grobu salezijancev 
na pokopališču v Želimljem. 

Med memorialno dediščino povojnim 
žrtvam sodi spomenik žrtvam komuni-
stičnega nasilja na škofljiškem pokopališ-
ču Trate in spomenik zamolčanim žrtvam 
na želimeljskem pokopališču. 

Druga spominska obeležja, ki jih lahko 
najdemo med zbranimi arhivskimi zapi-
si, so spominska plošča slikarju in ribiču 
Ivanu Franketu (Želimlje 23), spominska 
plošča pisatelju Franu Saleškemu Finž-
garju na želimeljskem župnišču (Želimlje 
46A), spominska plošča pisatelju Franu 

O sušilnicah sadja
Prebivalce vasi Skopačnik, pa tudi 

npr. udeležence Svarunove poti, ob cesti 
po hribu v vas pozdravita majhni in pol 
kamniti, pol leseni zgradbi. Ena na levi, 
druga na desni – ena skoraj podrta, druga 
vzdrževana. Gre za stari sušilnici sadja, 
imenovani tudi Lipovčeva  in Travnova. 
Včasih je imela vsaka hiša svojo sušilni-
co, ohranili pa sta se le imenovani dve, 

mogoče pa bi se v vasi našlo še ostanke 
tretje. Sušilnici stojita na zasebnem zem-
ljišču, zato je njuna usoda v prvi vrsti 
odvisna od lastnikov posesti, a občina 
in turistično društvo bi morda predlaga-
la kakšno rešitev in lastnikom ponudila 
pomoč, tako idejno kot finančno. Čas bo 
brez naše skrbi za to etnološko posebnost 
in pomembno kulturno dediščino lahko 
kaj kmalu zabrisal spomine na preteklost, 
na čas pred letom 1918.  Naša občanka 

Jelka Pangerc se sušilnic sadja zelo dobro 
spominja, prav tako načina  sušenja sad-
ja in orehov. Zaveda se pomena tega si-
cer majhnega gospodarskega poslopja za 
kmečko življenje in preživetje, zato bomo 
v eni od naslednjih številk več pozornosti 
namenili prav sušilnicam sadja pri Sko-
pačniku. 

Zapišite svoje spomine
Že pred časom smo občane k zapisova-

nju spominov povabili tudi člani uredni-
škega odbora. Vabilo še vedno velja. Zapi-
šite in kar se vam zdi pomembno, pošljite 
na uredništvo. Vaš spomin bomo objavili 
in tako bo ostal shranjen za naše zanamce. 
Povsem enako velja za fotografije. Spom-
nimo se, kako radi gledamo stare fotogra-
fije. Kaj bo v spomin ostalo prihodnjim
rodovom? Naj nas pri tem vodi misel, da 
»Kdor ni dedič, ne more biti pionir«.

Bojan Pirnat, Jure Brkinjač,  
Iztok Petrič, Katja Škrabec
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Saleškemu Finžgarju na OŠ (Želimlje 
63), spomenik Tonetu Debevcu (družin-
sko posvetilo) na Lavrici (Dolenjska ce-
sta), spominska plošča umrlim članom na 
gasilskem domu na Škofljici (Kočevska 
cesta 24) in plošča Levstikove brigade na 
OŠ Škofljica (Klanec 5).
O drugi kulturni dediščini 

Nadalje je v imenovanem arhivu najti 
nekaj dokumentacije o gradu Lisičje in 
Juvančevi hiši (o prvem je podatke pre-
gledal Iztok, o drugi Jure); seznanimo pa 
se tudi s popisom nepremičnine ter opre-
me, ki so v javni lasti in so namenjene za 
kulturo ter so torej del javne infrastruktu-
re na področju kulture. Občina je 1997 za 
javno kulturno infrastrukturo razglasila:
dvorano v gasilskem domu na Pijavi Gori-
ci in opremo v teh nepremičninah, ki služi 
kulturnim dejavnostim (v nadaljevanju 

oprema), grad Lisičje z opremo, dvorano 
v gasilskem domu v Želimljem in opre-
mo, del stavbe Knjižnice Prežihovega 
Voranca z opremo, dvorano v krajevnem 
domu  Škofljica z opremo ter dvorano v
domu krajanov Lavrica z opremo. 

Nato je malo besed (menda iz  Obračun-
ske knjige škofa Hrena) namenjenih kul-
turnemu spomeniku – Kapelici Žeganani 
studenec; en dokument se navezuje na 
Finžgarjevo sobo v Želimljem; shranjena 
pa so natančnejša poročila s fotografijami
o opravljenih delih in restavratorsko-kon-
servatorskih  posegih (tudi nova odkritja) 
na cerkvi sv. Simona in Jude Tadeja s Pi-
jave Gorice. O  kozolcu (150 let staremu 
toplarju) in domačiji pri Špančku iz časo-
pisne novice in dopisa izvemo le to, da 
gre za zadnji ohranjeni ostanek starega 
vaškega središča, priložen pa je  osnutek 

odloka o razglasitvi za kulturni spomenik 
lokalenga pomena iz leta 2000. Podobno 
je s cerkvijo sv. Petra na Vrhu nad Želim-
ljami, za katero je bil leta 2003 dan pred-
log o razglasitvi za kulturni spomenik lo-
kalnega pomena.

Kot je razvidno, podatki niso posodo-
bljeni, prav tako v arhivu ni zbrana vsa 
pričakovana dokumentacija (npr. o zidni 
poslikavi na občinski stavbi ali skulpturi  
pred njo) in ni imenovanih več stvaritev, 
ki so pomemben del kulturne dediščine 
(npr. cerkvi v Lanišču in na Gumnišču) ali 
pa zapisi o njej (npr. priložnostne publika-
cije iz zbirke Dediščina in druge brošure, 
ki obravnavajo kulturno dediščino Občine 
Škofljica).

Katja Škrabec

Nataša in Glasnik 
Nataša, za Glasnik si pripravila naj-

več prispevkov o cerkveni (nabožni) 
umetnosti. Lahko rečem, da si najbolj-
ša poznavalka cerkva v naši občini. So 
sakralni objekti tudi sicer najljubše po-
dročje tvojega zanimanja? 

Ja, bo kar držalo, da me sakralna umet-
nost bolj zanima kot profana. Najbolj 
mikavna sta mi arhitektura in slikarstvo, 
še posebej pa me zanima ikonografija.
V preteklosti sem se navduševala nad 
egipčansko kulturo, med študijem me je 
pa povlekla vase srednjeveška doba in v 
zadnjem času še 19. stoletje, s katerim se 
ukvarjam v diplomi. Očitno ima vsako 
obdobje svoj čar tudi zame.

Katera od 7 cerkva v naši občini je 

tebi najljubša, mogoče najimenitnejša 
v umetnostnozgodovinskem smislu ali 
pa iz drugih razlogov?

Moji »favoritki« sta cerkev na Gum-
nišču in Pijavi Gorici. Prva zato, ker jo 
najbolje poznam in ker v sebi še vedno 
skriva celo goro skrivnosti, ki si jih želim 
odkriti, druga pa zato, ker je ena izmed 
večjih biserov slovenske srednjeveške 
umetnosti, pa tega stroka še ni odkrila. 

Kdaj si odkrila svojega umetnost-
nozgodovinskega duha? Obiskovala si 
namreč srednjo oblikovno šolo, kjer ste 
estetski moment gotovo razvijali. Kako 
je s tem na fakulteti? Rada tudi rišeš in 
oblikuješ.

Za umetnostno zgodovino sem se odlo-
čila v drugem letniku srednje šole, in sicer 

čisto prvo uro umetnosti. Oblikovna šola 
mi pomeni tudi dobro podlago za razume-
vanje umetnostnih del, saj smo kar precej 
risali, slikali, oblikovali … Na fakulteti pa 
prakse ni in zato si študent, ki se ni ni-
koli preizkusil v študijskem risanju, lahko 
le predstavlja, kaj pomeni imeti težave 
z upodabljanjem anatomije, perspekti-
ve ipd. Poleg tega je študij na fakulteti 
preveč usmerjen v faktografsko znanje, 
premalo je poudarka na ustvarjalnem raz-
iskovalnem delu, sama sem pa pogrešala 
tudi več terenskega dela.   

Vesela sem, da sem se v predprazničnih dneh srečala s svojo skoraj sosedo in Glasni-
kovo redno dopisovalko Natašo Kovačič (1982). OŠ je obiskovala na Škofljici, srednje-
šolska leta preživljala na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, študijska
leta pa le streljaj stran, to je na Filozofski fakulteti. Po izobrazbi je umetnostna zgodo-
vinarka in bibliotekarka, poleg tega pa polna znanja in spretnosti tudi na več drugih 
področjih. Dolgo časa (6 let) je bila predana skavtstvu v domačem kraju, sedaj sodeluje 
le na državnem nivoju, in sicer v državnem vodstvu veje IV in pri vodenju projekta EKO 
tabor, že 8. leto sooblikuje srečanja mladih v Stični, od leta 2006 pa skrbi za celotno 
likovno podobo le-teh. Poleg likovnega ustvarjanja in računalniškega oblikovanja ima 
rada zgodovino, potovanja (po skandinavskih in drugih severnejših deželah, predvsem 
jo je navdušila Irska s svojimi samostani, keltskimi križi, rokopisi in samo pokrajino). 
Svoje zaključne študijske obveznosti združuje z delom v Narodni galeriji, prosti čas pa 
posveča intenzivnemu raziskovanju kulturne dediščine, tudi občinske, o kateri  že 2 leti 
piše tudi za vas, drage bralke in bralci.  

Nataša Kovačič pred svojo delovno mizo



Na nedavnem odprtju fotografske 
razstave fresk iz cerkva v naši občini 
si sodelovala z nazornim, zanimivim 
in dinamičnim uvodnim predavanjem. 
Odzivi nanj so bili zelo dobri, a kljub 
temu je tvoje zanimanje usmerjeno 
bolj v raziskovalne vode. Med študijem 
si spoznala tudi delo v šoli. Kakšna je 
tvoja izkušnja s poučevanjem umet-
nostni v naših šolah? Snov je izredno 
zanimiva, a pozornost mladih za prete-
kli čas in drugačen svet vrednot je ver-
jetno težko ujeti. So gradiva in načrti 
ustrezni? 

Na začetku sem res želela bolj v pe-
dagoške vode, vendar mi je mnogo bolj 
zanimivo iskanje in zbiranje podatkov 
ter njihova interpretacija. Poleg tega mi 
raziskovalno delo predstavlja vedno nov 
izziv, medtem ko šolstvo človeku kot 
učitelju tega ne ponuja − vsaj ne v veli-
ki meri (pri tem seveda mislim na izzive, 
ki se tičejo snovi, je pa ogromen izziv za 
današnje učitelje že vzdrževanje discipli-
ne v razredu). Učni program za gimnazije 
recimo predvideva le 37 pedagoških ur v 
vseh štirih letih, to pa pomeni zelo skrče-
no snov. Kar se pa tiče gradiv, se stanje 
zboljšuje, saj je predmet v zadnjih letih 
dobil svoj prvi pravi učbenik in delovne 
zvezke.

Umetnostni zgodovinarji ste prav-
zaprav tako arhitekti kot kiparji in 
slikarji preteklosti. Poleg poznavanja 
umetnosti določenega obdobja in avto-
rjevega sloga mora umetnostni zgo-
dovinar obvladati tudi druge veščine. 
Kako vaše delo z umetnino sploh izgle-
da oziroma kako se ti lotiš proučevanja 
izbranega dela?

Umetnostni zgodovinar lahko počne 
različne stvari: kot je bilo že prej omenje-
no, je lahko učitelj, lahko je raziskovalec 
oziroma kustos, konservator, dokumenta-
list … Kar se pa tiče mojega raziskovalne-
ga dela, je pa tako, da si najprej zastavim 
celotno vsebinsko shemo, sledi zbiranje 
literature, razvrščanje podatkov (to po-
meni, da se oblikuje provenienco oziroma 
zgodovino predmeta od nastanka do da-
nes), potem pa je na vrsti pravo razisko-
valno delo. Pogosto se v različni literaturi 
najde različne podatke za isto stvar (npr. 
različne datacije) in treba je najti razlago 
za takšna odstopanja, potrebne so pri-
merjave z drugimi sorodnimi, sočasnimi 
umetninami … Torej iskanje odgovorov 
na nešteto vprašanj, ki se pojavljajo skozi 
celo delo.

Nataša Kovačič pri delu
Zaposlena si v Narodni galeriji, kjer 

lahko združuješ obe izbrani izobrazbi, 
tudi prosti čas v veliki meri posvečaš 
umetnostnozgodovinskemu raziskova-
nju. Tvoj domači delovni kotiček je poln 
raznih priročnikov, skic, malih unikatnih 
predmetov … in s poslikanimi vrati še 
bolj prijeten. Zdi se, da obveznosti zdru-
žuješ s prijetnim. 

Ja, to je pa posledica tega, da je umet-
nost zame ne samo poklic, ampak in pred-
vsem hobi. Tudi pri delu za skavte sem 
pogosto risala, šivala, oblikovala. Sedaj, 
ko na tem področju nisem več tako dejav-
na, pa to počnem za srečanje mladine v 
Stični. 
Občinska kulturna dediščina

V svojih  prispevkih za naš časopis 
– in verjetno imaš namen objavljati še 
kje – odkrivaš najrazličnejše relacije s 
prostorom Škofljice. V tokratni števil-
ki razkrivaš povezave z Žmitkom, res 
malo ljudem je znana objava slike Žeg-
nanega studenca Matije Jame v Domu 
in svetu. Gradivo bi bilo ob primernem 
času gotovo ustrezno in koristno urediti 
ter zbrati. Kaj meniš o tem?   

To bi bilo že zdavnaj potrebno naredi-
ti. Zbrati čim več podatkov o življenju na 
Škofljici. Pa ne samo s področja umetno-
sti, temveč tudi o drugih stvareh. Nekaj 
poskusov je že bilo, ki pa so lahko od-
skočna deska za naprej. Napisati eno ob-
sežno monografijo o našem kraju, se mi 
zdi zelo dobra ideja, ne vem pa, koliko je 
uresničljiva, saj bi zato potrebovali kar 
precejšnjo ekipo ljudi, finančno podporo, 
čas … 

Za vsa raziskovanja pa moraš sodelo-
vati z domačini, župniki, tudi občinsko 
upravo. Kakšna se ti zdi klima (pri-
pravljenost sodelovanja) v občini? 

S sodelovanjem z drugimi nimam sla-
bih izkušenj (Je pa res, da sem že doži-
vela, da me je en župnik skoraj vrgel iz 
cerkve, samo na take reči se bo treba prej 
ali slej navaditi.). Bi pa tu izpostavila, da 
je super sodelovati s Stanetom Kočarjem 
in Andrejem Cibrom − oba imata namreč 
veselje in posluh za umetnost. Prav tako 
mi je vedno pomagal župnik Jože Tominc 
in še nekateri drugi. Upam, da bo tako 
ostalo še naprej, saj brez takih ljudi ne bi 
mogla opravljati svojega dela.

Ko se pelje nekdo skozi občino, kaj 
umetnostnozgodovinsko najvrednejše-
ga lahko vidi, obišče?

Gotovo so to spomeniki, ki so zajeti 
tudi v sam študij na fakulteti, in sicer fre-
ska sv. Uršule v laniški cerkvi, freske na 
Vrhu, saj sodijo med kvalitetnejša dela, 
omenja pa se tudi gumniški glavni oltar, 
ki naj bi ga naredil Jernej Plumberger 
(njegov oltar je tudi na Muljavi). Sama pa 
bi dodala še freske na Pijavi Gorici, ki so 
delo Janeza Ljubljanskega, čigar dela tudi 
sodijo v sam vrh. 

Kako vrednotiš pomen že omenjene 
kapelice Žegnani studenec in sedanje, 
nove kapelice na križišču ob Špici? 

Obe kapelici (prvotno poznam le po Ja-
movi reprodukciji iz leta 1907) sta izraz 
časa, v katerem sta nastali, vendar pa mo-
jemu okusu nedvomno bolj odgovarja »ta 
izgubljena«. Novejša varianta me ne pre-
priča, saj kot pri mnogih drugih objektih 
tudi tu oblika ni našla soglasja s funkcijo. 



Sakralna znamenja naj bi namreč mimo-
idoče opozorila na sveto podobo in to 
je prejšnji kapelici uspevalo, pri sedanji 
pa sliko Marije preveč zakrivajo stebri. 
Takšna podoba bi namreč morala biti vid-
na od daleč.

V popolnoma neprimernem stanju 
pa je npr. grad Lisičje, sicer spomenik 
lokalnega pomena in v občinski lasti. 
Na kaj bi morali biti pri obnovi/prenovi 
pozorni, da bi grad primerno umestili  
v prostor? 

Pozornost bi morala biti, tako kot za 
mnoge druge podobne arhitekture, naj-
prej usmerjena v funkcionalnost stavbe. 
Dvorec je ne glede na svoje slabo sta-
nje še vedno toliko ohranjen, da bi se ga 
dalo spremeniti v stavbo z določenim na-
menom. Objekta sicer v živo ne poznam 
ravno dobro, vendar mislim, da ne bi bilo 
slabo ohraniti zunanjo podobo (nekoč se 
je dvorec ponašal recimo z rogovi jelenov 
na fasadi), medtem ko bi lahko notra-
nje prostore opremili funkciji primerno. 
Zame osebno bi bilo tudi zanimivo, ko bi 
se obnovilo nekdanjo kapelo in knjižnico, 
vendar pa, ker se s tem še nisem ukvarja-
la, ne vem, ali sploh obstajajo podatki o 
prvotnem izgledu.

V neposredni bližini gradu pa je tudi 
cerkev sv. Uršule, verjetno v povezavi 
z njo pa leta 1228 imenovana župnija 
Harlant. V letošnjem letu je torej ob-
letnica, ki bi jo bilo potrebno primerno 
počastili. Kaj bi bilo smiselno postoriti 
ob tej priložnosti? 

Najprej bi se bilo treba usmeriti na samo 
cerkev v Lanišču, ki naj bi bila po nekih 
teorijah (ki jih zagovarjam tudi sama) pr-
votno središče župnije Šmarje. Ne glede 
na obletnico bi bilo treba zaščititi fresko 
sv. Krištofa in ostalih fragmentov, saj je v 
zadnjih desetletjih poslikava močno pod-
legla vremenskim vplivom in je še komaj-
da kaj vidno. Zamisel o razstavi na oblet-
nico in morda o izdaji kakšne brošure tudi 
ni slaba ideja, saj se mi glede na odzive 
ljudi zdi, da ima kultura na Škofljici le
dobro mesto. 

Ta cerkev sv. Uršule skriva kar nekaj 
zakladov, o katerih si nam že pisala. 
Prosim, če za bralce povzameš nekaj 
zanimivosti, ki so vredne pozornejšega 
in večkratnega obiska tega spomeni-
ka?

Večina recimo ne ve, da je bila to pr-
votno krstna cerkev sv. Janeza Krstnika in 
ena izmed prvih cerkva v naši okolici, saj 
se je župnija Šmarje že precej zgodaj od-

cepila od pražupnije Šempeter. Cerkev je 
bila deležna večjih prezidav v času gotike 
(sredi 15. stol.), sicer pa je njena poseb-
nost freska iz ok. 1520, ki prikazuje seda-
njo zavetnico sv. Uršulo. Prizor je umeš-
čen v krajino, ki ima status prve podobe 
realnega kraja pri nas − prikazano naj bi 
namreč bilo Ljubljansko barje. Poleg tega 
je zanimiva še poslikava s sv. Ahacem, ki 
je imela nekoč funkcijo oltarne slike, nad 
katero se je dvigal gotski baldahin, kar je 
nenavadno za tako majhno cerkev.

Čemu med kulturno dediščino bi po 
tvojem mnenju občina morala posveti-
ti več pozornosti? Je med to dediščino 
poleg cerkvenih spomenikov kaj zani-
mivega in perspektivenga,  npr. grad 
Namršelj, s katerim si se tudi že ukvar-
jala, Juvančeva hiša? Kakšne možno-
sti imajo ti, tudi etnološki, spomeniki 
oziroma kaj pomembnega bi – poleg 
memorialne dediščine v obliki grobišč 
in spominskih plošč – lahko ohranili in 
ponudili tako prebivalcem kot obisko-
valcem? 

Etnologija in zgodovinska obeležja si-
cer niso moje področje, tako da tega ne 
znam prav ceniti. Bi bilo pa vsekakor 
škoda izgubiti take objekte, saj so tudi 
ti odraz naše preteklosti. Za dvorec Na-
mršelj se mi zdi škoda, da nima statusa 
spomenika lokalnega pomena (nekoč ga 
je imel) in da ni dostopen za javnost. Iz-
postavila bi pa še obnovo cerkve v Smr-
jenih. Sicer stavba stoji že za mejo naše 
občine, vendar pa vsaj kakšna pobuda, če 
že ne konkretnejša pomoč, ne bi škodila. 

Kot že rečeno, nekaj kulturne dediš-
čine je že popisane v priložnostnih bro-
šurah, a smiselno bi bilo te posamezne 
detajle in pomembnejše elemente z vi-
dika umetnostne zgodovine izpostaviti 
in popularizirati?

No, tudi to je ena izmed stvari, ki ni-
majo ravno veliko pozornosti − objave. 
Sama sem na občino oddala že dve pis-
ni deli (topografsko analizo gumniške 
in obravnavo srednjeveške faze laniške 
cerkve), pa se zaenkrat ni še nič premak-
nilo. Monografska izdaja, o kateri je bilo 
že prej nekaj govora, bi lahko marsikoga 
seznanila z dejstvi, ki jih skoraj ni več v 
zavesti − tu sem npr. pomislila na neohra-
njen dvorec na Pijavi Gorici, o katerem 
skorajda ni več niti arhivskih sledi. Seve-
da pa ne bi o tem, kaj imamo, seznanili le 
domačih ljudi, temveč tudi širšo javnost 
in različne stroke.  

Letos je več pozornosti namenjeno 

tudi impresionizmu na Slovenskem. 
Narodna galerija namreč praznuje 
90-letnico, ki jo bo obeležila z razsta-
vo impresionizma in takratnega časa. 
V aprilu se nam, kot si zapisala v to-
kratnem prispevku, obeta verjetno zelo 
zanimiva razstava. Tudi sicer je impre-
sionizem, če se ne motim, predvsem za-
radi svetlobe in barv, zelo priljubljeno 
obdobje tudi med laično publiko. Kaj 
je bistveno za primernejše doživljanje 
tega sloga? 

Impresionizem je pri nas vsekakor med 
laiki najbolj priljubljen, vendar ga pa ma-
lokdo zna zares ceniti, ker ne pozna ta-
kratnih razmer. Čas, ki bo na omenjeni 
razstavi podrobneje predstavljen, obsega 
leta med 1890 in 1920. To je bila namreč 
doba, ko je v Münchnu Anton Ažbe usta-
novil in vodil slikarsko šolo, bil je čas po 
potresu (1895), ko je Ljubljana dobivala 
novo podobo, nastopili so slovenski im-
presionisti (takrat precej revolucionarni), 
pojavile so se prve umetnostne razstave, 
Rihard Jakopič se je boril za prve gale-
rijske prostore (Jakopičev paviljon), leta 
1918 je bilo ustanovljeno društvo Narod-
na galerija … V kontekstu tega je treba 
razumeti tudi impresionizem in se obe-
nem zavedati, da »veliki štirje« (Grohar, 
Jakopič, Sternen, Jama) še zdaleč niso bili 
edini umetniki, ki so takrat ustvarjali. 

Za Glasnik s kolegom pripravljaš 
gradivo v povezavi s Trubarjem, ob-
likuješ likovno shemo in internetno 
stran za srečanje mladih. Tvoje osred-
nje raziskovanje oziroma zanimanje, ki 
mu posvečaš največ časa, pa je?

Trenutno se največ ukvarjam z umet-
nostjo 19. stoletja. Deloma to pomeni delo 
za omenjeno razstavo v Narodni galeriji, 
drugače pa končevanje pisanja diplome, v 
kateri se ukvarjam s položajem sakralne-
ga tabelnega slikarstva poznega 19. sto-
letja. Čaka me pa še ena krajša raziskava 
o dunajskem slikarju Heinrichu Wettachu, 
ki je po 1885 ustvarjal tudi pri nas.

Tokratni sogovornici – gostoljubni, zgo-
vorni, veseli, zanimivi, pomladno razpol-
oženi, predvsem pa razgledani ter strastni 
ljubiteljici galerij in umetnin – Nataši se v 
imenu bralcev zahvaljujem za čas, ki ga je 
namenila pogovoru, predvem pa za tiste-
ga, ki ga posveča širjenju naših obzorij in 
ohranjanju kulturne dediščine. V teh dneh 
Nataša praznuje tudi rojstni dan, zato ji 
iskreno želimo uspešnih zaključkov in po-
gumnih začetkov.

Katja Škrabec



Glede na alarmantno stanje pro-
stih mest predšolske vzgoje v vrt-
cih Občine Škofljica, kjer je bilo
samo lani zavrnjenih preko 100 
otrok, in zaradi pasivnega odnosa 
občine do reševanja tega proble-
ma smo županu Riglerju predali 
zahtevo, da v najkrajšem možnem 
času občinskemu svetu posreduje 
našo zahtevo po zvišani subvenci-
ji občine staršem, ki imajo otroke 
v vrtcih Mestne občine Ljubljana.

Predlagamo 22% dvig subven-
cije za otroke v I. starostni skupini 
in 15% dvig subvencije v II. sta-
rostni skupini.

Starši, katerih otroci niso bili 
sprejeti v programe občinskih vrt-

cev, so drugorazredni občani, saj 
poleg tega, da nimajo možnosti, 
da njihovi otroci obiskujejo vr-
tec v domačem kraju, za njihovo 
varstvo v najslabših enotah MOL 
plačujejo občutno višje zneske kot 
občani Ljubljane.

Tudi zato, ker občina v zadnjem 
letu ni razpisala koncesije, kot 
to veleva 10. člen Zakona o vrt-
cih,** zahtevamo, da se staršem, 
ki imajo otroke v vrtcih MOL, 
zviša subvencija Občine Škofljica
v višini »mestnega popusta«.*

Neodvisna lista Naša Lavrica
Bojan Božič

*Tudi po marčevski podražitvi vrtcev v 
Ljubljani  v veljavi ostaja t. i. ljubljanski 
mestni popust v višini 22 % (I. starostna 
skupina) in 15 % (II. starostna skupina).

Ljubljanskim otrokom, ki obiskujejo 
vrtce v drugih občinah, pa bo MOL pri-
znala dodatno 17%  znižanje plačila star-
šev v njihovem razredu.

** 10. člen Zakona o vrtcih
(zagotavljanje vključevanja otrok v 

programe javne službe)
Kadar v kraju bivanja ni vrtca, ki iz-

vaja javno službo, oziroma vrtec nima 
prostih mest, starši pa izrazijo interes 
za vključitev v vrtec tolikšnega števila 
otrok, da bi se v skladu s standardi in 
normativi oblikoval en oddelek, je lokal-
na skupnost dolžna najkasneje v 30 dneh 
začeti postopek za zagotovitev dodatnih 
prostih mest v javnem vrtcu ali razpisati 
koncesijo.
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V februarju in marcu 2008 poteka že 
37. tekmovanje mladih slovenskih glasbe-
nikov – TEMSIG. Mladi glasbeniki lahko 
letos tekmujejo v naslednjih kategorijah: 
trobila, harmonika, petje, komorne skupi-
ne in solfeggio. Regijskega tekmovanja, 
ki je izbirno tekmovanje za državno tek-
movanje, so se z velikim uspehom udele-
žili tudi učenci Glasbene šole Grosuplje.

Trobentač Nace Zupančič, učenec pod-
ružnice Ivančna Gorica, je v 1. a katego-
riji pod mentorstvom prof. Roberta Petri-

ča prejel zlato priznanje.
Kitarski duo Katja Mehle in Marko 

Smiljanič, ki deluje v Grosupljem, je v 1. 
kategoriji pod mentorstvom prof. Barbare 
Škrjanc prejel zlato priznanje.

Tudi klavirski duo Lucija  Prijatelj in 
Daša Vodičar je v 1. kategoriji pod men-
torstvom prof. Lovorke Nemeš Dular pre-
jel zlato priznanje.

Učenki obiskujeta pouk na podružnici 
Videm Dobrepolje.

Klavirski duo Filip Markovič in  Andrej 

Debevec iz podružnice Škofljica sta v 1. 
kategoriji pod mentorstvom prof. Evelin 
Legovič in Lovorke Nemeš Dular prejela 
bronasto priznanje.

Vsem udeležencem tekmovanja iskreno 
čestitamo, za dobitnike zlatih priznanj, ki 
se bodo udeležili še državnega tekmova-
nja v mesecu marcu, pa držimo pesti in 
jim želimo veliko uspeha!

Glasbena šola Grosuplje

Vse učence, ki se želijo v šolskem letu 2008/09 vpisati v Glasbeno šolo Grosuplje, obveščamo, da bo obvezni sprejemni preiz-
kus za ugotavljanje glasbenih sposobnosti v soboto, 24. maja 2008, ob 10. uri v Glasbeni šoli Grosuplje, Partizanska c. 5, ter na 
podružnicah Škofljica, Ivančna Gorica in Videm-Dobrepolje. Razpis prostih mest s podrobnejšimi informacijami bo objavljen na 
oglasnih deskah Glasbene šole Grosuplje in na podružnicah od 5. maja 2008 dalje.

Glasbena šola Grosuplje

V letošnjem šolskem letu smo imeli pri-
ložnost spoznati novo krajevno knjižnico 
na Škofljici. Obiščemo jo  vsak mesec en-
krat, saj nas tam vedno sprejme prijazna 
knjižničarka. Veseli smo, ker je knjižnica 
zelo prostorna in pregledna, v njej je veli-
ko knjig in tudi igrač.

V knjižnico se peljemo z avtobusom, 
kar je za nas velik dogodek.

Pred obiskom se vedno dogovorimo za 

temo in potek dejavnosti. Knjižničarka 
nam pove  zanimivo pravljico, novo de-
klamacijo ali pa  pokaže slikanice. Nato 
si ogledamo knjige, ki so nam všeč, kaj 
ustvarjamo, rišemo, ali pa gremo v igralni 
kotiček, ki nas kar sam vabi.

Pozitivno je to, da otroci pridobe veli-
ko znanja in izkušenj o knjižnici, poklicu 
knjižničarke, o skrbi za knjige in se vesele 
vnovičnega obiska.

Z obiski  knjižnice dosegamo  več na-
menov:

- sodelovanje s kulturno institucijo;
-  spoznali smo pravilno ravnanje s knji-

go in razvili odnos do knjig;
- bogatimo besedni zaklad;
-  spoznali smo, da je knjiga nekaj po-

trebnega;
- knjiga postaja naša prijateljica.
Do sedaj smo spoznali, da je knjižnica 

koristna in velika spodbuda za vse nas, da 
jo bomo še naprej obiskovali. V knjižnico 
smo prihajali z velikim pričakovanjem, 
odhajali pa bogatejši za prebrano pravlji-
co, ki je še dolgo zvenela v naših ušesih.

Za vrtec Lavrica Mihaela Gruden



Na  naše povabilo k zbiranju plastičnih 
zamaškov ste se občani zelo dobro odzva-
li. Otroci so vsakodnevno prinašali zama-
ške v vrtec in ob tem pripovedovali, kje 
vse so jih dobili. S ponosom so jih metali 
v pripravljeno posodo (veliko steklenico). 
Začutili so, da tudi oni lahko pomagajo 

nekomu, ki je potreben pomoči. 
V vrtcu Lavrica so se zbirali zamaški iz 

vseh zbirnih mest (OŠ Škofljica in Lav-
rica, knjižnice, gostinskih lokalov …). Z 
otroki smo jih stehtali in naš hišnik Slavko 
jih je že dvakrat odpeljal na zbirno mesto 
na Rakovniku. Zelo smo bili presenečeni 

nad odzivom, saj nam je do sedaj uspelo 
zbrati že 160 kg zamaškov.

Akcijo zbiranja bomo nadaljevali do 
konca maja 2008 in vas sproti obveščali o 
napredku. Hvala vsem, ki ste se nam pri-
družili.

Za vrtec zapisala Sonja Erjavec

V petek, 29. 2. 2008, ob 17. uri smo se 
zbrali pred cerkvijo na Škofljici. Ko smo
se razporedili po avtomobilih, smo bili 
polni pričakovanj in pripravljeni, da se 
odpravimo na pot ter vstopimo v palčjo 
deželo. Po slabi uri vožnje smo prispeli v 
kraj Trstenik, kjer se je začelo naše letošnje 
zimovanje. Ko smo vstopili v našo palčjo 
hišo, smo si sešili palčje kapice, nato pa je 
sledil veseli večer. V soboto smo se pre-
budili v lepo palčje jutro. Po telovadbi in 
zajtrku je sledilo zabavno dopoldansko 
delo. Razdelili smo se v tri skupine. Prvo 
skupino je vodila ga. Marinka Šlajpah, ki 
nam je predstavila osnove prve pomoči. 
V drugi skupini smo spoznavali zdravilne 
rastline, v tretji pa smo postavljali ogenj. 
Kmalu zatem smo pojedli slastno kosilo 
in se malo odpočili. Po počitku je sledil 
prijeten sprehod po Trsteniku. Pred več-
erjo smo izdelali še bakle in se  šli zabav-
ne igre. Po nepozabnem večeru smo se še 
zahvalili Bogu za čudovit dan in se od-
pravili spat. Okoli druge ure zjutraj pa nas 
je pretreslo pismo, ki smo ga našli na tleh 
(nekdo ga je potisnil pod vrata). V njem je 
pisalo, da so nam ugrabili našo princeso 

Palčico. Hitro smo se organizirali, vzeli 
naše palčje kape in bakle, ki smo jih iz-
delali popoldne, in se odpravili na pot. Na 
poti so nas čakale različne naloge, ki smo 
jih uspešno opravili in tako smo dobili 
našo princeso Palčico nazaj. S princeso 
smo se vrnili v našo palčjo hišo in končno 
je sledilo zasluženo drnjohanje. Naše zi-
movanje je šlo tako počasi proti koncu. V 

nedeljo smo pospravili palčji dom in odšli 
k sveti maši. Sledilo je kosilo, potem pa 
smo se počasi poslovili od naše palčje de-
žele. Imeli smo se fantastično, tako da že 
sedaj težko čakamo, da je leto naokoli in 
se ponovno odpravimo na zimovanje.

Besedilo Razigrana veverica
Fotografija Smejoči čmrlj



Radio Zeleni val tudi v letošnjem letu 
pripravlja projekt za otroke po vrtcih 
občin Grosuplje, Ig, Škofljica, Ivančna
Gorica, Dobrepolje in Velike Lašče. Po 
lanskem uspešnem ekološkem projektu 
Eko Ferdo se tokrat odpravimo razis-
kovat, kaj je zdrava prehrana. Začne-
mo konec februarja in zaključimo ob 
zaključku šolskega leta. Obiskali bomo 
nad tisoč otrok v več kot 20 vrtcih.

Želimo se priključiti spodbujanju raz-
ličnih pristopov k spoznavanju narave. 
Prek polurne interaktivne igre z našim 
junakom Zmajčkom Ferdom bomo po-
skušali slediti naslednjim ciljem:

•  otrok spoznava, da na njegovo zdravje 
vpliva okolje in on sam;

•  spoznava, da mu uživanje različne 
zdrave hrane, telesne vaje in počitek 
pomagajo ohranjati zdravje;

•  spoznava različno prehrano in prido-
biva navade zdravega in raznolikega 
prehranjevanja.

Igro bo izvajala vzgojiteljica in vodi-
teljica otroške oddaje Zmajček Ferdo. 
Otrokom pa bo dana možnost in spodbu-
da, da sprašujejo, sami iščejo odgovore. 
Prek igre se bo ustvarjala situacija, v ka-
teri otroci sami iščejo rešitev. Otroke pa 
želimo spodbujati k razmišljanju o zdravi 
prehrani tudi po našem obisku, ko bodo 
dobili zgibanko z različnimi nalogami. 
Ferdo bo v njej predstavil tudi svoj naj-
ljubši zdrav obrok in povabil otroke, da 
tudi oni pošljejo svojega kar na njegov 
dom – na radio. Poslušajte zelene frek-
vence in se tudi vi vključite v nagradne 
radijske otroške oddaje ob nedeljah ob 8. 
uri.

Mami, lačen! so podprli: Pekarna Gro-
suplje, Zavarovalnica Triglav, Kvas Fala, 
Pekarna Pečjak, Poslovni sistem Merca-
tor, Komunalne gradnje Grosuplje, Nova 
Ljubljanska banka, Občina Dobrepolje in 
Občina Ig.

Stanka Parkelj Rozina

Otroci, pomagajte našemu Zmajčku Ferdu 
spoznavati sadje in zelenjavo. Najprej poime-
nujte sadje in zelenjavo, ki ga Ferdo rad jé, in 
navpično v kvadratkih preberite, kako se Fer-
do prehranjuje. 



Kulturno umetniško društvo Škofljica je tudi v preteklem me-
secu, z namenom nasmejati kar največ gledalcev, na odrske de-
ske pripeljalo gostujočo dramsko skupino. Tokrat so se nam, v 
soboto 15. marca 2008, s komedijo predstavili člani Kulturnega 
društva Gledališče iz Krke.  Na škofljiškem odru so že osemnaj-
stič zaigrali komedijo Vdova Rošlinka, s katero uspešno gostu-
jejo že od aprila lanskega leta. 

Za dobro voljo je poskrbela vdova Rošlinka, ki po smrti svoje-
ga moža hudo pogreša gospodarja na svoji kmetiji. Zagleda se 
v precej mlajšega Rožmanovega Janeza, ki pa ga bolj kot ona 
mika njena hči Manica, ki tudi ni ravnodušna do njega. Toda 
Rošlinka se ne vda in se na vse pretege trudi pridobiti Janezovo 
naklonjenost. »Ljubezenski boj« za Janeza je pripeljal do veliko 
komičnih situacij, ki so občinsko vseskozi spodbujale k smehu.  
Ob koncu pa je ljubezen med Janezom in Manico le premagala 
materine želje po mladem možu.

Glavno vlogo vdove Rošlinke je več kot odlično zaigrala Joži 
Petrič, ki je bila za to vlogo izbrana na avdiciji. Predstava na 
Škofljici je bil njen debitantski nastop na odrskih deskah. Za ig-
ranje v dramski skupini se je odločila, ker je odšla v pokoj in  
hotela ostati aktivna. Gospa Petričeva je lep dokaz, da se da v 

pokoju početi marsikaj, kar te veseli in zanima, ter tako aktivno 
preživljati svoj čas v družbi novih prijateljev in znancev.

KUD Škofljica pa za mesec april obljublja novo dozo smeha
– v goste namreč prihaja Zabavno-rekreativni teater s komedijo 
v hrvaškem in srbskem jeziku  GODIŠNJICA (OBLETNICA), 
katere avtor je Neil Simon. 

Besedilo in fotografija Bojan Pirnat

V drugi polovici aprila bo v okviru slo-
venskega predsedovanja Evropski uniji 
ljubljanska Narodna galerija odprla raz-
stavo, s katero bo predstavila umetnost in 
čas v obdobju od leta 1890 do 1920. V tej 
dobi so se na umetnostnem področju raz-
vrstila različna imena od Antona Ažbeta, 
Ivane Kobilce, Ferda Vesela, Alojza Gan-
gla, Maksa Fabianija, Ivana Vurnika do 
impresionistov, med katerimi so najbolj 
znani Rihard Jakopič, Ivan Grohar, Matija 
Jama in Matej Sternen. V naboru znanih 
imen pa srečamo še (vsaj laični publiki) 
bolj skrite umetnike, kot so Pavel Gustin-
čič, Anton Koželj, Ivan Žabota, Heinrich 
Wettach in drugi − med temi manj znani-
mi je tudi slikar Peter Žmitek.

Žmitek je bil rojen 28. junija 1874 v 
Kropi, umrl pa je na predbožični dan leta 
1935 v Ljubljani. Na študij se je podal na 

Dunaj, nato je bil štiri leta v Sankt Peter-
burgu, zatem pa še pri Vojtěchu Hynaisu 
v Pragi. Iz češke prestolnice se je vrnil v 
Ljubljano, kjer je bil zaposlen kot profe-
sor risanja (med drugim je učil tudi pri-
znanega slikarja Ljuba Ravnikarja). Poleg 
slikanja in poučevanja se je ukvarjal še s 
pisanjem o umetnosti: v Ljubljanskem 
zvonu je v obsežnem prispevku predsta-
vil svojega nekdanjega učitelja ruskega 
slikarja Iljo Jefimoviča Rjepina, v enem 
od razstavnih katalogov Jakopičevega 
paviljona je pisal o položaju slovenskega 
umetnika, kjer je potarnal, da slikarstvo in 
umetnost na sploh slovenski človek razu-
me kot obrt in da nima posluha za pravo 
umetniško delo. 

V Ljubljani se je slikar Žmitek gibal v 
krogu impresionistov; skupaj z njimi je bil 
včlanjen v klub Sava ter z njimi tudi raz-
stavljal − tako so bila njegova dela pred-
stavljena na prvih slovenskih razstavah, in 
sicer ga srečamo leta 1900 v Ljubljani, pri 
galeristu Miethkeju na Dunaju leta 1904, 
sodeloval je na razstavi na Bledu, večkrat 
ga zasledimo na seznamih razstavljalcev 
Jakopičevega paviljona ...

Kot slikar se je ukvarjal z žanrskimi 
prizori, tihožitji, krajinami ter portreti, 
upodabljal je tudi živalske prizore, lovske 
motive, v starejši periodiki in literaturi 
pa ga najdemo tudi kot ilustratorja (delal 
je recimo za Slovan ter za revijo Dom in 

svet, med knjižnimi ilustracijami pa je 
izdelal sličice za Finžgarjev roman Pod 
svobodnim soncem). 

Žmitek je kot slikar sicer požel nekaj 
pohval, vendar pa je tudi zaradi nagnje-
nosti k realističnim upodobitvam in upada 
kvalitete njegovega slikarstva med prvo 
svetovno vojno sodil pod manj cenjene 
umetnike; nekateri kritiki so ga celo ozna-
čili kot amaterja.

In zakaj je izmed zgoraj naštetih umet-
nikov, ki se bodo predstavljali na razsta-
vi Narodne galerije, ravno Peter Žmitek 
pravi izbor za podrobnejšo predstavitev 
v Glasniku? Razlog tej odločitvi je skrit 
v dejstvu, da se je Žmitek ukvarjal tudi z 
restavriranjem slik in da je pod njegove 
roke prišla podoba Križanja iz 17. stoletja 
(danes sestavni del stalne zbirke Narod-
ne galerije), za katero velja, da prihaja iz 
Šmarja, malokdo pa ve, da je bila slika 
prvotno v Lanišču. 

Od umetnikov, ki so ustvarjali okoli leta 
1900, bi na tem mestu lahko predstavili še 
Mateja Sternena, saj je prav tako kot Žmi-
tek prispeval k ohranjanju naše dediščine 
(restavriral je namreč srednjeveške freske 
na Vrhu), podrobnejšo predstavitev bi si 
zaslužil tudi Matija Jama, ki pa je poskr-
bel, da se je ohranila podoba nekdanje ka-
pelice (Žegnani studenec) na Škofljici, ki
jo je naslikal v zgodnjih letih 20. stoletja.

Nataša Kovačič



Ob 500-letnici rojstva so v novih pros-
torih Narodnega muzeja Slovenije na 
Metelkovi v Ljubljani odprli razstavo o 
življenju in delu Primoža Trubarja (1508–
1586). Najdragocenejši predmet na raz-
stavi je edini ohranjeni izvod Cerkovne 
ordninge, ki so si jo za to priložnost za 
zajetno vsoto sposodili iz Vatikanske 
knjižnice. Pri prizadevanju za pridobitev 
Cerkovne ordninge za razstavo se je zelo 
zavzel slovenski veleposlanik pri Sve-
tem sedežu Ivan Rebernik, toda odločil-
ni korak je bil narejen, ko je predsednik 
republike Danilo Türk obiskal papeža in 
zaprosil za knjigo. Za edini znani prime-
rek knjige je dolgo veljal tisti v Kraljevski 
javni biblioteki v Dresdnu, pozneje pre-
imenovani v Saško deželno knjižnico. A 

ob bombardiranju Dresdna leta 1945 je 
bila knjiga uničena. Leta 1971 pa je nem-
ški raziskovalec Christoph Weismann iz 
Tübingena v Vatikanski knjižnici našel še 
en – zdaj edini ohranjeni – izvod.

Prvo pravno besedilo v slovenščini
Trubar je Cerkovno ordningo napisal 

leta 1564, za Slovence pa je pomembna 
predvsem zato, ker je prvo pravno bese-
dilo v slovenščini, z njo pa je Trubar do-
kazal, da je slovenščina primerna tudi za 
oblikovanje strokovnih besedil. Knjiga je 
zanimiva, ker opisuje cerkveno življenje, 
zakramente, cerkveno leto ter piše o lute-
ranskem nauku. Zanimiva pa je tudi zato, 
ker se obrača na vse Slovence, ne samo 
na tiste, ki so živeli na Kranjskem, am-
pak tudi tiste, ki so živeli na Koroškem in 
Štajerskem. Navodila, ki jih je Cerkovna 

ordninga prinašala ver-
nikom, so bila name-
njena vsem slojem pre-
bivalstva, učenje branja 
in pisanja je priporočala 
vsem otrokom, mestnim 
in kmečkim, dečkom in 
deklicam. Ob tem je v 
Narodnem muzeju raz-
stavljena še ena knjiga iz 
tistega obdobja, v kateri 
sta povezana dva naslo-
va, in sicer Dalmatinov 
prevod Lepih krščanskih 
molitev ter pesmarica, v 
kateri so zbrane pesmi 
več protestantskih pis-
cev.

Trubarjevo življenje 
in delo

Razstava ob letošnji 
500-letnici Trubarjevega 
rojstva bo sicer odprta 
do 31. decembra. S Tru-
barjevimi pismi in pred-
govori h knjigam orisuje 
postaje njegovega življe-

»Obena dežela, ne mejsto ne gmaj-
na ne mogo prez šul, prez šularjev inu 
prez vučenih ludi biti, ne deželskih ne 
duhovskih riči prov rovnati ne obdržati. 
Tu vsaki zastopni človik more lahku za-
stopiti.« (Trubarjevo berilo 1986: 85.)

nja in dela, njegovo osebnost in miselnost 
okolja, ki je njegovo delo navdihovalo 
in podpiralo. Ob dosežkih slovenske re-
formacije v književnosti predstavlja tudi 
dosežke v likovni umetnosti in glasbi. Na 
ogled je okoli 150 razstavnih predmetov. 
Ob tej enkratni priložnosti si te pomemb-
ne mejnike v slovenski zgodovini, ki so 
odločilno zaznamovali in sooblikovali 
moderni slovenski narod, velja tudi v živo 
ogledati.

Jure Brknjač

»Raven tiga en vsaki pridigar inu far-
mošter ima tudi per suji fari eniga šul-
mojstra oli mežnarja imejti inu držati, 
de te mlade hlapčiče inu deklice, pur-
garske inu kmetiške otroke, vuči sloven-
ski  brati inu pisati.« (Trubarjevo berilo 
1986: 88.)

»Cesarji, krali, viudi inu vsa žlaht 
oblast inu gospoščina so dolžni dobre, 
vučene šulmojstre inu umejtelne mlade 
ludi v te kloštre inu korarije postaviti, 
inu te lene, nemarne, požrešne, nečiste 
inu malikovske farje inu menihe iz nih 
izvreči inu izpoditi, v slednim mejstu, 
v trgu inu per sledni fari šulmojstre inu 
šularje držati, v mejstih inu trgih de se 
latinsku inu nemšku, per tih farah od 
farmoštrov, podružnikov inu mežnarjev 
tu slovensku pismu, brane inu pisane 
vuči.«

(Trubarjevo berilo 1986:  86.)

»Obtu mi hočemo, de vže naprej v ti 
naši kranski deželi de se ti psalmi, pejs-
mi inu vse druge službe božje, ti s. za-
kramenti v tim slovenskim, kranskim 
jeziku se dopernašijo inu dile.« (Trubar-
jevo berilo 1986: 90.)



Razvoj naselij 
Občino Škofljica danes sestavlja 18 na-

selij. Ker je bila za občino značilna izred-
no hitra suburbanizacija in z njo povezano 
priseljevanje, se je v občini zelo povečalo 
število prebivalstva, s tem pa se je moč-
no spremenil tudi zunanji videz naselij: 
izboljšala se je komunalna opremljenost 
naselij (telefon, vodovod, pokopališče, 
asfalt …), naselja so izgubila agrarni vi-
dez, zmanjšal se je delež kmečkega pre-
bivalstva, povečal se je delež obrtnikov, 
predvsem pa se je zgradilo veliko novih 
stanovanj, s čimer so se naselja razširila 
do svojih skrajnih meja: spojila so se ne-
katera naselja (Glinek se je zlil s sosed-
njim Zalogom), na Lavrici pa že primanj-
kuje gradbenega prostora, saj je naselje na 
eni strani omejeno s pobočji Hrastovca, 
Molnika in Smrečja, na drugi strani pa 
je že za gradnjo neugodno barjansko ob-
močje.

Kot zanimivost velja omeniti, da so še 
pred drugo svetovno vojno, pred moderno 
preureditvijo vodnega sistema (zgraditev 
odvodnih jarkov, reguliranje nekaterih 
vodotokov …), poselitev oziroma grad-
njo na Barju ovirale poplave. Ena naj-
večjih poplav na Barju je bila leta 1926. 
Naslednja velika zabeležena poplava na 
tem območju je bila 24. septembra 1933, 
ko je poplavna voda segla do vznožja Pi-

jave Gorice in ob potoku Škofeljščica do 
pod Malega Vrha, v smeri proti Rudniku 
in Lavrici pa se je poplava približala Do-
lenjski cesti na razdalji okoli 800 metrov. 
Oktobra leta 1992 pa je bilo poplavno 
območje izjemno obsežno vzdolž Ižan-
ske ceste proti Škofljici in Pijavi Gorici.
Zadnja večja poplava na območju Škof-
ljice je bila novembra leta 1997 zaradi 
izdatnejših padavin na območju osrednje 
Slovenije. Pod vodo je bila Ahlinova ulica 
na Škofljici, kjer je zalilo nekaj pritličnih 
prostorov hiš. Naslednje poplavno ob-
močje je bilo v Babni Gorici na Lavrici, 
kjer je voda zalila površino, kakršno po 
trditvah domačinov ni še nikoli. Nastalo 
je pravcato jezero, vendar hiše niso bile 
ogrožene. Vzrok tem poplavam je bil neo-
čiščen barjanski jarek, kajti zaraščeni jar-
ki ne morejo sprejeti večjih količin vode 
(na Barju so poleg vodotokov tudi meli-
oracijski jarki, ki služijo kot zbiralniki 
meteorne vode, nekateri pa so bili nareje-
ni z namenom izsuševanja močvirnatega 
sveta bodisi za pridobivanje obdelovalnih 
površin bodisi za usposobitev površin za 
zazidalne površine).

Na zunanji videz naselij je vplivalo, kot 
že rečeno, tudi opuščanje agrarnih dejav-
nosti. Število kmečkega prebivalstva se 
je po drugi svetovni vojni naglo zmanjše-
valo, bližina Ljubljane in dobra prometna 

povezanost sta vplivali na hitro deagra-
rizacijo in spreminjanje fiziognomije na-
selij v občini. Danes kmetijstvo v občini 
ni več pomembna gospodarska panoga, 
kot je to bila pred drugo svetovno vojno. 
Tedaj so si občani Škofljice služili kruh 
večinoma s kmetijstvom. Redili so živi-
no; v Ljubljano so prodajali mleko, meso 
goveje živine, svinjino, perutnino, jajca. 
Ukvarjali so se tudi z gozdarstvom (pro-
dajali so drva v Ljubljano). Predvsem v 
zimskem času so si dodatno služili denar 
še z izdelovanjem in prodajo zobotrebcev 
(predvsem na Gorenjem Blatu, Gradišču, 
Pijavi Gorici, Vrhu, v Smrjenah in Že-
limljah). S sadjarstvom so se ukvarjali v 
glavnem na Orlah (sloveli so po prodaji 
češenj v Ljubljano) in na Lavrici. Iz sad-
ja so pridelovali mošt in kuhali žganje. S 
čebelarstvom so se v večji meri ukvarjali 
na Lavrici in v Želimljah. Seno in slamo 
so prodajali v Glinku. S poljedelstvom in 
s prodajo poljskih pridelkov v Ljubljano 
so se v glavnem ukvarjali na Dreniku, v 
Lanišču in na Gumnišču. Mlinarji pa so 
bili v Želimljah in v naselju Reber, kjer je 
mlin deloval ob Reberskem potoku.

Prihodnjič si preberite več o razvoju 
posameznih naselij občine Škofljica v
preteklem stoletju.

Povzel Jure Brkinjač

ODDELEK ZA ODRASLE
0  Splošno
QUAIN, Bill: Kako premagati časovno 
revščino: delajte manj in ustvarite več!

1    Filozofija,  okultizem, psihologija
CHOPRA, Deepak: Življenje onstran 
smrti
NOVAK, Dreja: Spoznati sebe in razume-
ti druge s pomočjo eneagrama
LITTAUER, Florence: Osebnostni plus za 
starše: zakaj je moj otrok tak, kakršen je?
DICKSON, Anne: Prave besede za težav-
ne pogovore
POGAČNIK, Marko: Draga zemlja, kako 
ti gre: izziv leta 2012: 59 temeljnih kam-
nov miroljubne Zemljine civilizacije: 
knjiga, ki ustvarja energijsko polje

REBULA - Tuta, Alenka: Blagor žen-
skam

2   Verstvo
PETRIČ, Franci: Slovenske božje poti
GREGOIRE, Lucien: Umor v Vatikanu: 
prevratniško življenje in nepojasnjena 
smrt papeža Janeza Pavla I.
ARDEN, Paul: Vse o bogu v eni vožnji s 
taksijem

3   Sociologija, pravo
EVROPSKA unija: Pogodba o Ustavi za 
Evropo

5   Okolje, astronomija, živalstvo
NOVI veliki leksikon živali: več kot 1000 
upodobitev

JUŽNIČ, Stanislav: Astronomija na Slo-
venskem in slovenski astronomi na tujem: 
12.–21. stoletje

6   Medicina, kuharice
ILIES, Angelika: S hrano proti celulitu: 
slastne jedi, ki polepšajo: oblikovanje 
telesa za super postavo
FRIC, Andrej A.: Planeti v loncu
GREINER, Karin: Zelišča od A do Ž: 
najboljše rastline za vaš vrtni raj: mno-
gostranske ideje za oblikovanje gredic in 
lončkov
DOMAČE slaščice
GAVEZ, Gorazd: Bachovo cvetno zdrav-
ljenje
ZAGO, Romano: Raka lahko ozdravimo: 
preprečevanje in zdravljenje raka



EIVORS, Alison: Lačni razumevanja: pri-
ročnik, ki naj mladim pomaga razumeti in 
premagati anoreksijo nervozo

7   Umetnost,  šport, alpinizem
Umetnost in forma: zbornik simpozija z 
dne 10.–11. oktobra 2006 v Ljubljani
KUNAVER, Aleš: Dežela šerp – 1962
LEIBENGER, Petra: Seksi telo: energija, 
več užitka v ljubezni, napete obline

80/81   Jezikoslovje
ŠPANSKO-slovenski in slovensko-špan-
ski slovar

82 – 1 Poezija
MILČINSKI, Frane: Preprosta ljubezen
PESMI za planince

82-311.2   Družabni roman
IVANOV, Aleksej: Geograf je zapil glo-
bus
SLAPOVSKIJ, Aleksej Ivanovič: Prvi 
drugi prihod
ANDONOVSKI, Venko: Azbuka za ne-
poslušne
PERIĆ, Boris: Vampir
KHADRA, Yasmina: Napad
HAMPSON, Amanda: Oljčni sestri
SWIFT, Graham: Povodje
GOLD, Stuart Avery: Ping: iskanje nove-
ga ribnika
KLUUN: Pride ženska k zdravniku …
WILSON, Jason Trevor: Med vrsticami
OGAWA, Yoko: Hotel Iris
TRUONG, Monique: Knjiga soli
VONNEGUT, Kurt: Mati noč

SIVEC, Ivan: Kraljica Slovencev: povest 
o brezjanski Mariji Pomagaj
KERMAUNER, Aksinja: Smaragdna ob-
zorja
DESAI, Kiran: Dediščina izgube
JOHNSTON, Jennifer: Milost in resnica
BENNETT, Alan: Nenavadna bralka
SMITH, Zadie: O lepoti
OGAWA, Yoko: Darilo številk
MCMAHON, Katharine: Alkimistova hči 
82-312.6, 929    Biografski roman, bio-
grafije
TOIBIN, Colm: Mojster
KARLIN, Alma M.: Moji zgubljeni topo-
li: spomini na drugo svetovno vojno
KEHLMANN, Daniel: Izmera sveta
KRALJ, Vladimir: Mož, ki je strigel z 
ušesi

82-32   Kratka proza
LOVECRAFT, H. P: Cthulhujev klic
HENRY, O.: Odkupnina za Rdečega po-
glavarja; Darilo treh kraljev; Policaj in 
hvalnica
TOURNIER, Michel: Družina Adam
BICHSEL, Peter: Gospa Blum bi mlekar-
ja pravzaprav rada spoznala; Zgodbe za 
otroke
CRICK, Mark: Kafkova juha: popolna 
zgodovina svetovne književnosti v štiri-
najstih receptih

886.3-312.4    Kriminalke
GERRITSEN, Tess: Grešnik

82-7 Humor
Zorko, Marko: Knjiga mrtvih

886.3-312.9    Znanstvena fantastika
DICK, Philip K.: Ali androidi sanjajo o 
električnih ovcah?
TOLKIEN, J. R. R.: Narn i hîn Húrin: po-
vest o Húrinovih otrocih

9  Geografija, turistični vodiči, potopisi, 
zgodovina
TRAVIRKA, Antun: Dubrovnik: povijest, 
kultura, umjetnička baština
BRALIĆ, Ivo: Krka: national park
RAVBAR, Uroš: Potujmo skupaj okoli 
sveta: prva Slovenca z avtom okoli sveta
ALFONSO Hernández, Carmen R.: Kuba: 
100 + 14 vprašanj in odgovorov
BOGATAJ, Janez: Okusiti Slovenijo
SAJOVIC, Bogdan: Krvava Soča
KONČNIK, Damjan: Grenlandija – svet 
zase
OGOREVC, Marjan: Med šamani v Sibi-
riji
MANDEL’ŠTAM, Osip Emil’evič: Poto-
vanje v Armenijo

Bralci lahko v knjižnici prebirate nasled-
nje nove revije:
MEN’S HEALTH, DIGITALNA KA-
MERA, BRAVO, GEO, BRAVACASA, 
PROTEUS, AVTO FOKUS in časopis 
DNEVNIK.

KNJIŽNICA ŠKOFLJICA KNJIŽNE 
NOVOSTI  objavlja tudi na internetni 
strani: www.skofljica.si

Pripravila Alma Vidmar Mederal



Knjiga, ki je namenjena »mulcem« iz tretje triade, je zelo do-
bra mešanica teorije (oz. psiholoških nasvetov) o zaljubljanju 
in iskric, ki jih prinese življenje samo. Vse skupaj je povezano 
v napeto in izčiščeno zgodbo, ki je kolaž različnih žanrskih na-
činov pisanja. Torej knjiga, ki se lahko kosa s pisanjem Nostlin-
gerjeve (glej Mini se zaljubi) in ki skozi zabaven način pove še 
kaj poučnega ter koristnega.

Bernarda Ščetinec

Eno izmed prijetnejših bralnih presenečenj in odkritij je Ka-
minerjeva knjižica, katere edina slabost je, da je prekratka in 
je  torej ob duhovitih ter zelo življenjskih prigodah ruskih iz-
seljencev v Berlinu mogoče uživati le eno popoldne. Nato jo 
pa lahko vsiljuješ svoji bližnji okolici. In verjameš, da je Berlin 
eno najčudovitejših mest na svetu, ki sprejme vse, tako umetni-
ke kot prekupčevalce, prostitutke in azilante. Ta zbirka črtic je 
naslov dobila po DJ-jevskem performansu Russendisko, ki ga 

avtor predvaja v Kafee Burger. Mi pa lahko le hrepenimo po še 
kakšnem prevodu.

Jasna Mlakar

To je dejansko lahko naslov le knjigi, ki govori o zasvojenosti 
z alkoholom in mamili, saj simbolizira, kako skoraj brezupno in 
težko bi bilo zlepiti milijon koščkov razbitega stekla.

Avtobiografska knjiga prikazuje mladega zasvojenca, ki je do 
svojega triindvajsetega leta preizkusil domala vse, kar se je pre-
izkusiti dalo. Kam ga je to pripeljalo, izpoveduje v omenjeni 
knjigi brez olepšav, saj je obsedenost z drogo take ali drugačne 
vrste huda bitka s seboj in z družbo, v katero spadaš.

Dejstvo je, da hitre poti nazaj ni, je samo tista obupno, veliko-
krat brezupno težka. In ne samo to, le droben, neznaten korak je 
potreben, da se vrneš nazaj v zasvojenost.

Sicer pa je delo slogovno prepričljivo, saj je veliko zanimivih 
in efektivnih dvogovorov in se kaj lahko vživiš v bedno okolje 
zdravljenih odvisnikov.

Jožica Per
Pripravila Alma Vidmar Mederal



OTC Škofljica je pripravil strokovni
obisk sejma za starodobna vozila v Augs-
burgu. Tam je bila pestra ponudba orod-
ja in delov za obnovo starodobnih vozil. 
Marsikateri član našega kluba je lahko 
tako kupil  kak del za obnovo oz. popravi-
lo svojega starodobnika.

Zadnji vikend v januarju pa je bil že 
tradicionalni Rally za starodobna motor-
na kolesa na Krasu. Potekal je v okolici 
Sežane, Štanjela in Komna. Udeležili so 
se ga tudi predstavniki našega kluba: g. 
Sladič, g. Bončina, g. Šturm in g. Jamnik. 
Celodnevno tekmovanje se je zaključilo v 
Sežani v poznih popoldanskih urah.

V februarju smo za vse obiskovalce, ki 
so si želeli slišati in ogledati puščavske pu-
stolovščine, organizirali predavanje naše-

ga člana g. Mirana Stanovnika. Predstavil 
je svojo udeležbo na rallyjih Pariz–Dakar 
v letih 2004 in 2007. Po predavanju se je 
razvil živahen pogovor o poteku, vzdrž-
ljivosti, pasteh  in pogojih tekmovanja. 
Pogovor pa je nanesel tudi na priprave 
ter organizacije vzdržljivostnih rallyjev 
po vseh celinah sveta. Trenutno  že tečejo 
priprave za tekmovanje v Južni Ameriki.

OTC Škofljica je imel 22. februarja v
Gostilni Strah letni zbor članov. Udelež-
ba je bila zelo številčna. Predstavljeni 
sta bili poročili o delovanju kluba v letu 
2007 in o planih za leto 2008. Seznanili 
smo se s potekom priprav našega kluba 
na osrednjo srečanje starodobnikov 24. 
maja 2008 in s pripravo na razstave sta-
rodobnikov na Gospodarskem razstavišču 

Občni zbor

Obisk sejma v Augsburgu

V soboto, 23. februarja 2008, je v Slovenski Bistrici v organizaciji Atletskega društva 
Poljane Maribor potekalo Državno prvenstvo v metih. Prvenstvo je potekalo za starost-
no kategorijo pionirke in pionirji U16, mladince in mladinke ter člane in članice. Anja 
Zof je bila edina predstavnica Športnega društva mladih ŠPELA Škofljica in dokazala,
da je v odlični pripravljenosti. 

Anja Zof je vsestranska športnica, ki svoj talent rada pokaže tudi na atletskih stezah. 
Anja je tudi državna prvakinja v metu žogice, vendar kategorijo (meta žogice), ki jo 
zastopa v letošnji tekmovalni sezoni, ni v atletskem programu, zato smo se v društvu 
odločili, da jo prijavimo na tekmovanje v suvanju krogle. Odločitev je bila prava, saj je 
postala državna prvakinja v suvanju krogle v dvorani za leto 2008.

Športno društvo mladih ŠPELA Škofljica sporoča vsem občanom Občine Škofljica,
da se nam lahko pridružite na treningih, in sicer ob PONEDELJKIH od 17.00 do 18.00 
in ob SREDAH od 16.00 do 17.00 ali 18.00 do 19.00. Vabljeni najmlajši in šoloobvezni 
otroci.

Čestitke Anji Zof in športni pozdrav!
Špela Dizdarevič, dipl. ekon.,

ŠDM ŠPELA ŠKOFLJICA

v septembru. OTC bo organiziral obiske 
specializiranih sejmov za starodobna vo-
zila v Nemčiji, Avstriji in Italiji ter vožnjo 
z muzejskim vlakom 14. junija 2008. Na 
vožnjo so povabljeni vsi zainteresirani, ki 
si želijo doživeti  potep več kot 40 let na-
zaj v zgodovino. Prijave bodo možne po 
našem vseslovenskem srečanju starodob-
nih vozil v maju.

Zapisanih je torej nekaj utrinkov o že 
opravljenem delu OTC Škofljica in o pri-
hodnjih načrtih.

Franc Gruden,
OTC Škofljica



Plesna sekcija ŠD Škofljica ponesla
ime društva po vsej Sloveniji 

Že od same otvoritve športne dvorane 
smo si člani vodstva Športnega društva 
Škofljica prizadevali organizirati veliko
športno prireditev, ki bi poleg rokomet-
nih tekem ponesla ime društva izven meja 
naše občine. Priložnost za tako dejanje se 
je ponudila v plesni sekciji. Sprejeli smo 
organizacijo največje plesne prireditve v 
Sloveniji, in sicer v kategoriji navijaških 
in pom pon skupin. Na tekmovanju so se 
zbrale najboljše plesne in navijaške sku-
pine Slovenije, med njimi kar tri pom pon 
skupine ter pom pari ŠD Škofljica. Na
prireditvi se je čez dan (športna prireditev 
se je z območnim ŠKL pričela že zjutraj 
in se nadaljevala z Odprtim prvenstvom 
Škofljice) zvrstilo okoli 660 tekmovalcev.
Skozi celotno tekmovanje so bile tribune 
polne, tako da si je po naših ocenah do-
gajanje ogledalo preko 1500 ljudi. Tek-
movanje so popestrile plesne skupine, 
glasbeni gost Vili Resnik, ki je dvorano 
dvignil na noge, ter klovnesa Eva Škofic
Maurer. Omeniti je namreč potrebno, da 
so se namesto vstopnine pobirali prosto-
voljni prispevki za humanitarne namene, 
in sicer za organizacijo Rdeči noski.

Prireditev je fantastično uspela. Preje-
li smo ogromno pohval obiskovalcev, pa 
tudi kompetentnih ljudi iz plesne zveze 
in vodstva ŠKL. Dokazali smo, da sta 
program in dejavnost Športnega društva 
Škofljica dobra. V vodstvu delujejo pra-

vi ljudje, ki se ne bojijo trdega dela in 
odrekanja svojemu prostemu času za to, 
da naši otroci in mladina kvalitetno in 
zdravo preživljajo svoj prosti čas. Ker je 
nabor sekcij za ukvarjanje s športom kar 
obsežen, si vsakdo lahko poišče svojo pa-
nogo, seveda pa je še vedno poudarek na 
rokometu in plesu. Prav delo z mladimi, 
še posebej s šolsko mladino, je prioriteta 
v programu delovanja športnega društva, 
kar se kaže tudi v starostni strukturi čla-
nov posameznih ekip, saj v različnih ligah 
tekmujemo od šolske do mladinske kate-
gorije.

Ohrabreni z omenjenim uspehom lahko 
obljubimo, da se bo na Škofljici zvrstilo
še mnogo odmevnih športnih prireditev, 
seveda če bomo s svojimi prizadevanji 
vzpodbudili pozitivno klimo pri raznih 
strukturah in društvih, ki delujejo v ob-
čini.

Za Športno društvo Škofljica
Stanka Rigler

Nastop škofljiških plesalk in  
plesalcev

V tednu pred velikim dogodkom smo 
v vseh plesnih kategorijah mrzlično od-
pravljali še zadnje pomanjkljivosti v na-
ših koreografijah. Komaj smo čakali na 
dan D, ki se je nezadržno bližal. Prišla je 
težko pričakovana nedelja in na Škofljici
se je zbralo vse, kar kaj pomeni v navija-
ških in pom pon plesih v Sloveniji.

Plesalke in plesalci ŠD Škofljica smo
nastopili v kar štirih različnih kategorijah 
– otroške in mladinske plesne skupine ter 
v otroških in članskih pom parih.

Najprej smo se preoblekli v drese in se 
odpravili na uradni trening. Po treningu 
smo se dobili v plesni dvorani, kjer so nas 
mamice plesalk naličile, da smo na odru 
lepo izgledale. Vsem mamicam se za po-
moč zahvaljujemo, saj bi brez njih maza-
nje plesalk trajalo mnogo dlje. 

Ko smo bili  urejeni, smo še malo po-
trenirali, se ogreli in odšli v dvorano, kjer 
smo počakali na svoj nastop. Po nastopu 
klovnese smo bile na vrsti otroške plesne 
skupine. Druge v kategoriji so nastopi-
le Zlate frkljice, kmalu za njimi pa so z 
nastopom opravile še Mini frkljice. Obe 
skupini sta pokazali, da se tekmovanj ne 
bojita, le še privaditi se bo potrebno na 
tekmovalni ritem. Za otoškimi so sledile 
mladinske plesne skupine. Frkljice so po-
kazale, da niso od muh in da bodo kmalu 
začele mešati štrene tudi najboljšim sku-
pinam. 

Sledili so otroški pom pari, kjer smo 
imeli med enajstimi otroškimi pari kar de-
vet domačih. Nekatere punce je izdala tre-
ma, druge so bile odlične. Velja še omeni-
ti, da smo imeli tudi mešan par s Petrom 
in Saro, ki sta bila izvrstna. Otroškim so 
sledili članski pom pari, kjer sva se na vse 
ali nič borili Kristina in jaz.

Med odmori so se nam predstavile Frk-
lje in čedalje boljše 30+, ki so navdušile. 

Janja Trope in Kristina Etling



Vili Resnik jih je med krajšanjem premo-
ra povabil celo na snemanje videospota. 
Nato smo prišli do zaključka tekmovanja 
– razglasitve. V kategoriji otroških ples-
nih skupin so Zlate frkljice zasedle 5. me-
sto, Mini frkljice so bile četrte. Med mla-
dinskimi plesnimi skupinami so Frkljice 
osvojile 4. mesto. Otroški pom pari so si 
mesta razdelili takole: Ana Filej in Kla-
ra Tomažič sta bili enajsti, Manca Cigale 
in Ines Marjetič deseti, Ervina Aldžič in 
Katarina Murn deveti, Nika Fink in Tjaša 
Novak osmi, Tadeja Lunar in Ula Ovčar 
sedmi, četrto mesto so si priplesali trije 
pari: Urša  Menard in Liza Repar,  Sara 
Ivanov in Peter Etling, Monika Kraškovic 
in Nika Zupančič. Pokal za tretje mesto 
pa je osvojil par Katja Kovačič in Erna 
Štrumbelj. Med članskimi pari sva si s 
Kristino priborili drugo mesto.

Zahvaljujemo se vsem navijačem in 
staršem, ki so prišli ter spodbujali plesalke 
in plesalce. Naslednja tekma nas že čaka, 
in sicer Državno prvenstvo Slovenije, ki 
bo 5. 4. 2008 v Pivki.

Organizacija plesnega spektakla 
na Škofljici

V nedeljo, 9. 3. 2008, ki smo jo vsi, od 
tekmovalcev pa vse do organizacijskega 
odbora, vznemirjeno pričakovali, se je v 
naši novi dvorani odvilo pom pon in na-
vijaško tekmovanje; v jutranjem delu z 
območnim tekmovanjem ŠKL ter v po-
poldanskem času z Odprtim prvenstvom 
Škofljice, kjer so tekmovale tudi ekipe ŠD 
Škofljica. Da je bila tekma sploh dobljena
in pripeljana na Škofljico, gre v največji 
meri zasluga Milanu Knezu, prvemu možu 
organizacijskega odbora. A brez odličnih 
pomočnikov ne gre, zato navajamo Ireno 
Balažic Gantar, Gabi Stojanovič, Mirana 

Pajniča, Miho Brkinjača, Jožeta Kastelica 
ter Janeza Stražišarja. Ob koncu tekmova-
nja smo s ponosom zaključili, da nam je 
pri organizaciji tako velike prireditve že 
v prvo marsikaj uspelo. Veliko novega in 
pomembnega pa smo se tudi naučili, kar 
bomo, ko tekmo spet pripeljemo na Škof-
ljico, koristno uporabili.

Da je naše plesno tekmovanje organi-
zirano in neprekinjeno teklo, gre zahvala 
številnim, ki so se na pomoč in sodelova-
nje z veseljem odzvali: župan Boštjan Ri-
gler, ravnateljica šole Jadviga Avsenak ter 
predsednik ŠD Janez Rugelj za protokol 
in podelitev pokalov, predsednik ZNPS 
Vojko Korošec, osebje ZNPS, Draga Ko-
šak za računalniško obdelavo rezultatov, 
prostovoljci Gasilske zveze Škofljica za
požarni red in varnost, povezovalec Jurij 
Krajčič, Miha Brkinjač za vrtenje glasbe, 

Bernarda Gradišar za pobiranje prosto-
voljnih prispevkov gledalcev, Iztok Ba-
lažic za oblikovanje plakata, Blaž Gantar 
za oblikovanje zgibanke in degustacijo 
bonbonov ter pijače, Suzana Ščavničar 
in Irena Fakin za pomoč pri sodniških se-
števkih, Stanka Rigler za snemanje prire-
ditve, Gabi Stojanovič in Majda Zalar za 
medicinsko pomoč, bivše in zdajšnje čla-
nice skupine Frklje za delo hostes in ples-
ni nastop, plesalke skupine 30+, plesalci 
OŠ Škofljica in mentorica Tanja Gabrijel,
učenki Pia Hrovat in Neža Zagorc za petje 
himne ter igranje na violino, rokometaši 
ŠD za sodelovanje pri protokolu, kuhi-
nja šole, učenci 1. b razreda za okrasitev 
s slikami, upravniki dvorane in snažilke. 
Vsem omenjenim iskrena hvala. 

Za konec posebna zahvala vsem, ki so 
dejansko prireditev omogočili in prispe-
vali nagrade tekmovalcem: Občina Škof-
ljica, OŠ in vrtec Škofljica, Tobo’s, d. o. 
o., Deta & Co, d. o. o., Tobačna Grosist, d. 
o. o., Don Don, d. o. o., Pivovarna Union, 
d. d., Arts, d. o. o., 3D Stražišar, d. o. o., 
Jamnik GEP, d. o. o., Gostilna Čot, Cve-
tličarna Marjetica, SLS, Občinski odbor 
Škofljica, Zavarovalnica Triglav, d. d.,
OE Ljubljana, Mesarstvo Blatnik, Inoteh, 
d. o. o., Avtoprevoznik Ozmec Jože, s. p., 
RC Royal club, d. o. o., KZM Grafika, d.
o. o., OGV, d. o. o., Blesk 2, d. o. o., in 
Avant Geo, d. o. o..

Janez Rigler, Janja Trope,  
Irena Balažic - Gantar in Milan Knez, 

Organizacijski odbor plesne sekcije  
ŠD Škofljica

Fotografije Ferucio Hrvatin



V nedeljo, 17. februarja 2008, je v Slo-
venski Bistrici potekalo državno prven-
stvo v ekipnem in posameznem mnogo-
boju za starostno kategorijo do 12 (U12) 
in do 14 let (U14).  Tekmovanja so se 
udeležile tudi ekipe ŠDM ŠPELA Škoflji-
ca. Kljub zelo mladi ekipi pionirk in pio-
nirjev v kategoriji U12 so dosegle ekipno 
pionirke 7. mesto med desetimi ekipami, 
pionirji pa so dosegli 6. mesto med de-
setimi ekipami. Najbolje pa se je znašel 

v posamezni kategorji Jaka Grunfeld, ki 
je po štirih disciplinah osvojil odlično 7. 
mesto.

Ekipa pionirk U14 v postavi Manca 
Groznik, Katja Zof in Nika Petauer so 
odlično pričele mnogoboj, vendar jim je 
zmanjkalo 40 točk, da bi osvojile naslov 
državnih prvakinj. Na koncu so pionirke 
U14 zasedle odlično 2. mesto v državi 
med 11. ekipami, kar je odličen rezultat.

Naj poudarimo, da imajo vse nastopa-
joče ekipe treninge na atletskih stadionih, 
ki imajo umetno maso. Posamezno pa so 
dekleta osvojila:

5. mesto: Manca Groznik
7. mesto: Katja Zof
8. mesto: Nika Petauer
Tekmovalo je 31 pionirk.
V nedeljo, 2. 3. 2008, pa je prav tako 

v Slovenski Bistrici potekalo državno 
prvenstvo v mnogoboju  posamezno in 
ekipno, kjer so ekipo U16 zastopale: Anja 
Zof, Maruša Mišmaš in Tamara Dizdare-
vič. V jutranjih urah smo se odpravili in 
dekleta so odločno poudarila, da dosežejo 
odmeven rezultat in se uvrstijo med naj-
bojše tri ekipe v Sloveniji. Vseskozi je po-
tekal trd boj za prva tri odličja državnega 
prvenstva.

Po disciplini 60 m ovire in skok v viši-
no so bila dekleta uvrščena na 3. mesto, 

tik pred AK Olimpija. Odločno so dekle-
ta pokazala moč v suvanju krogle, kjer so 
posegla prav na prva mesta in si naredila 
nekaj prednosti. Sledila je četrta dicipli-
na, in sicer skok v daljino, kjer so dekleta 
skakala po svojih zmožnostih. Po končani 
disciplini skoka v daljino so dekleta neko-
liko povečala prednost na tretjem mestu, 
vendar so si še enkrat podale roke – VSE 
ZA ENO, ENA ZA VSE – to je bilo geslo 
pred štartom zadnje discipline teka na 800 
m. Kot prva je nastopila Tamara, ki je te-
kla po svojih zmožnostih, sledil pa je na-
stop najboljših in med njimi tudi Anja ter 
Maruša. Maruša je pokazala, da je odlična 
tekačica, in s četrtim rezultatom prinesla 
ekipi veliko število točk, tudi Anja ni za-
ostala in punce so se v cilju zmagovalno 
veselile, saj so vedele, da so dobro nasto-
pile in osvojile 3. mesto.

EKIPNI REZULTATI:
1. mesto: AD Kronos
2. mesto: Poljane Maribor
3. mesto: AK ŠPELA Škofljica
Posamezno:
6. mesto: Anja Zof
7. mesto: Maruša Mišmaš
16. mesto: Tamara Dizdarevič
Čestitke!

Špela Dizdarevič, dipl. ekon.,
ŠDM ŠPELA  ŠKOFLJICA

Letos je Športnemu društvu Škofljica
kljub zelo slabim snežnim in vremenskim 
razmeram uspelo izpeljati tradicionalno 
občinsko prvenstvo v veleslalomu. Pri-
reditev je potekala v soboto 1. marca v 
Smučarskem centru Kobla nad Bohinjsko 
Bistrico. Srečanje je uspelo predvsem po 
zaslugi večinoma že stalnih udeležencev, 
ki jih kljub slabim razmeram dobra volja 
ni zapustila.

V zgodnjih jutranjih urah smo se ude-
leženci zbrali pred OŠ Škofljica in se kot
ponavadi najprej posladkali s krofi Pekar-
ne Pečjak. Udeleženci prireditve so bili 
razporejeni na dva avtobusa, na katerih so 
med vožnjo prejeli vse potrebno za izlet: 
vsi so prejeli bone za kosilo v Gostišču 
Janez na Kobli, smučarji še smučarske vo-
zovnice, tekmovalci pa tudi štartne števil-
ke. Udeleženci prireditve z lastnim prevo-

zom so omenjeno prejeli na informacijski 
točki pred Gostiščem Janez ob prihodu na 
Koblo. Vseh udeležencev je bilo 123, od 
tega 69 tekmovalcev v 17 kategorijah. 

Udeleženci smo prispeli na Koblo že 
pol ure pred pričetkom delovanja na-
prav na smučišču. Vreme je bilo oblačno 
in rahlo je rosilo. Prvi preskus smučišča 



je nekatere odvrnil od tekmovanja in so 
z druženjem rajši nadaljevali na toplem. 
Zaradi pomanjkanja snega je bilo tekmo-
vanje izvedeno na progi Kobla 2, ki je 
tudi edina obratovala. Proga je bila zara-
di dolžine in konfiguracije terena dokaj
zahtevna, vendar so se tekmovalci vseh 
starostnih kategorij zelo uspešno spopa-
dli z njo in jo v veliki večini tudi uspešno 
premagali. Seveda so k temu pripomogli 

natančen ogled proge, ogrevanje pred 
štartom in temeljita priprava smuči. Po-
stavitev je bila primerna za smučarje vseh 
starosti in stilov kot tudi za deskarje. Start 
je bil zaradi vremenskih razmer dokaj po-
zen, ker so na progi pred nami tekmova-
li cicibani mnogih slovenskih klubov na 
regijskem tekmovanju, organizatorji pa 
so morali progo dodobra utrditi s snež-
nim cementom. Tako pripravljena proga 
je brez težav zdržala vse tekmovalce. V 
dobri uri in pol je bilo tekmovanje zaklju-

čeno in vsi udeleženci smo se odpravili 
na zasluženo kosilo. Organizatorji smo se 
posvetili obdelavi rezultatov in pripravi 
razglasitve le-teh. Malo pred tretjo uro 
smo pričeli z razglasitvijo rezultatov ter 
podelitvijo medalj, pokalov za absolutne-
ga zmagovalca in zmagovalko ter diplom 
in praktičnih nagrad, ki jih je najboljšim 
podelil občinski svetnik g. Janez Zagorc. 
Vsi rezultati kot tudi fotografije tekmo-
vanja bodo objavljeni na domači strani 
Športnega društva Škofljica. Po katego-
rijah so bili rezultati prejemnikov medalj 
naslednji:

DESKARJI
1. Bauer Mateja 1:27:37
2. Grum Jure 1:27:38
3. Zupančič Matjaž 1:40:20

DEČKI PREDŠOLSKI (2001 in mlajši)
1. Bauer Marko 1:54:15
2. Rot Juš 2:01:01
3. Rot Jon 3:01:75

DEKLICE PREDŠOLSKE  
(2001 in mlajše)
1. Pušnik Maša 1:19:31

FANTJE OŠ 1 (2000–1997)
1. Pušnik Nejc 1:02:33
2. Jelen Lan 1:08:12
3. Iskra Tilen 1:18:01

DEKLETA OŠ 1 (2000–1997)
1. Simčič Anja 1:18:76
2. Rot Živa 1:19:85

FANTJE OŠ 2 (1996–1993)
1. Knavs Tomaž 1:02:37
2. Petrič Denis 1:18:85
3. Bozja Matija 2:17:71

DEKLETA OŠ 2 (1996–1993)
1. Martinc Zala 1:25:93

MLADINCI (1992–1983)
1. Martinc Miha 51:60
2. Potokar Andrej 1:05:67
3. Bekš Aljaž 1:08:20

MLADINKE (1992–1983)
1. Blatnik Tea 1:00:03
2. Urbar Irena 1:07:90
3. Blatnik Nina 1:38:62

ČLANI 1 (1982–1973)
1. Rot Gregor 53:06
2. Cimerman Marko 56:66
3. Maksimovič Dušan 57:25

ČLANICE 1 (1982–1973)
1. Rot Nuša 1:14:28

ČLANI 2 (1972–1963)
1. Simčič Boris 54:11
2. Jelen  Lado 58:93
3. Blatnik Janez 59:04

ČLANICE 2 (1971–1962)
1. Vidmar Vesna 1:01:39
2. Iskra Joži 1:07:17
3. Maksimovič Helena 1:14:51

ČLANI 3 (1962–1953)
1. Zakrajšek Rajko 55:74
2. Rigler Janez 1:04:86
3. Bozja Stanislav 1:06:85

V pričakovanju rezultatov

Info točka

Pred podelitvijo

ČLANICE 3 (1962–1953)
1. Zgonec Meta 1:10:77
2. Bekš Julijana 1:10:81
3. Jamnik Tanja 1:12:85



VETERANI (1952 in starejši)
1. Skoberne Janez 1:03:66
2. Avsenak Vinko 1:06:64
3. Pušnik Julij 1:09:32

VETERANKE (1952 in starejše)
1. Pušnik Breda 1:20:27

Absolutna zmagovalca sta bila Miha 
Martinc in Tea Blatnik.

Po končani razglasitvi je sledil zapi-
tek rezultatov in priprava na odhod proti 

domu, kamor smo z enim vmesnim po-
stankom zaradi tradicionalno hude žeje 
prispeli v večernih urah.

Celotno srečanje je potekalo po progra-
mu in brez večjih zapletov – razen zme-
de z nekaterimi štartnimi številkami, ki 
so nastale zaradi odpovedi tekmovalcev. 
Večino malenkosti (razen ene) smo uspeš-
no razrešili. Zahvala gre v prvi vrsti orga-
nizacijski ekipi Športnega društva Škoflji-
ca. Seveda ne smemo pozabiti donatorjev 
prireditve: v prvi vrsti Občina Škofljica,

nato pa še podjetja Magistrat Internatio-
nal, Pekarna Pečjak, Droga Kolinska in 
Debis AC Leasing.

Po mnenju večine udeležencev je prire-
ditev kljub neugodnim razmeram uspela 
in dosegla svoj namen. Čez približno leto 
dni se vidimo na prihodnjem občinskem 
prvenstvu v veleslalomu.

Športni pozdrav 
organizacijske ekipe ŠD Škofljica

Fotografije Igor Pušnik

Zveza športnih organizacij Grosuplje je tudi za leto 2008 razpisa-
la rekreativno medobčinsko prvenstvo v odbojki za moške in ženske. 
Tekmovanja, ki poteka v obliki dvokrožnega ligaškega sistema v po-
mladanskem in jesenskem času, se že nekaj let udeležuje tudi Športno 
rekreacijsko društvo Kosec. 

V letošnjem letu društvo prvič sodeluje s tremi ekipami, saj se je dve-
ma moškima postavama  ŠRD KOSEC in ŠKURH  pridružila še ženska 
ekipa ZELENE REGE.

V nedeljo, 16. marca, se je končal pomladanski del prvenstva. Po-
gled na rezultatsko lestvico po prvem delu tekmovanja kaže, da sta ekipi 
Zelene rege in ŠRD Kosec nekje na sredini, medtem ko so člani ekipe 
Škurh pri repu vseh sodelujočih. 

Do nadaljevanja prvenstva v jesenskem času imajo torej vse tri eki-
pe precej časa, da izboljšajo svojo igro in ob koncu posežejo po višjih 
mestih.

Besedilo in fotografija Bojan Pirnat

Kako narediti dobro fotografijo, ne da bi zato potrebovali srečo?
Na tečaju bomo spoznali:

• fotoaparat, njegove dele in vloge;
• objektiv kot naše oko in glavni del fotoaparata;
• globinsko ostrino – njeno odvisnost in ustvarjalnost fotoefektov;
• fotofilm;
• spominsko kartico;
• tehniko fotografiranja – od osnov do otroške portretne in ustvarjalne fotografije;
• dobro luč – kot nit, ki povezuje dobro fotografijo;
• kompozicijo ali likovne osnove.

PROGRAM:
sreda, 7. maja,  od 18. do 20. ure – teorija;
četrtek, 8. maja, od 18. do 20. ure – teorija;
petek, 9. maja, od 17. do 19. ure – praksa na terenu;
sobota, 10. maja, od 9. do 12. ure – praksa na terenu.

Po dogovoru bo v torek ali sredo, 13. ali 14. maja, od 18.  do 20. ure ocena avtor-
skih del tečajnikov in ožji izbor posnetkov za fotografsko razstavo. Tečaj bo vodil 
mojster fotografije g. Ferucio Hrvatin.

Akontacijo za tiskano gradivo in materialne stroške 20,00 €  se plača na prvi dan 
tečaja, to je 7. maja. Prijave sprejemamo do 4. maja na tel. 041 807 223 (Stane) ali 
031 659 777  (Ferucio).              KUD Škofljica



Se vam je že kdaj porodila ideja, misel, imate željo doživeti 
osebni preporod? Bi se na novo sestavili vitalno, zdravstveno, 
telesno in nenazadnje tudi duševno? Ste utrujeni, od vsega pre-
obremenjeni ali apatični? To je čas za nov začetek. KAKO ?

V današnjem svetu vam je na razpolago marsikaj. Vsi vse 
ponujajo, obljubljajo, vse naj bi delovalo, kljub temu pa je vse 
več problemov, bolezni, slabosti in ostalih odstopanj. ZAKAJ ?

Novodobne raziskave, testi in analize še zdavnaj niso konča-
ne in tudi nikoli ne bodo. Novo odkriti elementi (deli) vsebuje-
jo zopet nove sestavine ali celo cele sisteme. Nikoli konca. To 
je že pred več tisočletji vedel egiptovski modrec Hermes, ki je 
dobro poznal zakonitosti univerzuma. Strnil jih je v naslednje 
misli (primerjava se v predstavljenem primeru nanaša na člove-
ško telo, a zakonitosti veljajo tudi za vse ostalo):

• kar je v malem, je tudi v velikem (npr. stopala, oči, celica 
– telo);

• kar je zgoraj, je tudi spodaj (npr. glava, vrat – stopalo);
• kot je znotraj, je tudi navzven (npr. pljuča, debelo črevo 

– koža).
Rezultati današnjih analiz so različni – odvisno, kdo je naroč-

nik ali plačnik. V vsaki stvari lahko vidiš dobro ali slabo. Tudi 
ob poplavi najrazličnejše literature se človek, ki prebere več del 
z isto vsebino, zelo zamisli. Pogosto smo lahko zbegani, res pa 
je, da v nobeni knjigi ne moremo najti vse resnice. Sploh pro-
blematična je tematika prehrane. Viri so si pogosto resnično 
nasprotujoči, npr. mnenja glede paradižnika, mesa, olja, na-
činov kuhanja, priprave, zaporedja itd. Star arabski pregovor 
lepo pravi: Hrana enega je smrt drugega.

REFLEKSOTERAPIJA je ena od oblik samostojne, dopol-

nilne, primerjalne metode odkrivanja in izboljševanja telesnih 
nesoglasij in neravnovesja posameznika. Ta metoda je tudi pri 
nas uradno priznana (Ur. l. RS,  št. 18/2005), in sicer je to tre-
nutno edini od države priznan komplementarni pristop s tega 
področja.

Najboljši argumenti refleksoterapije ležijo v trdem delu in 
neprekinjenem učenju. Rezultati niso vidni takoj, potrebna je 
namreč potrpežljivost, še važneje pa je, da je pacient odločen 
za zdravljenje, kajti le on sam je tisti, ki se zdravi. Biti po-
trpežljiv, pomeni vedeti, da se bo zgodilo. Bolezen in zdravje 
nikakor nista naključni nasprotji, je pa tako stanje rezultat na-
šega udejstvovanja, razmišljanja, prehranjevanja.

Pri refleksoterapiji je potrebna le pacientova volja, nekaj
časa, udoben in čist prostor ter mir. Terapija se izvaja le na 
stopalih in dlaneh. Pacient je popolnoma oblečen, priporočljivo 
v udobna in zračna oblačila. Torej so nogavice edini manjkajoči 
del.

Za dodatne informacije lahko pokličete: Refleksoterapija,Alojz
Škrjanec, s. p., Klada 12, tel. 051 213 413.

Alojz Škrjanec

V sredo, 20. februarja 2008, sem po 
radiu slišala, da je v Duhovniškem domu 
na Lepem potu umrl upokojeni beograj-
ski nadškof in metropolit dr. Franc Perko. 
Franc Perko se je rodil na Krki 19. no-
vembra 1929, v mašnika je bil posvečen 
v Ljubljani 29. junija 1953. Od leta 1965 
do leta 1986 je bil profesor na Teološki fa-
kulteti, v Rimu je bil 6. januarja 1987 po-
svečen v škofa. V Beogradu je bil nadškof 
in metropolit od leta 1987 do leta 2001, v 
pokoju je od 2001 do 2008 bival pri se-
strah sv. Križa v Mali Loki. Pogreb je bil 
v soboto, 23. februarja 2008, na ljubljan-
skih Žalah. K pogrebu sem šla tudi sama, 
začel se je ob 12. uri, ampak jaz sem v 
cerkev Vseh svetih, kjer je ležal na parah, 
prišla malo prej, ker sem hotela pokojne-
ga še pokropiti.

Ko je ura odbila poldne, so krsto zaprli 
in začeli smo z žalno mašo in pogrebom. 
Bilo je zelo veliko duhovnikov. Cerkev 
je bila nabito polna, tako da je morala 

večina ljudi stati, mnogi pa niso mogli 
v cerkev. Videla sem tudi ljubljanskega 
nadškofa in metropolita Alojza Urana, 
kardinala Vinka Puljića iz Sarajeva in 
škofe z Dunaja, iz Ljubljane, Maribora, 
Kopra, Celja, Murske Sobote, Beograda, 
Subotice in Podgorice (Črna gora). Všeč 
mi je bilo tudi, ker je bilo drugo berilo v 
srbskem jeziku, kajti brala ga je sestra iz 
Srbije. Na koncu je veliko duhovnikov, 
župnikov, škofov, sorodnikov, sokrajanov 
in drugih župljanov spregovorilo in se po-
slovilo od pokojnega nadškofa dr. Perka. 
Nekaj povedanih dogodkov iz njegovega 
življenja v Beogradu mi bo gotovo ostalo 
v spominu, tako besede stolnega beograj-
skega župnika Hauptmana, ki je dejal, da 
je dr. Drnovšek nekega poznega večera v 
Beogradu prišel k nadškofu Perku in mu 
zaskrbljen sporočil, da bo jugoslovanska 
armada z letali napadla Slovenijo. Dr. 
Perko je poznega obiskovalca potolažil in 
mu sporočil, da je na ameriški ambasadi 

že posredoval in da so Američani že po-
sredovali in ustavili napad. Pozneje sem 
nekje še prebrala, da je poveljnik letalstva 
nekdanje Jugoslavije nato obžaloval, da 
je poslušal ameriško zahtevo za vrnitev 
letal. V spominu mi je ostalo tudi, mislim 
da besede subotiškega škofa, da je na ne-



kem javnem zboru ob govoru nekoga po-
kojni vstal in zaklical »To ni resnica, to 
je laž!« in dodal je še, da je tedaj prvič 
in zadnjič doživel, da se je nekdo hrabro 
javno oglasil ter obsodil laž. Te besede in 
še mnoge druge, ki so govorile o veličini 
rajnega, so bile ganljivo lepe in so mi se-
gle globoko v srce …

Najbolj mi je bil všeč in najbolj se je 
dotaknil mojega srca govor njegovega 
prijatelja duhovnika Jožka Kragla (90 

let), s katerim sta bila skupaj v zaporu 
(na koncu vojaščine je bil Perko namreč 
zaradi vica obsojen na 5 let, odsedel je 3 
leta). Bil je na invalidskem vozičku. Na 
pogrebu sem tudi videla našega župnika 
gospoda Jožeta Tominca. Ko so se govori 
končali, smo rajnega pospremili na za-
dnjo zemeljsko pot. Najprej križ, rože, 
krsta, sorodniki, duhovniki in vsi ostali. V 
dolgem pogrebnem sprevodu smo prišli 
do njegovega groba. Lepo so ga položili 

v pripravljen prostor in potem smo lahko 
vsi v spomin posuli na njegovo krsto ne-
kaj zemlje in ga v slovo pokopali. Tako se 
je pogreb končal. Domov smo šli mirno in 
z željo, da je naš rajni Franc Perko že pri 
nebeškem Očetu. 

Omenila pa bi še to, da mi je bil v cerkvi 
zelo všeč napis »Tvoja beseda je svetilka 
mojim nogam, luč na moji stezi«.

Ana Lina Škorc

Najprej na kratko o racionalnosti – ra-
cionalizaciji – racionalizmu. Na razumu 
sloneča pametna izpeljava nečesa; v eko-
nomskem smislu v delovnem procesu z 
boljšo organizacijo znižati stroške in po-
večati storilnost; v filozofiji ravnanje, ki
ne ceni izkušenj in trdi, da je razum edi-
ni in najvišji kriterij spoznanja; teološka 
smer, ki pravi, da je razum in ne razodetje 
vir spoznaja verskih resnic (Descartes, 
Spinoza, Leibniz – Slovar tujk, F. Ver-
binc).

Podpisani sem za 7. marca 2008 zve-
čer kot član TD Škofljica dobil vabilo v
7 točkah. 

Tistega večera sem od večerne maše ve-
selo razpoložen odhajal na ta zbor, saj v 
TD nimam nobene funkcije in sem zaradi 
neobremenjenosti pričakoval, da se bom 
na srečanju članov imel – kot član TD od 
prvega dne (predsednica je rekla, da bo 
TD kmalu polnoleten) – prijetno in lepo.

Res je po poročilih preteklega in pri-
hodnjega dela vse vzorno in smotrno po-
tekalo, saj predsednica vodi društvo kot 
vzorno podjetje z veliko obrati (matično 
turistično, pevsko, etnografsko …). Na 
zboru so bile najbolj cenjene nove ideje, 
ki bi povečale ponudbo TD in posledič-
no finančno pogačo. Seveda je bilo vmes 
tudi govora o velikem pomenu ekološke 

ozaveščenosti (predsednica: papirnate 
vrečke namesto plastičnih, podžupan: 
anekdota o odvrženem odpadku itd.) in 
kako pomembno je, da društvo iz pozabe 
reši pretekli način preživljanja na našem 
področju. 

Veselil sem se, da je bilo v tako kratkem 
času opravljena tako ogromna količina 
poročevalskega in razpravljalskega dela, 
saj sem osebno menil, da bo tako osta-
lo več časa, da bomo, kot se na občnem 
zboru spodobi, prišli do besede tudi zvesti 
člani in da bo dovolj časa tudi za zadnji, 
najveselejši del. Vendar sem delal račun 
brez krčmarja in tudi v življenju je obi-
čajno tako, da tiste stvari, ki se jih preveč 
veseliš, skoraj gotovo nekaj pokvari. 

To se mi je tokrat zgodilo prav v toč-
ki, ko je spregovoril podžupan, jaz pa 
sem se z dvigom roke (ki jo je predse-
dujoči videl) predsedniku zbora prijavil 
za besedo. Ko pa je podžupan po pogo-
voru in večkratnemu poskusu zaključka 
prenehal govoriti, je predsedujoči zbora 
zaključil debato in napovedal družabno 
srečanje. Ko sem protestiral tej gesti, mi 
je bilo rečeno, naj svoje želje in mnenje 
povem »v čveku« (ne mislim slabšalno) 
med družabnim srečanjem. Tako ravnanje 
je nasprotno statutu TD, saj navadni člani 
društva dejansko lahko pridejo do bese-

de samo na občnem zboru, dokler je ta še 
zbran za poslušanje. 

Naj zdaj še v nekaj besedah sporočim, 
kaj sem hotel reči. Najprej sem želel po-
hvaliti pomlajen pevski zbor in visok 
nivo petja ter izreči čestitko predsednici 
za učinkovito vodenje TD. Zanimalo me 
je tudi, ali skozi leto na kakršen koli na-
čin spremljamo člane TD (npr. z voščilom 
rojstnega dne, obiskom ob bolezni, s so-
žaljem in morda z govorom ali omembo 
(na občnem zboru) v spomin umrlemu). 
Ker se v TD veselimo življenja, bi bilo 
mogoče primerno tudi voščilo družini čla-
nov TD ob rojstvu otroka in dalje v tem 
smislu čutenja z našimi člani. Ker pa smo 
bili v predvelikonočnem času, sem hotel 
zbranim voščiti še veselo veliko noč. 

Ko mi je bila odvzeta beseda, pa mi je 
bilo neizpodbitno sporočeno, da tisti tre-
nutek nisem zaželjen. Brez jeze in delanja 
težav sem odšel z občega zbora društva, 
katerega član »fizikalec« sem od začetka.  
Danes se tako reče tistim v delovnih ob-
lekah, na katere »pomembneži« in menda 
tudi mnogi otroci gledajo bolj pomiloval-
no, takih staršev pa se še celo sramujejo. 
Tako mišljenje šola in »kultura« vcepljata 
v podzavest že našim malčkom. 

Anton Mušič, Škofljica



Ob izgubi moža, očeta, tasta in dedka

FRANCETA BOLHA 
1929–2008
gostilničarja s Pijave Gorice

se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sovaščanom in 
znancem, ki ste se v tako velikem številu poslovili in pre-
hodili z njim zadnjo pot k večnemu počitku. Hvala vsem, ki 
ste bili z nami, nam izrazili pisno ali ustno sožalje, počastili 
zadnje slovo s cvetjem, svečami in darovi za cerkev.
Hvala vsem, ki ste pokojnega razveseljevali z obiski v času 
bolezni - sosedom, društvu upokojencev, zvezi borcev, ga-
silcem.
Hvala zdravstveni ekipi - zdravnici dr. Jezerškovi, medicin-
ski sestri Miči, patronažnima sestrama Majdi in Tanji, ne-
govalki Dragici, zdravnikom in osebju na Infekcijski kliniki 
Ljubljana za strokovno pomoč in razumevanje.
Zahvaljujemo se g. župniku za opravljen obred. 
Najlepše se zahvaljujemo govorniku g. Pavlu Grozniku za 
tople besede o pokojniku in tolažbo domačim. 
Posebna zahvala velja g. Andreju Padarju za besede slovesa 
v imenu krajanov in PGD Pijava Gorica za častno obeležje 
pogrebnega obreda. 

Žalujoči: žena Ana, hčerke Tončka, Ema,  
Mojca in sin Franci z družinami.

Vsi bližnji, ki smo jih ljubili,                                  
nas s smrtjo niso zapustili.
V ljubezen so se spremenili, 
z njo naša srca napolnili.

Ob nenadomestljivi izgubi našega dragega očeta in moža

JANEZA VREČARJA 
z Rebri pri Škofljici (1951–2008)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, so-
sedom in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob stra-
ni, nam izrekli sožalje ter darovali cvetje in sveče. Zahvalju-
jemo se tudi gospodu župniku za opravljen cerkveni obred.
Še enkrat hvala vsem, ki ste našemu očetu in možu izkazali 
spoštovanje in ga v tako velikem številu pospremili na nje-
govi zadnji poti.

Hvala vsem, ki z lepo mislijo postojite na njegovem grobu in 
mu prižigate svečke.

V žalosti žena Angelca, hčerka Petra in sin Klemen

Ob izgubi moža, očeta in dedija 

IVANA NEREDA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, pri-
jateljem in znancem, čebelarjem, društvu upokojencev in 
zvezi borcev za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče.
Majdi in Tanji Zalar pa za vso nego in pomoč med njegovo 
boleznijo.

Vsi njegovi

Ob smrti drage mame, 
stare mame in prababice 

MARIJE HRIBAR
z Rebri

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, darove 
za cerkev in svete maše.
Iskrena hvala zdravnici Tatjani Jezerc - Križanič ter patro-
nažnima sestrama Majdi in Tanji Zalar za dolgoletno pomoč 
in skrb. Zahvala Antonu Mušiču za uvodne pogrebne bese-
de.
Najlepša hvala gospodu župniku Jožetu Tomincu za lep na-
govor mami v slovo in lepo opravljen cerkveni obred ter cer-
kvenemu pevskemu zboru.
Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na 
zadnji poti.

Vsi njeni žalujoči

Ob boleči izgubi moža, očeta in dedka

JANEZA MURNA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaš-
čanom in sodelavcem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, 
sveče in mašne darove ter da ste nam v težkih treutkih stali 
ob strani.
Hvala tudi župniku Jožetu Tomincu za opravljen obred in 
Društvu upokojencev Škofljica.

Vsi njegovi



Lovska družina Škofljica vabi
vse občanke in občane Občine 
Škofljica, da se dne 17. 4. 2008 ob
18. uri v kulturni dvorani Občine 
Škofljica  udeležite predavanja o 
klopnem meningitisu in zaščiti 
pred njim.

Predaval bo doc. dr. Marjan Zale-
tel, dr. med., specialist nevrolog, v 
sodelovanju s farmacevtskim pod-
jetjem GlaxoSmith Kline, d. o. o.,   
ki bo organiziralo cepljenje  proti 
klopnemu meningitisu.

Vljudno vabljeni!
 Ivan Jordan

KUD Škofljica in  
Zabavno-rekreativni teater 

vabita na ogled komedije

avtorja Neila Simona.

V ZAKONU IMATA OBA PRAV ... 
VSAK PO MALEM …

ČLOVEK NE VE, ALI BI SE SMEJAL 
ALI JOKAL OD SMEHA!

Prvič v Sloveniji narejena predstava 
v srbščini in hrvaščini.

Režija: Ljupčo Todorovski - Upa.
Predstava bo v soboto, 12. 4. 2008, ob 19. uri v kulturni 

dvorani na Škofljici.
Vstopnina 10,00 €

VABLJENI!

Društvo Vaška interesna skupnost Gradišče 
Vas vabi, da se 26. 4. 2008 ob 14. uri udeležite 

Prisrčno vabljeni!

Janez Marinčič, predsednik društva

da organizira preventivno 

dne 22. 4. 2008 v prostorih Občine Škofljica.
Uro merjenja Vam bomo posredovali ob Vaši prijavi na 
tel. 031 377 314 (Jelka Pangerc) ali 01 3667 510 (Hedviga 
Škerjanc).

Prosimo, da se zaradi lažje organizacije merjenja prijavite 
čim prej. Prijavite se lahko tudi tisti, ki niste člani DU.
Merjenje izvaja Društvo za osteoporozo Ljubljana.

Socialnovarstvena komisija DU Škofljica

Zaradi izgube nekaj članic sedaj potrebujemo nove. Če te 
zanima gasilstvo, si rada v prijetni družbi, si stara od 14 do 
16 let in si s Škofljice oziroma okolice, nam piši na e-mail na-
slov: fire_balerinke@email.si, pa se bomo zmenile, kdaj se 
dobimo. 

Tea Blatnik

Likovna sekcija KUD Škofljica
vabi na

SPOMLADANSKO  
LIKOVNO DELAVNICO,

ki bo v torek, 22. 4. 2008, 
ob 17. uri v kulturni dvorani na Škofljici,  

Šmarska cesta 3.
S seboj prinesite dobro voljo.

Otroci in starši, prisrčno Vas pričakujemo!

 Mladinke po tekmovanju, foto Tomaž Gorišek






