




Spoštovani občani in občanke,
vnovič smo prišli h koncu. H koncu koledarskega leta in k zadnji šte-

vilki Glasnika letošnjega letnika. Zlasti trgovski centri in mestna središ-
ča so že dodobra okrašeni, vsakodnevne reklame nas na različne načine 
vabijo k temu in onemu dogodku – mnoge k zapravljanju. December je 
čas obdarovanja in s tem – zlasti v potrošniškem svetu – tudi čas daril. 
Usmerjeni smo zlasti k materialnim darilom, vse drugo pa se kljub moč-
ni čustveni atmosferi porazgubi v soju novoletnih okraskov. Zato vas v 
tem uvodniku povabim, da pred prazniki razmislite o darilih, ki nimajo 
materialnega značaja: objemu, nasmehu, dobrem delu, prijaznosti do 
sodelavca, hvaležnosti, obisku, pozornosti, odrekanju in morda o deja-
njih, ki se jim radi izognemo, npr. recikliranju smeti. Morda bi vsak od 
nas napravil osebni sklep, da bo z novim letom začel uporabljati eko-
loške otoke in bo tako doma dosledno razvrščal odpadke. Tak sklep in 
posledično ekološko dejanje bi bilo darilo občini in vsem Zemljanom. 
Si predstavljate, kako bi s tem pozitivno vplivali na otroke in njihov 
odnos do recikliranja?

Morda se vam kakšna ideja za darilo utrne tudi ob prebiranju decem-
brskega Glasnika. Poročamo o odprtju športne dvorane, ki je pomembna 
pridobitev za našo občino. Mnogi se sprašujejo, ali bo prinesla razcvet 
športa, zlasti rokometa v naši občini. Upajmo! Plesne skupine Frklje, 
Frkljice ter 30+ že znajo dobro ogreti ozračje in ustvariti napetost šport-
nega pričakovanja. Nova športna dvorana nas bo zagotovo povezovala, 
saj bo s svojim večnamenskim značajem zadostila ne le športnim pač pa 
tudi kulturnim in zabavnim potrebam našega vsakdana.

Morda bi opozoril na dva diametralna prispevka, ki zadevata skrb za 
domače živali. Iz občinske hiše smo prejeli članek Kam s psi in mač-
ki, ki govori o problematiki zapuščenih domačih živali, ki jih je v naši 
občini veliko. Skorajda ni zaselka, v katerem se ne bi v mimoidočega 
zagnal vsaj en pes. Drugi članek pa je pravo nasprotje. Bajka in Luna 
sta deležni vse pozornosti svojih lastnikov. Vidite, še ena priložnost, da 
razmislimo o darilih in morda naredimo dobro delo in poskrbimo za 
(svojo) domačo žival!

Na rojstni dan dr. Franceta Prešerna (3. decembra) smo praznovali »ta 
veseli dan kulture«, nekaj dni pred tem pa se je Katja pogovarjala s So-
njo Pirman, pisateljico iz naše občine, ki je pred kratkim izdala že svoj 
tretji roman. Vsebina knjige je nadvse aktualna. Veliko o romanu in še 
kaj za povrh preberite na strani 34.

Naj vam za konec v imenu celotnega uredniškega odbora zaželim 
globoko doživet božič, novo leto pa naj bo napolnjeno z optimizmom 
in dobro voljo. Vedno obračajte obraz proti soncu in sence bodo vedno 
padale za vami (nemški pregovor). Srečno!

Iztok Petrič,
odgovorni urednik
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Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Življenje je nepredvidljiva zgodba, posameznika večkrat postavi v situacijo, o kateri še nekaj trenutkov prej ni razmišljal, kaj 

šele, da bi jo pričakoval. 
Življenje je sestavljeno iz množice odločitev, ki jih mora vsak izmed nas ves čas sprejemati; nekatere so vsakdanje, rutinske, 

kratkega značaja in imajo vpliv le na nas osebno ali na naše najbližje, nekatere odločitve pa povsem preusmerijo tok našega živ-
ljenja, vplivajo in odmevajo širše.

Zgodba mojega življenja me je v relativno kratkem času pripeljala pred dve ključni odločitvi, ki bosta močno vplivali na vsebino 
moje življenjske zgodbe, ki glede na moja leta ni niti na polovici.

Odločitev za županovanje pri mojih letih, poznavajoč vso zapletenost nerešenih težav, s katerimi je soočena naša občina, ni bila 
lahka, a je niti za trenutek ne obžalujem, saj sem prepričan, da smo s sodelavci v upravi, z občinskim svetom, ožjimi lokalnimi 
skupnostmi in občani uspeli postaviti dobre temelje, na katerih lahko ob korektnih odnosih tudi v bodoče uresničimo pomembne 
projekte in odgovorimo na ključne izzive, ki so pred našo občino.

Odločitev za članstvo v upravi Darsa ob vseh obveznostih, ki jih prinaša opravljanje županske funkcije, zavedajoč se kompleks-
nosti položaja, v kateri se podjetje nahaja, je bila še težja. 

Življenje pred nas prinaša tudi izzive, ki jih sami ne iščemo, pač pa ti najdejo nas. Na le-te se je potrebno odzvati, jih sprejeti ali 
zavrniti, pri tem pa se moramo zavedati vseh posledic, ki jih ena ali druga odločitev prinaša. 

Po skrbnem premisleku in ob polni podpori svojih najbližjih sem se odločil, da ponujeni izziv sprejmem kljub popolnemu za-
vedanju, da moja odločitev ne bo sprejeta z odobravanjem javnosti. 

Pomembno je, da znamo sprejemati tudi težke odločitve, da od izzivov in priložnosti ne bežimo. V življenju običajno obžaluje-
mo stvari, ki jih nismo naredili, in se radi spominjamo korakov ter poti, ki smo jih prehodili, pa čeprav ti niso bili vedno lahki.

Funkcijo župana od 22. novembra dalje opravljam nepoklicno, to pa zahteva še dodatno angažiranost, odgovornost, disciplino 
in odpovedovanje. Na vse to sem pripravljen, saj želim, da se dobro delo, ki smo ga v zadnjem letu opravili, nadaljuje ter želim 
uresničiti projekte, ki smo si jih zastavili. Nekaj ključnih težav, ki na področju prometa zavirajo možnosti razvoja naše občine, bom 
s funkcijo, ki sem jo sprejel, lažje spremljal in morda pospešil njihovo rešitev.

Tako županovanje kot članstvo v upravi Darsa nista zadnji zaposlitvi, ki jih bom v življenju opravljal, zato je še toliko bolj po-
membno, da jih opravim resno, odgovorno, pošteno in uspešno.

Boštjan Rigler,
župan

Spoštovane občanke in občani, 
za nami je velik dogodek – 17. 11. 
2007 je bila otvoritev večnamen-
ske športne dvorane, sad minule-
ga in sedanjega dela.

Lepo je bilo opazovati zadovolj-
ne obraze vseh, ki ste se udeležili 
odprtja, predvsem  naših otrok, ki 
so dvorano težko pričakovali.

Zahvaljujem se vsem, ki ste se 
odzvali povabilu ob tej priložno-
sti. Še posebej bi se rad zahvalil 
nastopajočim, ki so s svojimi na-
stopi tej prireditvi dali slovesen 
pridih, ter svojim sodelavcem za 
vso skrb in pomoč.

Boštjan Rigler,
župan

Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica, k sodelovanju vabi

večnamenske športne dvorane
in

poslovnih prostorov Občine Škofljica.

Razpisujemo prosto delovno mesto za  delavko/delavca s končano osnovno šolo 
(I. ali II. stopnjo izobrazbe). 
Delo bo potekalo izmenično, v dopoldanskem ali popoldanskem času ter ob kon-
cih delovnega tedna in bo zajemalo:
čiščenje večnamenske športne dvorane,
čiščenje drugih poslovnih prostorov občine. 
Delovno mesto je novo in obsega delovno razmerje za nedoločen čas s polnim 
delovnim časom. Pričetek zaposlitve je predviden takoj.
Pričakujemo samostojne in zanesljive sodelavke/ce z ustreznim odnosom do dela.
Vaše prijave pričakujemo na naš naslov: Šmarska cesta 3, Škofljica, v roku 15 dni
od objave. Kontaktna oseba je Lorena Goričan na tel. š.: 360 16 04. 
Poleg zaposlitve za redno delovno razmerje iščemo tudi honorarne sodelavce z 
urejenim statusom (npr. upokojec) za delo po podjemni pogodbi, in sicer za čišče-
nje predmetnih prostorov in vse v skladu z danimi potrebami. 

Boštjan Rigler, univ. dipl. inž. grad.,
župan



Tokratno poročilo s seje občinskega 
sveta je pripravljeno na podlagi zapisnika 
in naknadnih pojasnil župana, saj se pod-
pisani seje zaradi odsotnosti nisem uspel 
udeležiti.

Svetnikom je bil predstavljen osnutek 
proračuna občine za leto 2008, ki mu 
je sledila razprava. Velik delež proračuna 
je namenjen skrbi za ravnanje z odpadno 
vodo. Zgrajena bo kanalizacija na Žagar-
ski ulici, na Pijavi Gorici pa se bodo po-
stopki gradnje začeli. Nadaljevala se bo 
gradnja primarnega kanala Rudnik–Škof-
ljica, ki je sedaj dosegel Lavrico. Dobrih 
700.000 € je namenjenih oskrbi s pitno 
vodo. Tako bo zgrajen vodovod na Dolah 
in Gorenjem Blatu, obnovljena pa  vo-
dovoda v Pevčevi dolini in na Škofljici.
2,1 milijona evrov je namenjenih izob-
raževanju in predšolskemu varstvu otrok; 
kar 1,4 milijona  evrov pa je namenjenih 
nakupu zemljišč, potrebnih za izgradnjo 
komunalne in prometne infrastrukture; 
prostorskemu načrtovanju je v letu 2008 
namenjenih dobrih 400.000 €. Župan 
meni, da je proračun uravnotežen, saj po-
leg izvajanja rednih nalog zagotavlja tudi 
izvedbo novih investicij, ki pomenijo na-
daljnji razvoj in boljšo kakovost bivanja.

Župan je predlagal dvig vrednostne 
točke nadomestila za uporabo stavbne-
ga zemljišča (NUSZ) za 15 %, kar je po-
trdil tudi občinski svet. Tako bo vrednost 
točke za izračun NUSZ za leto 2008 zna-
šala 0,00206 €. Župan je povišanje ute-
meljil s tem, da v domači občini glede na 

sosednje plačujemo najnižje nadomestilo. 
Sklenjeno je bilo, da ga postopno zvišamo 
in tako dosežemo višino nadomestila, ki 
ga plačujejo občani sosednjih občin.

Svetniki so sprejeli tudi operativni pro-
gram o odvajanju in čiščenju komunalnih 
odpadnih voda, ki ga je potrebno priložiti 
h kandidaturi za črpanje kohezijskih sred-
stev za gradnjo primarnega kanala Lavri-
ca–Škofljica.

V zaključno fazo stopa tudi reševanje 
problematike ureditve cestnega priključ-
ka v naselje Smrjene, saj sta križišče in 
lokalna cesta v zasebni lasti. Občina bo 
zemljišče odkupila, saj so svetniki potrdili 
ocenjeno vrednost zemljišča.

Pri pobudah in vprašanjih je župan 
svetnike najprej seznanil s svojo zaposlit-
vijo na Darsu – to pomeni, da bo funkcijo 
župana opravljal neprofesionalno. Ob tem 
je Jožef Žlahtič izrazil skrb za delovanje 
občine. Župan je odgovoril, da bo na ob-
čini navzoč nekaj ur dnevno.

Ljubo Bekš je zastavil kar nekaj vpra-
šanj oziroma dal več pobud. Glede centra 
na Lavrici, za katerega naj bi bile izdelane 
študije, je župan pojasnil, da se predvide-
va ureditev rekreativnih površin, šole in 
vrtca. Za železniški prehod na Vrečarjevi 
ulici na Lavrici naj bi ministrstvo za pro-
met izdalo odločbo, da se prehod zapre. 
Bekš je predlagal, da se pri prehodu za 
pešce Reber–Pleše postavi merilec hitro-
sti. Zastavil je vprašanje, kako je z odda-
janjem občinskih stanovanj. Mag. Lorena 
Goričan, direktorica občinske uprave, mi 

je pojasnila, da je občinski svet sprejel 
sklep, da naj bi se stanovanja oddajala 
profitno, saj se za neprofitna stanovanja
najemna pogodba sklepa za nedoločen 
čas. Po novem letu načrtujejo razpis, 
kjer bodo stanovanja ponudili po sistemu 
»kdor da več«.

Jože Rojc je povedal, da na Gradišču 
nekatere hiše nimajo smetnjakov, in pred-
lagal, da se manjkajoče smetnjake doda.

Janez Zagorc je predlagal, da se znak 
za omejitev hitrosti, ki stoji na pločniku 
pred šolo, dvigne, ker sedaj ovira pešce. 
Omenil je tudi problematiko ceste na po-
kopališče Trate, ki je prestrma in preozka. 
Predlagal je izgradnjo izogibališč.

Bojan Božič je opozoril, da je gradbiš-
če na Lavrici delovalo tudi na praznik, 
1. novembra 2007, in povzročalo veliko 
hrupa. Zanimalo ga je, ali to problemati-
ko obravnava kakšen odlok. Župan mu je 
pojasnil, da obstaja zakon o javnem redu 
in miru.

Ivan Jordan je omenil, da so ga obiskali 
stanovalci Žagarske ulice in se pritožili, 
ker uvoz do AC Žgajnar s 1. novembrom 
ni bil zaprt, kot je na prejšnji seji obljubil 
Matija Žgajnar in kar smo tudi zapisali v 
prejšnji številki Glasnika. Župan je nad 
prelomljeno obljubo izrazil veliko razo-
čaranje.

Seja je bila končana ob 22. uri.

Pripravil Iztok Petrič

Leta 2002 je bil sprejet  Zakon o vra-
čilu vlaganj v javno telekomunikacijsko 
omrežje (JTO) (Ur. l. RS, št. 58/02). Na 
njegovi osnovi je Občina Škofljica v
istem letu sprejela Odlok o vračanju vla-
ganj v javno telekomunikacijsko omrežje 
na območju Občine Škofljica (Ur. l. RS,
št. 99/02), s katerim so bili natančneje do-
ločeni upravičenci do vračila vlaganj v 
JTO, način sestave seznama upravičencev 
za vračilo vlaganj, način ugotavljanja so-
razmernih deležev ter pogoji in roki vra-
čanja teh deležev. 

Župan je na gornji osnovi imenoval s 
sklepom posebno Komisijo za sestavo 
seznama upravičencev do vračila vlaganj 
v JTO. Z njeno pomočjo smo pripravili 

seznam upravičencev, ki je bil povzet po 
podatkih iz krajevnih skupnosti, prido-
bljene pa so bile tudi vse sklenjene po-
godbe oziroma sporazumi  in aneksi za fi-
nanciranje izgradnje telefonskih kapacitet 
za območje vseh štirih tedanjih KS.

Po nekajkratnih dopolnitvah in spre-
membah Zakona o vračilu vlaganj v JTO 
in objavljenem Pravilniku o podatkih za 
ugotavljanje višine vračila v JTO (Ur. l. 
RS, št. 36/04) je državna komisija končno 
objavila Javni poziv za vlaganje zahtev-
kov za vračilo vlaganj v JTO (Ur. l. RS, št. 
10–11/04). Občina Škofljica je ob objavi
Javnega poziva že imela pripravljen Za-
htevek za vračilo vlaganj v JTO, ki smo 
ga takoj poslali na Državno pravobra-

nilstvo. Zahtevek smo nadalje nekajkrat 
dopolnili, med drugim tudi z natančnim 
izračunom in preračunom v DEM po ob-
javljenem Pravilniku.

Občina Škofljica je v aprilu 2004 z  Jav-
nim pozivom za predložitev dokumentov 
o vlaganjih v JTO na območju Občine 
Škofljica pozvala občane, da podajo za-
htevke za vračilo. Zahtevke smo zbira-
li do 18. 6. 2004, dodatno pa je bil rok 
podaljšan do 7. 12. 2004. Kot je že bilo 
povedano v drugem odstavku, je bil na 
podlagi vseh teh dokumentov sestavljen 
seznam upravičencev.

Po številnih spremembah tega zakona 
ter podaljševanju rokov za vlaganje za-
htevkov in priprave predlogov sklenitve 



pisnih poravnav bi moralo Državno pra-
vobranilstvo že zdavnaj pripraviti oziroma 
predlagati poravnavo za vračilo vlaganj v 
JTO za naše območje. Občina Škofljica 
je večkrat telefonsko in pisno urgirala, 
vendar smo prvi pisni predlog prejeli šele 
23. julija 2007. Po natančnejšem pregledu 
predlogov in posvetu s člani imenovane 
komisije za vračilo vlaganj, za posamez-
no KS, je bilo ugotovljeno, da ponujena 
poravnava za KS Škofljica ne ustreza (je
premajhna) oziroma se ne ujema z našimi 

izračuni, zato smo poslali pripombe in za-
htevali pojasnila. V nadaljevanju se je to 
zgodilo še dvakrat, zahtevali pa smo tudi 
sestanek, na katerem smo še dodatno po-
jasnili naša stališča in zahteve. 

Po vseh pojasnjenih in usklajenih toč-
kah smo 29. oktobra 2007 z Državnega 
pravobranilstva končno prejeli podpisane 
PORAVNAVE za vračilo vlaganj v JTO. 
Na podlagi le-teh smo 20. novembra pre-
jeli sredstva za vračilo vlaganj na občinski 

račun. Z vračilom sredstev končnim upra-
vičencem bo občina predvidoma pričela v 
roku 30 dni od prejema sredstev.

Na koncu zgodbe o vračilu vlaganj (ki 
za občane sicer še ni čisto dokončana) bi 
se za ves vloženi čas, trud in delo želel 
zahvaliti celotni Komisiji za vračilo vla-
ganj v JTO, posebej pa še Jožetu Rusu 
in Janezu Ogrincu za območje bivše KS 
Škofljica.

Stane Bozja

O problematiki zapuščenih živali v naši 
občini sem z namenom – da se vsi občani 
zavedajmo, kaj pomeni imeti hišnega ljub-
ljenca in kam z njim, ko je že star ali pa 
ga preprosto ne maramo več – že pisala.  
Žal so imeli moji članki ravno nasproten 
učinek: namesto da bi bilo v občini vse 
manj nikogaršnjih živali, so klici občanov 
o najdenih psih in mačkah vse pogostejši, 
zavetišča vse bolj polna,  stroški le-teh pa 
vse večji. Prav zanimivo je, da v času, ko 
si vsak želi čim cenejše in kvalitetnejše 
bivanje v svojem okolju, za kar mora po-
skrbeti poleg vseh nas samih tudi lokalna 
skupnost, se za nekatere naloge, ki so po-
sledica našega neodgovornega ravnanja, 
namenja preveč sredstev. 

Pa poglejmo, koliko v letu 2007 stane 
oskrba živali v zavetišču Meli v Treb-
njem, s katerim ima naša občina sklenjeno 
pogodbo. Dnevna oskrba psa znaša 7,51 
€. Občina v skladu z zakonom živalim 
zagotavlja vso oskrbo, potrebno za živ-
ljenje, 30 dni, po tem roku je dovoljeno 
žival evtanazirati  oziroma je v zavetišču 
na stroške lastnika zavetišča.  Dnevna 
oskrba mačke znaša 5,51 €.  Seveda pa je 
potrebno posebej plačati še stroške ulova, 
prevoza, veterinarskega pregleda in evta-
nazije. Tako znašajo stroški,  ki jih mora 
občina plačati zavetišču za 30-dnevno 
oskrbo enega psa približno 335 €, za mač-
ka pa okoli 260 €. 

Naj navedem nekaj primerov, kaj vse 
bi lahko občina s sredstvi, ki jih porabi v 
enem letu za storitve zavetišča, (so)finan-
cirala:  krila celotne materialne stroške 

domače enote Knjižnice Prežihovega Vo-
ranca ali nabavila tretjino celotnega letne-
ga knjižničnega gradiva ali sofinancirala
otroško varstvo 27 otrokom ali sofinan-
cirala vse programe društev za mladino, 
vključno z LAS – dejavnosti za prepreče-
vanje drog, ali doplačala šolo v naravi ali 
nudila celoletno socialno varstvo materi-
alno ogroženim ali krila obratovalne stro-
ške stavb za delovanje ožjih delov lokalne 
skupnosti … 

Naštela sem le nekaj zakonskih nalog; 
koliko luči javne razsvetljave, koliko kva-
dratnih metrov  asfalta,  koliko metrov 
vodovoda ali kanalizacije bi za sredstva, 
ki jih namenjamo za zapuščene  živali, 
zgradili, pa lahko izračunate sami.

KAJ STORITI, ČE POGREŠATE 
ALI NAJDETE HIŠNEGA LJUB-
LJENCA?

Ukrepe obravnava Pravilnik o zaščiti 
hišnih živali (Ur. l. RS, št. 75/05, 88/05). 
Skrbnik živali mora morebitno izgubo ži-
vali v dvainsedemdesetih urah prijaviti 
najbližjemu zavetišču za zapuščene živali 
oziroma se lahko osebno zglasi v najbliž-
jem zavetišču. Razpošljite letake s čim 
boljšim opisom živali, pokličite radijske 
postaje in jim povejte, da pogrešate žival, 
obvestite tudi bližnja društva za zaščito 
živali, obvestite čim več bližnjih veteri-
narskih postaj.

Če lastnik izgube živali ne prijavi niti 
v roku treh dni, se primer obravnava kot 
namerno zapustitev živali.

Kdor najde zapuščeno žival, mora naj-
kasneje v roku štiriindvajsetih ur najdbo 
živali prijaviti najbližjemu zavetišču za 
zapuščene živali, saj  mogoče žival že kdo 
pogreša.

Težko je razlikovati med  živaljo, ki se 
je izgubila, in tisto, ki smo ji lastniki »do-
volili samostojno jutranjo telovadbo«.  Če 
opazite žival, ki je zelo zmedena in se več 
dni zadržuje na istem mestu, obstaja veli-
ka verjetnost, da se je zgubila.

Povprašajte po soseščini, ali kdo pozna 
tega psa ali mačko, da se prepričate, ali je 
res izgubljen. Preverite, če ima žival na 
ovratnici značko z naslovom lastnika ali 
identifikacijsko številko. Če jo ima, po-
kličite veterinarsko inšpekcijo ali veteri-
narske klinike, kjer imajo podatke o last-
niku. Pokličite radijske postaje in objavite 
oglas s podrobnim opisom živali in vašo 
telefonsko številko. Če le morete, obdr-
žite žival doma, dokler ne najdete njenih 
pravih lastnikov. Izgubljene živali so že 
tako zelo zmedene in prestrašne.  Pokli-
čite društva za zaščito živali in pomagali 
vam bodo poiskati lastnika ali nov dom za 
izgubljeno žival.

Dolžnost vsake občine je, da mora po-
skrbeti za živali, ki so izgubljene in za-
puščene na območju, ki ga pokriva.  

Glede na to, da je v preteklosti priha-
jalo tudi do zlorab, je z zavetiščem Meli 
v  Trebnjem dogovorjeno, da najditelj naj-
prej pokliče občino.

Torej,  skušajmo čim bolje ravnati z ži-
valmi! 

Brigita Marinšek

Obveščamo vas, da bo zaradi prenove občinskih prostorov motena uporaba tako kulturne dvorane kot društvenih  
sob in upravnih prostorov, zato prosimo občane za razumevanje.  

Če je mogoče, skušajte izvedbo dogodkov in aktivnosti prestaviti na termine po 30. 1. 2008.



Rebalans proračuna je potreben, ker je 
vlada pri pripravi Proračuna 2008 izha-
jala iz drugačnih podatkov, kot so na voljo 
danes. Bistveno se je povečala gospodar-
ska rast, zaradi česar bo načrtovani pri-
manjkljaj bistveno znižan. Za orientacijo, 
kako smo se s tem spopadali v preteklosti, 
prilagam grafikon, ki prikazuje zadolže-
nost države v zadnjih letih. 

Hkrati je zaradi več vplačanih davkov 
bistveno boljše stanje tudi na prihodkovni 
strani, kar omogoča dodatno zagotovitev 
sredstev za posamezne segmente. Če ste 
že pozabili, opozicija je trdila, da bo po-
trebno dvigniti stopnjo DDV, do česar pa 
zaradi uspešnega dela vlade ni prišlo, in 
so sedaj na to pozabili, tako pa tudi medi-
ji, ki so kar nekaj časa te trditve prodajali 
za čisto resnico. 

Povečujejo se odhodki za urejanje cest 
in železniške infrastrukture, za izvedbo 
projekta sodnih zaostankov, za uveljavi-
tev zakona o slovenski vojski in za zače-
tek odpravljanja plačnih nesorazmerij v 
javnem sektorju. Povečujejo se sredstva 
za pravosodje z namenom čim hitrejšega 
odpravljanja sodnih zaostankov; prav tako 
se povečujejo sredstva zaradi potreb pred-
sedovanja EU, tega ključnega projekta za 
Slovenijo. Povečujejo se tudi sredstva za 
izobraževanje, predvsem za varstvo in 
vzgojo predšolskih otrok, za ustanovitev 
Evrosredozemske univerze in za NUK. 

Za leto 2009 je predvidena gospodar-
ska rast v višini 4,3 %. Na tej podlagi je v 
proračunu za leto 2009 načrtovanih skoraj 
9 milijard evrov prihodkov (8.987 milijo-
nov evrov) in 9,1 milijard evrov odhod-
kov. Prihodki proračuna za leto 2009 se 
tako v primerjavi s predlogom sprememb 
proračuna za leto 2008 znižujejo za 0,6 
odstotne točke BDP, medtem ko se prora-
čunski odhodki znižujejo za 1,0 odstotno 
točko BDP. Več bo sredstev za znanost in 
tehnološki razvoj, izobraževanje, zapo-
slovanje in zmanjševanje brezposelnosti. 

In kaj to pomeni za Občino Škofljica?
V proračunska dokumenta in načrte raz-
vojnih programov je vključena obvoznica 
Škofljica, o kateri razpravljamo že več let. 
Dobro sodelovanje med vlado, poslanci in 
župani s tega območja že rojeva sadove. 
Uvrstili smo tudi investicijo v izgradnjo 
3. pasu od Pijave Gorice do Turjaka, da 
vsaj delno zmanjšamo pritisk in reguli-
ramo promet ter tako povečamo varnost 
udeležencev v njem. V proračunu je tudi 

kolesarska povezava med Škofljico in
Igom, pa po odsekih proti Kočevju in še 
nekatere druge investicije. 

V veliko veselje mi je bilo, da sem bila 
lahko z vami ob odprtju Večnamenske 
dvorane Škofljica. Tudi to je vredno če-
stitk in pohvale vseh udeleženih, ki so in 
ste se odločili za tako pogumen projekt in 
ga tudi realizirali. Prepričana sem, da nam 
bo nova dvorana vsem skupaj v veselje in 
jo bomo pridno koristili.

In ker je decembrska številka zadnja, mi 
dovolite, da vam zaželim mirne, prijetne 
in sproščujoče božične praznike, čestitke 

ob dnevu samostojnosti in enotnosti, novo 
leto pa naj vam prinese nasmehov, dobre 
volje, iskrenih prijateljev, zdravja in oseb-
ne sreče.

Alenka Jeraj, SDS, 
poslanka v Državnem zboru RS

V ponedeljek, 7. 1. 2008, med 15.30 
in 17.00 vas vabim v poslansko pisar-
no v prostore Občine Škofljica. Lahko 
me pokličete na tel. 01 478 95 35 ali se 
mi oglasite po e-pošti alenka.jeraj@dz-
rs.si. Informacije o mojem delu lahko 
najdete na www.alenkajeraj.sds.si.



Spoštovani člani in prijatelji 
Nove Slovenije!
Dovolite mi, da vam v imenu Občinskega odbora N.Si Škofljica zaželim mi-

ren in upanja poln adventni čas. To je čas pričakovanja velikega dogodka, 
ki je popolnoma spremenil tok dogajanja v svojem času. Tudi mi, ki iz njega 
črpamo svoje življenjske sile, smo lahko del te odrešenjske zgodovine, ki nam 
prinaša novo kvaliteto življenja. To je  trenutek zmagoslavja življenjske radosti 
nad žalostjo smrti, čas, ko se vsa zemeljska minljivost izgubi v svetlobi večnega. Vsi ljudje, verni in neverni, smo del 
tega dogajanja. Razlika je samo, da smo mi, ki se tega dogodka osebno zavedamo, poklicani k večji odgovornosti. In 
ta naša odgovornost se kaže tudi v našem političnem delovanju. Niti za trenutek ne smemo izgubiti svoje pokončne 
drže in zavezanosti krščanskim vrednotam. To je naša zaveza, ki smo jo sklenili s tem, ko smo se odločili za politično 
delovanje v Novi Sloveniji. Prav zaradi tega je včasih težko delovati na  tem »spolzkem parketu«, ki je velikokrat poln 
intrig, dogovorov pod mizo in nizkih udarcev. To smo lahko spoznali tudi v zadnji predsedniški bitki, ko je bil Lojze 
Peterle vseskozi tarča nizkih udarcev in medijskega pogroma. Mislim, da je bila njegova tekma  izgubljena v trenutku, 
ko je tudi tradicionalno desno usmerjeno volilno telo nasedlo tem provokacijam. To pa se je zgodilo že pred prvim 
krogom volitev. Člani Nove Slovenije smo prepričani, da bo naše delovanje in zavezanost vrednotam obrodilo dobre 
sadove, zato vztrajamo na naši poti. 

Upanja polno pričakovanje v adventu, bogato doživeto božično skrivnost in  vztrajanja na poti v letu 2008 želim 
vsem članom, prijateljem ter občankam in občanom Občine Škofljica. Da bi znali stopiti skupaj in drug drugemu po-
dariti trenutke sreče, miru in veselja do življenja.

Ljubo Bekš,
OO N.Si Škofljica

Na pragu novega leta naj vam čas nakloni spoznati prave ljudi, 
storiti prave reči, ubrati prave poti ter v sebi in drugih najti le 

dobre sledi.

 

SREČNE BOŽIČNE IN NOVOLETNE PRAZNIKE VAM V 
PRIHAJAJOČEM LETU 2008 ŽELI

Neodvisna lista Naša Lavrica



Posvečanje manjšinski problematiki in človekovim pravi-
cam je Türka vodilo do delovnega mesta sekretarja Komisije 
za manjšinska in izseljenska vprašanja v okviru Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Slovenije. Magisterij Mednarodno 
pravno varstvo manjšin ter z njim mesto asistenta na Pravni fa-
kulteti je osvojil leta 1978, doktoriral pa je 5 let zatem. Istega 
leta je postal tudi predstojnik Inštituta za mednarodno pravo in 
mednarodne odnose. S področja človekovih pravic je izhajalo 
tudi njegovo sodelovanje z Amnesty International pri reševanju 
primerov kršitev v Jugoslaviji. Leta 1984 se je z izvolitvijo v 
Podkomisijo OZN za preprečevanje diskriminacije in zaščito 
manjšin zgodil preskok v mednarodno delovno okolje. Leta 
1989 je bil v Ustavo Slovenije zapisan amandma, ki je one-
mogočal uvedbo izrednega stanja brez slovenske skupščine, pri 
čemer je imel vpliv dr. Türk. Ravno tako je dve leti zatem so-
deloval pri snovanju ustave novoustanovljene suverene države, 
in sicer kot avtor osnutka poglavja o človekovih pravicah. Leta 

1992 je Türk nastopil kot prvi veleposlanik Republike Slovenije na sedežu Združenih narodov v 
New Yorku, kjer si je med drugim prizadeval za uveljavitev države v OZN, pa tudi za veljavo enako-
pravnosti pri nasledstvenih zadevah razpadle Jugoslavije.

Takratni generalni sekretar OZN Kofi Annan je Danila Türka imenoval za svojega pomočnika za
politične zadeve, kjer se je zadnji nato zadrževal pet let. Kasneje se je vrnil v domovino ter zasedel 
mesto profesorja mednarodnega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Danes je v isti usta-
novi predstojnik Katedre za mednarodno pravo ter prodekan za študijske zadeve.

Na začetku tega mandata  se je  SDS skupaj s koalicijskimi partnerji podala na novo pot razvoja in napredka 
Slovenije. Kljub temu da smo vedeli, da ta pot ne bo lahka, imamo danes pred seboj otipljive rezultate doseda-
njih naporov. Slovenija je utrdila mednarodni položaj in kot edina nova članica EU v začetku tega leta prevzela 
evro. Vlada je s svojimi ukrepi odpravila na stotine birokratskih ovir, prvič v zgodovini države realno zmanj-
šala število zaposlenih v državni administraciji in pocenila funkcioniranje države. Lani smo dosegli rekordno 
gospodarsko rast, zmanjšuje se število brezposelnih, ustvarjamo vedno več. Slovenija uspešno uveljavlja davč-
no reformo; davki so se občutno znižali, davčni postopki pa pomembno poenostavili.

Največja bonitetna hiša na svetu Dun&Bradstreet v svojem junijskem poročilu tako  poroča, da Slovenija 
ohranja rating na DB2b, s čimer država na regionalni lestvici še vedno ostaja prav na vrhu, rating pa ima še 
naprej priponko za rast. Makro napovedi so za Slovenijo še vedno ugodne. Realna rast bruto domačega proizvoda ni bila od leta 1999 na-
prej še nikoli tako visoka, obresti Evropske centralne banke so za Slovenijo ugodne, morebitno zmanjšanje investicij javnega sektorja zaradi 
zmanjševanja porabe pa bodo nadomestila sredstva iz evropskih skladov, ugotavlja bonitetna hiša. Najnovejše mesečno poročilo je tako za 
Slovenijo na splošno zelo ugodno. 

SDS v preostali četrtini mandata čaka velika odgovornost pri dokončanju gospodarskih in socialnih reform. Eden velikih projektov je 
decentralizacija države. Z uvedbo pokrajinske ureditve države se 
bodo zmanjšale razlike med pokrajinami, vsak državljan bo imel 
boljše izhodiščne možnosti. Čaka nas še reforma trga dela in dru-
gi pomembni projekti, ki jih želimo izpeljati do konca mandata. 

V SDS so pred nami tudi stalni notranji izzivi. Število članov 
je samo v zadnjem letu naraslo za več, kot znaša skupno število 
članstva kar nekaj parlamentarnih strank v Sloveniji, in še naraš-
ča. Člani predstavljajo velik potencial za stranko in za državo. V 
statut stranke smo zapisali ostra določila o nezdružljivosti poli-
tičnih in gospodarskih funkcij. Začel se je postopek evidentira-
nja kandidatov za državnozborske volitve v prihodnjem letu. Cilj 
SDS ni oblast za vsako ceno. Naš cilj je delo za skupno dobro, za 
večjo blaginjo vseh državljanov.

OO SDS Škofljica

OBČINSKI ODBOR SD ŠKOFLJICA

Novoletno voščilo
Ob dnevu slovenske samostojnosti, 

praznovanju božičnih ter 
novoletnih dni s prehodom v leto 2008 
vam občankam, občanom, krajanom, 

otrokom in mladini  
iskreno voščimo.

Želimo vam prijetno praznovanje, 
dobro počutje ter obilo oddiha.  

Prizadevajmo si, da v naslednjem letu 
vsak zase in skupaj

ohranimo zdravja, iskrivosti  
ter bistrosti uma in duha.  

Upoštevajmo se ter vodimo  
dialog med seboj,

čas razprtij opustimo in  
začrtajmo pravo pot.

Občini ter krajanom želimo, da se 
ustvarja in razvija z  lastnim 

znanjem in delom. 
Znanja ter uspeha v letu 2008 

želimo vsem! 

Občinski odbor SD Škofljica



Lavrica, 11. 10. 2007 – Prisotni so bili 
člani KS Lavrica in nekateri občinski 
svetniki z Lavrice. Sestanek je bil ploden, 
praznega govorjenja ni bilo. Ob vsem po-
vedanem so sprejeli naslednje sklepe:

1.  Problematiko poplav so posredovali 
Ministrstvu za okolje in prostor RS 
Slovenije. Pripomnili so, da tega naj-
brže tako kot do sedaj nihče ne bo 
bral, a  razmere so pač nevzdržne. 

2.  Sprejeli so sklep, da bo imela svoj 
krajevni praznik tudi Lavrica. Junija 

1952 je na Lavrico pritekla neoporeč-
na voda iz Ljubljane, a  kdaj bo kra-
jevni praznik še ni točno določeno. V 
ta namen bodo organizirali organiza-
cijski odbor za praznik »Dan  Lavri-
ce«, in sicer v sestavi: Bojan Božič, 
Tomaž Kupljenik, Roman Brunšek  
in Zdenka Gačnik. Nekaj predlogov 
o delu je bilo že navrženih.

3.  Obravnavan je bil predloga plana KS 
Lavrica za leto 2008, ki bo verjetno 
še pregledan. 

4.  Seznanili so se z nedavno prejeto 
novo različico obvozne ceste. Glede 
na to, da bo prvi predlog (zaradi me-
tuljev) propadel, je zelo verjetno, da 
bo uresničena druga možnost. 

5.  K  pripravam za zbor krajanov je bil 
dodan dnevni red in razdelitev nalog 
(kanalizacija, ceste, cestni znaki in 
oznake, obvoznica).

6.  Določiti se morajo pravila oziroma 
red za rabo dvorane KS. 

Andrej  Pogačnik

Na zboru krajanov na Lavrici so bili  
13. 11. 2007 navzoči župan  Boštjan Ri-
gler,  podžupana Ivan Jordan in Roman 
Brunšek, ravnateljica OŠ Škofljica Jadvi-
ga Avsenak, 3 svetniki, člani KS Lavrica 
in nabito polna dvorana ter balkonski se-
deži krajanov.

Pogovarjali so se o krajevni problema-
tiki, in sicer kot sledijo povzetki. Najprej 
je bilo podano poročilo o delu KS za leto 
2007. Naselje VS 4/4  bo številčno pove-
čalo Lavrico za več kot 1000 prebivalcev, 
zato bo obstoječa šola je premajhna. V 
delu so študije za novo osnovno šolo na 
lokaciji VS 4/4.  Investitor A1 ali drugi 
bo naredil šolo in jo oddajal Občini Škof-
ljica, ki pa jo bo ob priložnosti odkupila; 
zemljišče za novo šolo pa naj občina od-
kupi že sedaj. Šola se bo delala istočasno 
kot novo naselje, v njenem okviru pa bo 
tudi športna dvorana. V vmesnem času 
bodo del šolarjev vozili tudi na Škofljico;

v športno dvorano bodo vozili tudi šo-
larje iz Podružnične šole Lavrica. Novo 
naselje bo zaživelo v 3 letih. Aktivnosti 
ob povečanju obstoječega vrtca že tečejo, 
investitor pa je Občina Škofljica. Krajani
želijo, da se objavi terminske dejavnosti 
vseh del.

O cestnoprometnih zadevah je bilo po-
vedano naslednje: Kamnikarjeva cesta 
bo 4-krako in Jagrova cesta 3-krako se-
maforizirano križišče. Nebčeva cesta bo 
široka 5 m in s pločnikom, zemljišča pa 
je potrebno še pridobiti. Cestno-železni-
ški prehod na Vrečarjevi cesti bo pridobil 
še elektrtične polzapornice. Cestni prehod 
skozi  SBS  se 1. 1. 2008 zapre, pričako-
vati je težave na Nebčevi cesti. Cestna 
obvoznica mimo Lavrice še ni izbrana, a  
naj ne bi bila določena na škodo krajanov 
Lavrice. KS Lavrica zahteva in podpira 
obvozno cesto, in sicer varianto, ki je že 
bila sprejeta na seji občinskega sveta.  Po-

trebno je urediti pločnike na Dolenjski ce-
sti v smeri proti Ljubljani ter prehode za 
pešce pri avtobusnih postajah   Pr’ Kovač   
in  Pod Debelim hribom. Naselje Babna 
Gorica dobi ob železniški progi povezo-
valno cesto na Vrečarjevo cesto, obstoječi 
prehod pa se zapre. Manjka veliko pro-
metnih znakov, zato je potrebno pripraviti 
seznam prioritet;  predlagana je bila tudi 
ustrezna povezovalna cesta ob železniški 
progi Ljubljana–Novo mesto. Ureditve 
je potrebno tudi semaforizirano križišče  
Dolenjske in Vrečarjeva ceste. Ob zadnji 
bo na Lavrici bo tudi železniško postaja-
lišče s parkiriščem.

O kanalizacija je pa naslednje: primar-
ni kanal bo zgrajen še letos in se bo na-
daljeval še proti Škofljici; v  letu 2008
bo del kanalizacije začel delovati; ko bo 
primarni kanal narejen, se bo z deli nada-
ljevalo na sekundarju (zanj projektov še 
ni); azbestne cevi se bo menjalo skupaj s 
sekundarjem kanalizacije.

Točko razno so s pripombami dopolnili 
krajani, in sicer menijo, da je v lavriškem 
vrtcu veliko otrok, samo domačih ne; pri-
pravljale se bodo spremembe prostorskih 
planov; v zvezi s potokom Prošca je bilo 
povedan, da se bo čiščenje začelo še to je-
sen, in sicer od  Ljubljanice proti Lavrici 
navzgor. Krajani zahtevajo dostavo pošte 
tudi ob sobotah; želijo tudi možnost pri-
klopa na internet; menijo, da Občina Škof-
ljica rabi policijsko postajo, avtobusno 
linijo št. 3 iz Ljubljane (ta investicija je 
menda za občino trenutno predraga),; na 
Lavrici pa pogrešajo tudi športne objek-
te  (le-ti pa je seveda pričakovati ob novi 
šoli).

Andrej  Pogačnik



28. oktobra 2007 je bilo farno žegna-
nje na Rudniku. Letos mineva 220 let od 
ustanovitve župnije Ljubljana – Rudnik in 
40 let od prihoda salezijancev. 

Pa poglejmo nekaj utrinkov iz rudniške 
župnije.

Ob taki priložnosti je primerno,  če na-
vedemo nekaj osnovnih podatkov o žup-
nijski cerkvici in župniji. Za zavetnika sta 
bila izbrana sv. Simon in sv. Juda Tadej. 
Od začetka je teritorij župnije spadal k 
takratni veliki pražupniji Sv. Peter. Leta 
1787 je bil na Rudniku ustanovljen vikari-
at, od 1875 pa je  samostojna (jožefinska)
župnija, a njene meje so se večkrat spre-
minjale; umirile pa so se z ustanovitvijo 
župnij Ljubljana – Rakovnik in Škofljica.

Na  prostoru sedanje župnijske cerkve je  
pred 500 leti stala skromna kapelica s po-
kopališčem, nato pa so se pojavile potre-
be po cerkvi na Rudniku. Od domačinov 
sem izvedel za ustno izročilo, da je bilo v 
začetku dogovorjeno, da bo nova cerkvi-
ca približno na lokaciji sedanje avtoceste 
Ljubljana–Zagreb nad stanovanjsko hišo 
Klemenčičevih. Na tem prostoru so imeli 
že ves gradbeni material, samo zidati bi 
morali začeti. Prišlo je do spremembe in 
so vse prepeljali na današnjo lokacijo. 

Prva cerkev sv. Simona in Juda Tadeja 
na Rudniku je stala že pred letom 1526, 
saj so jo tega leta zaradi turškega davka 
nekoliko spremenili. O zagotovem ob-
stoju cerkve pa pričajo podatki iz leta 
1659. Te so razvidni iz prošnje rudniških 
cerkvenih ključarjev, ki so to leto prosi-
li mestni magistrat v Ljubljani za opeko, 
da bi mogli zidati novo zakristijo. Novo 
cerkev so zidale vasi Rudnik, Sela, Orle, 
Lavrica, Daljna vas, Srednja vas in Zgor-
nja vas.

Sedanjo baročno cerkev so začeli zidati 
leta 1755. V glavnem oltarju je kip Ma-
tere Božje (spomladansko žegnanje ), ker 
je bila prvotna kapelica posvečena njej. 
Prvotna cerkev je imela dva zvonika, nato 
pa so leta 1896 enega podrli. V cerkvi je 
na levi strani slika sv. Janeza Boska,  delo 
Tomaža Perka. Sliki sv. Vincencija in sv. 
Jurija pa sta Cibojevo delo. Prvotne orgle 
so bile delo Antona Jenka. Zvonovi so 
bronasti z glasovi » F« 600-kilogramski, 
» A« 400-kilogramski in »C« 250-kilo-
gramski.  Med 2. svetovno vojno sta bila 
poškodovana cerkev in župnišče; delo pa 
je bilo zaradi zasedenosti s strankami zelo 
onemogočeno. V župnišču je kapela Kri-

stusa Dobrega pastirja. Župnija je v času 
obstoja dala kar nekaj duhovnih poklicev. 
V 20. stoletju so se za posvečen poklic 
odločil:  3 škofijski in 1 redovni duhovnik
ter 3 redovnice. To so bili: Jakob Žagar,  
Franc Erklavec, Tine Erklavec, Jure Do-
lenc, Erklavec Marija, Anžič Milka in ne-
znana redovnica. 

V župnijske kroniki je možno zaslediti 
nekaj zanimivosti: že omenjeno ustano-
vitev župnije leta 1787; leta 1881 prve 
kroniške zapiske, in sicer je župnik že 
obiskal gospo na Lavrici (Lenče Gospo-
dovko); leta 1884 (19. avgusta) je bila 
sprejeta nova »gospa gospodska« (Spre-
jeli so jo s  streljanjem, slavoloki ter po-
jedino; na Lavrici so proti večeru dali 
polovnjak vina; igrala je vojaška banda 
(8 mož in kapelnik); kot duhovnik je bil 
navzoč dekan Drobnič.);  pred božičem 
je devet deklic pristopilo k prvemu pev-
skemu zboru; nekatera imena so znana: 
Marija Dremelj, Jožefa Dremelj, Jožefa 
Trkla in  Uršula Drešek (Lavrinova) Lav-
rinova, vse iz Daljne vasi; spomladi leta 
1892 se je začelo z gradnjo dolenjska že-
leznice proti Kočevju, ki je morala biti 
narejena do  3. 10. 1893; prav tega leta je 
bila ustanovljena upravna občina Rudnik; 
9. junija 1894 je bila slovesno odprta in 
prometu izročena dolenjska železnica od 
Grosupljega do Novega mesta; septem-
bra se je odprla tovarna za mletje mahu v 
Babni Gorici; oktobra 1895 so barjanske 
poplave segale vse do Debelega hriba; 8. 

decembra je omenjena tovarna v Babni 
Gorici pogorela; leta 1904 so imeli volit-
ve župana, izvoljen pa je bil Janez Babšek 
iz Srednje vasi; v 1907 je Franc Krivec v 
Babni Gorici naredil nove hiše; prišlo je 
veliko beguncev, ki so živeli pri družinah; 
leta 1917 je umrla begunka Jožefa Kodrič  
(Daljna vas 2); leta 1921  so v Daljni vasi 
(hišna št. 5) našli umorjeno užitkarico 
(bogatašinjo Ivano Možina); 1924 so prvo 
gasilsko brizgalno dobili v  Orlah; 23. 
aprila 1925 je bil komisijski ogled za iz-
gradnjo dvorazredne šole na Lavrici (vasi 
Laverca, Daljna vas, Srednja vas, Sela in 
Babna Gorica so se obvezale, da bodo na 
lastne stroške zgradile šolo); leta 1826 so 
bile v Babni Gorici zgrajene tri hiše; 7. 
oktobra 1926 je bila opravljena blagoslo-
vitev dvorazrednice, gasilskega doma in 
slike sv. Florjana …

Žegnanje je bil res pravi praznik za dru-
žino: pekla se je potica, obvezno so dru-
žine obiskovali sorodniki (cele družine z 
otroki, nihče ni smel manjkati) iz drugih 
krajev; jedlo se je bolje,  s »taveliko« žli-
co.

Prvega novembra je bil praznik vseh 
svetnikov, naslednji dan pa dan vernih 
duš. Svojci so obvezno obiskovali grobo-
ve svojih sorodnikov; pogosto je bilo tež-
ko, saj so imeli težave s prevozom. Mnogi 
so imeli svojce pokopane tudi v sosednjih 
krajih, tako so hodili na grobove na Rud-
nik, Ig in Golo, v Ljubljano, Šmarje - Sap, 
Sostro, Želimlje, Škocjan, Tomišelj in 



morda še kam.
Na dan vseh svetih so pri vseh bolj ver-

nih hišah zvečer molili cel rožni venec in 
ne samo nekaj desetk. Ta molitev je bila 
obvezna tudi za božične praznike, tako so 
molili na sveti večer, na starega leta dan 
– silvestrovo (preden so šli lumpat) in na 
Svete tri kralje.

Ob teh zimskih praznikih je morda pri-
merno govoriti tudi o postu. Na ta dan 
niso jedli mesa in uživali alkoholnih pi-
jač.Včasih je bil post predpisan vsak pet-
ek. Poleg tega je bil predpisan še  na dan 
pred svetim večerom, na pepelnico  (sre-
da po pustnem torku)  in veliki petek pred 
veliko nočjo. Čas od pusta do velike noči 

je bil postni čas. To je bil čas resnosti in 
umiritve. V tem času se ni plesalo, pa tudi 
ženili se niso. 

Najbolj veselo je bilo na starega leta 
dan. Če je bilo zdravje in ni bilo kakšnega 
žalovanja ali prevelikega pomanjkanja, 
je bila obvezna zabava s plesom. Ob tej 
priložnsti niso bili nikoli doma. Znane za-
bave so bile v gostilni Pri Mihcu in Pri 
Petkovšku;  be gostilni sta bili tudi znani, 
da postrežejo z dobrim vinom in hrano. 
Pri teh hišah se je tudi balinalo. Gostil-
na Petkovšek je imela med domačini ime  
»Tri rožice in Zlata lopata«  (tri hčere in 
mama). V gostilno Pri Kastelicu pa so pri-
hajali po večini iz zaselkov z Morosta;  s 
seboj so pripeljali še muzikante; vroča 

ižanska kri je na koncu pogoste povzroči-
la pretepe – fantje so se stepli, ženske pa 
so cvilile in se poskrile, če se je le dalo in 
je bil še pravi čas. Znano je bilo, da so na 
Rudniku pri cerkvi za praznike streljali z 
možnarji. Krajevni praznik je bil tudi od-
hod fantov na »štelengo«. Tam so zdrav-
niško pregledovali in potrjevali fante, ki 
so bili sposobni za služenje vojske. Na 
štelengo so hodili z vozom; vsak bodoči 
vojaški kandidat je dobil »pušelcj« od 
svojega dekleta s seboj pa še lesen kov-
ček (predpisanih dimenzij); na vozu pa 
tudi muzika (vsaj  harmonika) in veselje 
nista manjkala.

Andrej Pogačnik
Fotografija Iztok Petrič

Lavrica, 19. oktobra 2007 –  Malo pred 
polnočjo je prišlo do tragičnega trčenja na 
Dolenjski cesti. V trčenju so bile tri osebe 
– nihče od udeležencev ni bil naš občan 
– huje poškodovane, ena oseba je kasneje 
podlegla ranam..

S to žalostno novico vse občane opo-
zarjam na »divjanje« skozi Lavrico. Kar 
pogosto se krajanom Lavrice dela krivica, 
da imajo visoke in veliko  zahtev. Lavriški 

svetniki pa kar niso zadovoljni z obljub-
ljenim, saj se do sedaj obljube še niso bile 
realizirane. Očitno se volilnih obljub še 
ne udejanja ali pa so na Škofljici že poza-
bljene. Človek nikjer ni več varen:  ploč-
niki so zasedeni, kot da so to parkirišča, 
Dolenjska cesta pa je kot dirkališče. Tudi 
obljub policije je mnogo, ukrepov pa ni. 
Prometnih znakov je sicer kar oziroma 
skoraj dovolj, a manjkata dosleden red in 

disciplina. 
No, pa moramo biti tudi samokritični. 

Kar nekaj naše mladine divja z mopedi in 
skuterji. Ob naših le  2 m širokih ulicah 
res ni pričakovati varnosti ne za pešce ne 
za voznike motornih vozil. 

Tistemu, ki bo te besede vzel v opomin, 
bomo hvaležni vsi.  

Andrej  Pogačnik

Vrečarjeva cesta na  Lavrici, 17. okto-
bra 2007 – Na zavarovanem cestno-želez-
niškem prehodu se je zgodila prometna 
nesreča. Vzrok:  morda nepazljivost šo-
ferja. Varovanje železniškega prehoda je  
avtomatsko; zunanjo  opremo predstavlja-
jo vgrajeni semaforji z rdečimi lučmi, ki 
so ob času dogodka pravilno delovale. 

Kaj je bil vzrok, da so spregledali rdeče 

luči na semaforjih in celo sam vlak, ni na-
tančno znano. Imeli so srečo, da so preži-
veli; šofer in sopotnik sta bila sicer težko 
ranjena, avto pa uničen. 

In poduk:  NE pozabite, da ima vlak 
prednost. Prehod je bil  primerno in  pra-
vilno zavarovan, le spoštovati je treba sig-
nalizacijo ter pravila igre. Še vedno velja, 
da se je treba pri  RDEČI   LUČI ustaviti 

brez vsakršnih popustov.
Tudi doma je pogosto potrebno mladi-

no učiti in opozarjati na prometne znake 
– časa za prometno vzgojo naj ne bo niko-
li škoda.. V opisanem primeru so bili sicer 
nepazljivi starejši udeleženci v prometu, a 
še enkrat opominjam, da si vzemite čas za 
mladino, saj nesreča nikoli ne počiva. 

Andrej  Pogačnik

Že več mandatov kot svetnik Občin-
skega sveta Občine Škofljica opozarjam
na neustreznost avtobusnih postajališč za 
šolsko mladino na Pijavi Gorici. 

Seznanjam tiste, ki redno dnevno 
spremljajo svoje osnovnošolske otroke 
na avtobus, i tudi tiste, katerih otroci kot 
dijaki vozači dnevno potujejo iz različnih 
smeri v srednjo šolo v Želimlje, da je po-

tovanje, posebej prestopanje in čakanje 
na avtobuse oziroma prevoz skrajno, tudi 
življenjsko nevarno.

Za ureditev te problematike se že več 
let zavzema tudi Svet KS Pijava Gorica, 
doslej žal zaman. 

Z javnim opozorilom v občinskem 
glasilu želim  s perečo problematiko sez-
naniti najširšo občinsko osnovnošolsko 

starševsko in srednješolsko dijaško, tudi 
starševsko javnost. 

Kratek, splošen prerez PRETEKLIH 
dogodkov:

pred mnogimi leti sem kot svetnik 
svetu Občine Škofljica glede navedene
problematike predal ustne in pisne pred-
loge, tudi amandmaje z argumentacijo in 
podajal pobude; vendar je bil predlagani 



amandma zavrnjen (pisne pobude sem 
posredoval v vednost tudi OŠ Škofljica
in Gimnaziji Želimlje), v naslednjih letih 
sem vsako leto zaporedoma o istem vpra-
šanju na sejah  občinskega sveta predla-
gal, da se to vsebino postajališč uredi in 
omogoči čakajoči mladini vsaj v dežev-
nem vremenu zavetje pod nadstreškoma, 
četudi provizorijema.

Kljub pobudam dijaki želimeljske gim-
nazije in osnovnošolski otroci v sedem-
cestnem križišču sredi Pijave Gorice še 
vedno na svoje jutranje avtobuse čakajo 
poleti zjutraj na svežem, občasno  prijet-
nem soncu, medtem ko pozimi pretežno 
v dežju ali  na vetru in pogosto v skrajno 
močnem, tudi ledenem dežju in snegu ali 

v plundri (večkrat jih je moč že zjutraj 
videti mokre, tudi že premočene, pozimi 
občasno tudi premražene). In vse se to 
se odvija še v skrajno neudobnem in ne-
organiziranem križiščnem postajališču, 
bolje rečeno v sedemcestnem pijavškem 
križišču.

V občinskem osnutku proračuna za leto 
2008 je po desetletju in pol zaslediti sve-
tlo, bližajočo se  točko, ki  naznanja, da 
se v prihajajočem letu, če bo vse posre-
či, lahko osnovnošolska in srednješolska 
mladina nadeja pokritega avtobusnega 
postajališča na Pijavi Gorici.  

Sedemcestno križišče na Pijavi Gorici 
predstavlja s svojo praktično uporabnostjo 
na približno 100 kvadratnih metrih hkratno 

večvpadno ali polilinearno: 1.  zbirališče 
približno 50 razigranih mladenk in mla-
deničev, 2. intenzivno prometno vozlišče 
smeri Kočevje–Ljubljana, 3. v veliki meri 
splošno prometno jutranje in popoldansko 
mobilno pretočišče, 4. zgoščeno čakališče 
kolon avtomobilov in težkih tovornjakov, 
5. dvosmerno razhajališče otrok s straši 
ali varuhi dijakov, domačinov, množice 
prehodnih voznikov osebnih vozil, 6. hi-
tro vozišče kamionov vlačilcev z lesom in 
drugo transportno vsebino, 7. traktorjev, 
8. kolesarjev in pešcev, ki vsi na Pijavi 
Gorici ubirajo svojo hitro in čim hitrejšo 
pot v zastavljeni smeri in cilju: čim prej 
doseči križišče, se skozenj prebiti v šlo ali 
na delo, v Ljubljano, Kočevje ali Ribnico, 
tudi v širni svet. Nujno je torej premagati 
še SEDEMCESTNO KRIŽIŠČE in to  ne 
glede na način vožnje ter tako  »skočiti« 
na Škofljico ali se »prebiti« na Ižanko.

Nujno bi bilo, da se to križišče v letu 
2008 uredi in na svojih krakih pridobi vsaj 
skromni, a varni avtobusni postaji pred-
vsem za otroke prvošolce in želimeljske 
gimnazijce, ki jim avtobusno postajališče 
predstavlja kar cerkveni zid.  S postaja-
ma bi se vsem čakajočim omogočilo vsaj 
osnovno varnost.

Podobnih črnih prometnih točk v naši 
občini je še nekaj. Zato apeliram, da za-
interesirani pisno podprete pobudo za iz-
gradnjo avtobusnih postajališč in da s tem 
do neke mere zagotovimo varnost otrok in 
mladine v cestnem prometu.

Moj elektronski naslov: jozef.zlahtic@-
email.si

Jože Žlahtič
Fotografija Iztok Petrič

Občina Škofljica in Svet KS Pijava Gorica vabita kra-
jane, da se v čim večjem številu udeležijo zbora kraja-
nov, ki bo v čertek 20. 12. 2007 ob 19. uri v gasilskem 
domu na Pijavi Gorici. 

Dnevni red:
1. Gradnja meteorne in fekalne kanalizacije in obnova 

vodovoda na Pijavi Gorici – pridobivanje služnostnih 
pravic za gradnjo. 

2. Urejanje zemljiškoknjižnega in geodetskega stanja 
(I. faza) na Pijavi Gorici na delu Zagoriške ulice.

Vljudno vabljeni!
Boštjan Rigler, univ. dipl. inž. grad.

Župan



Leta dogovarjanj in usklajevanj so 
obrodila sadove.  

Pred več kot 20 leti smo se občani zgor-
njega dela Škofljice (za gostilno Strah) za-
čeli dogovarjati za ureditev ceste do naših 
domov. Zaradi do sedaj nerešljivih težav 
glede lastništva nismo našli skupne rešit-
ve. Vsakodnevno smo »požirali« prah in 
popravljali močno načeto cesto.

Letošnje poletje pa se nam je sreča 
končno nasmehnila. Dobili smo tako tež-
ko pričakovan asfalt. Za večino ljudi je to 
nekaj vsakdanjega, za nas pa je bil ta dan 
praznik. Resnično smo bili veseli in kar 
nismo vedeli, kako bi svoje veselje po-
kazali. In dokaj hitro je padla odločitev 
– piknik ulice. Pa veselo na delo. Dame 
so napekle sladkih dobrot, gospodje pa 
so poskrbeli za ostalo. In kralj domačih 
živali se je zavrtel pod budnim očesom 
strokovnjaka za peko Romea. 

Zadnji septembrski dan je bil res slove-
sen. Medse smo povabili tudi župana  Ri-
glerja, ki je z našo Milko prerezal trak, in 
veselje se je začelo. Bilo je lepo, prijetno 
druženje, polno petja in smeha. Seveda ni 
manjkalo niti pogovora o resnih in manj 

resnih stvareh.
Ko je padla noč, se je po tem delu Škof-

ljice še vedno razlegala vesela pesem. 
Nismo odnehali. In kar je najpomemb-
nejše – zadnja nedelja v septembru bo od 

zdaj naprej naš dan, praznik ulice.
Ponosni smo, uspelo nam je. Skupaj 

zmoremo skoraj vse.
V imenu občanov Franc Kovačec     

Fotografija Dominik Presen

Občni zbor Četrtne skupnosti Žaga
V torek, 27. novembra 2007, je v kul-

turni dvorani na Škofljici potekal občni 
zbor Četrtne skupnosti Žaga. Dvorana je 

bila lepo napolnjena z večinsko moško 
populacijo. Srečanja se je udeležil župan 
Boštjan Rigler, podžupan Ivan Jordan in 
svetniki Damjan Pangarc, Gregor Lipov-

šek, Gašper Bedenčič in Ljubo Bekš. Se-
stanek je suvereno moderiral Aleksander 
Jeras, predsednik Četrtnega odbora Žaga.

Tematika pogovora je bila zelo razno-
vrstna: cestna in komunalna infrastruktu-
ra, vzdrževanje jarkov, ekologija, igralne 
in rekreacijske površine.

Četrtna skupnost ima zelo slabe cest-
ne oziroma prometne pogoje. Ulice so 
ozke in brez pločnikov, hkrati pa so zelo 
obremenjene. Od časa do časa prihaja do 
manjših prometnih nesreč, stanovalci pa 
se bojijo, da bo zaradi neprimerne hitro-
sti vozil, ki vozijo skozi naselje, prišlo 
tudi do hujše prometne nesreče – zlasti 
jih skrbi za otroke. Promet gostijo, kot 
smo že pisali v prejšnji številki Glasnika, 
zlasti dnevni migranti s Kočevske in obis-
kovalci AC Žgajnar. Lastnik AC, Matija 
Žgajnar, je sicer obljubil, da bo vhod z 
Žagarske ulice 1. novembra zaprl, vendar 
je dano besedo prelomil. Tako imenovana 
požarna vrata so še vedno odprta. Neiz-
polnjena obljuba je zelo razočarala vse: 



župana, svetnike in seveda tudi stanoval-
ce imenovane četrtne skupnosti. Vsi so se 
spraševali, kako naprej.

Župan je predstavil komunalno ureditev 
predmetnega naselja, za katero so načrti že 
izdelani, spomladi 2008 pa naj bi začeli z 
urejanjem. Z ureditvijo cest in pločnikov 
bo zgrajena tudi nekakšna ločevalna ogra-
ja, ki naj bi vsaj delno ločila stanovanjsko 
sosesko od Poslovno obrtne cone (POC), 
hkrati pa bo fizično zaprt oziroma one-
mogočen dostop z Žagarske ulice do AC 
Žgajnar. Stanovalci s predlagano rešitvijo 
niso najbolj zadovoljni in pričakujejo, da 
bo naselje od POC ločeno z nekakšnim 

nasipom in drevesno zasaditvijo, saj bi 
le taka bariera vsaj delno zadržala hrup 
in prašne delce. Tudi dostop do AC tako 
verjetno še lep čas ne bo zaprt, čeprav je 
gospod Žgajnar postavil nove usmeritve-
ne table, ki obiskovalce usmerjajo k nove-
mu dostopu in v tem Glasniku tudi objavil 
obvestilo o novem dostopu do AC.

Rešitev se je nato oblikovala v smeri 
postavitve prometnih znakov »dovoljeno 
samo za lokalni dovoz«, da bi bili stano-
valci zaščiteni v primeru prometne ne-
sreče z nestanovalci/neobiskovalci sose-
ske, in postavitve ustreznih ogledal, ki bi 
omogočala preglednejši izvoz. Stanovalci 

Problem čezmernega onesnaževanja 
okolja, ki ga je povzročal silos za ža-
govino, bo kmalu rešen, saj je podjetje 
Hoja, d. d., pristopilo k sanaciji tega 
silosa. 

Na podlagi odredbe inšpektorja za 
okolje je za obdobje sanacije podjetje 
Hoja zaprosilo Občino Škofljica za iz-
dajo soglasja za začasno obratovanje si-
losa, dokler sanacija ne bo zaključena.

V skladu s 94. členom Zakona o var-
stvu okolja ZVO-1-UPB1 (Ur. l. RS, 
št. 39/2006) je Občina Škofljica izdala
soglasje za začasno čezmerno obreme-
nitev okolja, ki ne sme trajati dlje kot 
do 31. 12. 2007, v nasprotnem primeru 
je potrebno obratovanje silosa ustaviti.

Boštjan Rigler, univ.dipl.inž.grad.
župan

so se zavzeli tudi za postavitev ležečih 
policajev. Z vsemi predlogi se je župan 
strinjal in zagotovil, da jih bodo na občini 
preučili.

Beseda je tekla tudi o obvoznici, ki pa 
je, to je dejstvo, verjetno še lep čas ne bo. 
Najbližja je tako rešitev, da bi zgradili 
popoln uvoz na dolenjsko avtocesto pri 
Šmarju in tako promet s Kočevske pre-
usmerili na avtocesto.

Kar zadeva vzdrževanje jarkov, je bilo 
dogovorjeno, da jih bo očistila občina, ki 
je zato že zagotovila proračunska sred-
stva.

Stanovalci Žagarske si zelo želijo, da bi 
dobili tudi igrišče za otroke in nekaj ure-
jenih rekreacijskih površin. Predlagana 
je bila lokacija na mestu sedanje čistilne 
naprave. Vendar je župan pojasnil, da je 
zemljišče v postopku denacionalizacije in 
tako na njem ni možno urediti javnih po-
vršin. Občani so dali tudi pobudo, da bi 
na železniškem prehodu pod Strahom na-
mestili vsaj svetlobno signalizacijo, zapo-
rnice na Žagarski pa podaljšali, saj mnogi 
prečkajo železniški prehod tudi takrat, ko 
so zapornice spuščene.

Na koncu je svetnik Pangarc pozval vse 
stanovalce četrtne skupnosti, da naj upo-
rabljajo ekološke otoke, ki so jih dobili 
pred kratkim.

Zbor krajanov se je razšel v upanju na 
boljši jutri in z dogovorom, da se čez pol 
leta spet srečajo ob 20. uri.

Iztok Petrič



Prva nedelja v novembru za praznikom 
vseh svetih  je zahvalna nedelja, letos 
je bila 4. 11., ki nas nagovarja k zahva-
li  Bogu za vse trenutke življenja, ko nas 
neprestano zalaga z vsem potrebnim, da 
živimo in potujemo večnosti naproti. Pred 
oltar so bili postavljeni pridelki leta, ki 
vsak zase kaže, da smo v celoti odvisni 
od Božje darežljivosti, saj sami tudi naj-
manjše drobtinice nismo zmožni iztisniti 
iz elementov, ki nas obdajajo. 

Evropa, ki vsak dan bolj posega v Bož-
jo delavnico, že drugo stoletje postopoma 
izumira, Slovenci, ki smo v njenem sre-
dišču in smo najbolj »napredni«, pa za-
sedamo prva mesta v izumiranju, kljub 
temu da smo z materialnimi dobrinami 
zasuti kot še nikoli. Ne čudim se, saj že 
pogled na to, kaj nas neprestano zasipa 

v »neodvisnih« dnevnikih, reklamah in 
brezplačnih časopisih, kaže, da je vse na-
ravnano v hlastanje za  senzacijami in uži-
vaštvom. Če pa se kje pojavi priložnost za 
kaj splošno koristnega, pa materialistični 
posamezniki povzročijo tolikšen preplah, 
da si tudi tisti, ki ne mislijo tako, ne upajo 
ukrepati. Z večino, ki ne misli s svojo gla-
vo,  pa je lahko manipulirati. Naj navedem 
samo dva zadnja dogodka: V Medvodah 
želijo verniki (recimo, da jih je 50,01 %) 
zaradi potreb postaviti vrtec. Za pomoč 
so zaprosili tudi občino, ki je vedno po-
magala graditi »napredne« vrtce. Mnoge 
so (večinski) verniki gradili tudi s samo-
prispevki, pa niso bili župnijski. Zdaj pa 
bi se skoraj zgodilo, da bi tudi župnijski 
vrtec dobil nekaj s kupa, kamor nalaga-
mo tudi verniki, pa  je bilo to v zadnjem 

trenutku  preprečeno. Tako sem prebral v 
nekem brezplačnem časopisu, kjer piše , 
da svetniki »niso šli žejni čez vodo«. V 
zvezi z referendumom so pa najbolj glasni 
(kričači) zopet preprečili, da bi se nekaj 
vrnilo v pokojninsko blagajno, iz katere 
se je petdeset let jemalo. Zdaj se ljudi 
skuša namreč prepričati, da so upokojenci 
v breme zaposlenim. Kakšna nezasliša-
na demagogija (sleparjenje, zapeljevanje 
ljudstva)!

Naši dogodki vsakdana, izumiranje 
Slovenije in Evrope, so me odpeljali od 
zahvalne nedelje, pa naj se vrnem zopet 
k njej. Na tokratni zahvalni nedelji smo 
bili pri mašnem bogoslužju priče podelit-
ve zakramenta svetega krsta osmim otro-
kom. To nas nas kljub vsemu nagovarja 
k upanju. 

V upanju, ki smo ga videli v teh otrocih, 
smo prosili Boga, da bi jih njihovi starši 
vzgajali v pokončne Slovence, ki bodo 
ponosni na korenine svojih starih mam in 
starih očetov ter da bodo za svojo rast s 
pomočjo staršev črpali sokove iz teh ko-
renin, ki vodijo v Življenje z veliko za-
četnico. Tega si želimo še zlasti zato, ker 
smo bili   tri četrt stoletja priče zrušitvi 
treh ideologij, od katerih je vsaka nasled-
nja nosila več zločina in smrti.

Smrt nima zadnje besede, saj  Bog ne 
more biti Bog mrtvih, ampak Bog živih. 
To kal nosimo v sebi vsi ne glede na to, 
ali si priznamo ali ne. Poglejte, vse rekla-
me in vsa človekova dela težijo k lepoti 
in večnosti, človek pa tistega, kar Bog ni 
položil pred nas, ne more najti ali odkriti.

Za ŽPS Škofljica Anton Mušič

Dragi sokrajani, pa smo ga le dobili. 
Ekološki otok namreč. Ker imamo Vrhov-
ci naravo radi ter jo spoštujemo, je otok 
nedvomno velika pridobitev za naš kraj. 
Skrb za čistejše okolje je izrednega pome-
na, saj smo zanamcem dolžni zagotoviti 
lepo ter svetlo prihodnost. Z ločenim zbi-
ranjem odpadkov veliko doprinesemo k 
čistejšemu jutri tudi zato, ker poskrbimo, 
da so naši odpadki reciklirani in ponovno 
uporabljeni, ne pa zavrženi na kakšni iz-
med deponij. Postavitev ekološkega oto-
ka na Vrhu pomeni zavestnejše ravnanje 



z našimi odpadki, ki so v preteklem času 
večinoma končali v istem zabojniku. Od 
sedaj bomo lahko odpadke ločeno zbirali 
tudi v našem kraju na ekološkem otoku, 
ki se nahaja  približno 300 m od starega 
dela vasi ob cesti, ki pelje proti Velikemu 
Ločniku. 

Iskanje lokacije za ekološki otok je 
bilo precej zahtevno in dolgotrajno, toda 
na srečo živimo v vasi, kjer so doma do-
bri ljudje, ki so bili pripravljeni odstopiti 
košček zemlje v dobro skupnosti ter oko-

lja.  Zato se na tem mestu v imenu Vaške 
skupnosti Vrh nad Želimljami zahvalju-
jem družinam Lovšin, Virant ter Gačnik, 
ki so pokazale veliko mero dobrodušnosti 
ter so nam odprtih rok pomagale pri izpe-
ljavi projekta »Ekološki otok«. A zgodba 
se tukaj še ne konča. Ker je naš kraj iz leta 
v leto številčnejši, bomo primorani v pri-
hodnje postaviti še kakšen ekološki otok 
tudi na ostalih delih naše slikovite vasi. 
Zatorej ob tej priložnosti pozivam vse, ki 
ste pripravljeni odstopiti kakšen delček 

zemlje v skupno korist, da nam posredu-
jete svoje predloge, zahteve ali želje. 

Na Vrhu se dogaja s polno hitrostjo, v 
izvrševanju so že nekateri novi projekti, 
ki se jih že vsi veselimo. Obljubljamo, da 
tudi dogodkov in aktivnosti v prihodnje 
ne bo primanjkovalo. Preživite lep pre-
ostanek jeseni ter prisrčno vabljeni na pri-
hodnji sestanek vaške skupnosti. 

Tom Zajšek,
član VS Vrh nad Želimljami      

Slovensko javnost že kar nekaj časa 
pretresajo bolj ali manj glasna prerekanja 
in razprave na temo javnega in zasebnega 
šolstva. Mnenja se krešejo in vsaka stran 
zagovarja predvsem svoj pogled (kako 
značilno …), na obzorju pa kljub še takš-
ni želji nikakor ne uspemo zaslediti po-
mirjevalnega dogovora ali rešitve. Ko že 
mislimo, da se bodo vremena zjasnila, se 
zopet pooblači in zabliska.     

Vendar pa prepustimo politiko poklica-
nim zanjo; za hip pozabite tudi na vseved-
ne medije in odvrnite pozornost od po-
sameznikov, ki trdno prepričani v lasten 
prav med kričanjem »svoje resnice« niti 
ne opazijo, da bi si besede želel tudi kdo 
drug … Čas je namreč, da se sliši še mne-
nje nas mladih, ki nam šola konec koncev 
trenutno predstavlja velik del časa, ener-
gije in misli, pa smo ob vsem pompu ne-
kako izpadli iz igre (ob tem se postavlja 
vprašanje, za kaj je pravzaprav sploh šlo, 
če je naše mnenje tako zanemarljivo). Kot 
dijakinja, ki si že četrto leto širim svoja 
obzorja na prvi zasebni gimnaziji v Slo-
veniji, na Gimnaziji Želimlje, si namreč 
želim javno izraziti mnenje, ki se mi po-
raja ob vseh informacijah. Le-te nas na-
mreč vse bolj bombardirajo in sem ter tja 
človek kljub še takšnemu trudu izgubi 
razsodnost in težko loči zrnje od plev ... 
Ne gre za kakršnokoli izzivanje, še manj 
za udrihanje po mnenju koga drugega. 
Moj namen ni niti komentiranje zakona o 
šolstvu, ki dviguje toliko prahu. Vse, kar 
hočem, je prikaz stvarne slike stanja na 
zasebni gimnaziji, ki jo ima pravico videti 
vsak državljan; popačenih in izkrivljenih 
predstav o tej temi tako ali tako ni poseb-
no težko najti.

Ob vseh zasebnemu šolstvu očitanih 
značilnostih v oči še najbolj bode bese-

da »elita«. Toda – elita v čem? Če bi se 
nam pripisovala elita v odnosih, medse-
bojnem spoštovanju in volji do življenja, 
bi to morda še lahko sprejela. Toda: elita 
v materialnem smislu? Naj povem brez 
slepomišenja in zavlačevanja. Na naši 
šoli dijaki iz velikih družin niso nobena 
redkost, prej pravilo kot izjema. Kakšno 
je dandanes povprečno finančno stanje 
družine z več otroki, veste sami. Dijaki 
na želimeljski gimnaziji smo oblečeni v 
preprosta in običajna oblačila mladih, 
naši šolski pripomočki niso superkvali-
tetni predmeti iz ultravisokega cenovnega 
razreda, tudi naš izbor poletnopočitni-
ški krajev je podoben izbiri velike več-
ine mladih. Naši starši niso milijonarji 
in marsikdo od nas še predobro ve, kako 
je, ko v domači blagajni zazeva praznina. 
Prav zaradi tega poteka na šoli več dobro-
delnih akcij, v katerih aktivno sodelujemo 
tudi dijaki. Obenem obstajajo skladi, ki 
pomagajo finančno šibkejšim dijakom, ki 
se želijo šolati v našem zavodu. Še nekaj 
drugih vidikov bi lahko navedla,  ki jas-
no kažejo na dvomljivost naše »denarne 
elite«. Kakorkoli obračamo, z ekonom-
skega stališča želimeljski dijaki pademo v 
povsem slovensko povprečje. Torej lahko 
očitke o tovrstni eliti mirno preslišimo (in 
preslišite). Kot tudi tiste o elitnem sloju, 
kateremu pripadamo dijaki zasebnih šol. 
Izrazi, kot so »kmetija«, »delo na njivi«, 
»kuhanje, pranje in likanje« in podobno, 
so nam namreč domači bolj, kot si mislite. 
Mirno lahko zapišem, da nam ni prav nič 
pod častjo prijeti za vsakršno delo. Večina 
nas prihaja s podeželja in po naših žilah se 
pretaka povsem navadna kri, ki nima prav 
nič žlahtne modre primesi. Pomeni, da 
smo dijaki tukaj povsem običajni mladi 
ljudje, tako običajni, kot so naši prijatelji 

na javnih šolah in gimnazijah.
Ker pa zna kakšen v lastne misli zave-

rovan posameznik kljub vsemu potarnati: 
»Dijaki že, dijaki … Ampak zaposleni, 
profesorji – ti so elita!«, naj napišem še 
nekaj besed na to temo. Sicer res še nikoli 
nisem držala v rokah plačilne liste katere-
gakoli zaposlenega v naši ustanovi, toda 
če so njihovi osebni dohodki res toliko 
višji kot v javnih šolah, kot se včasih sliši 
kje na ulici, potem naši profesorji to do-
bro skrivajo. Tako vsaj sklepam glede na 
način življenja, ki se ga pač ne da skriti. 
Avtomobili, obleke, pogled na materialne 
dobrine – vse to so dejavniki, po katerih 
navadno hitro prepoznaš bogataša. In za-
enkrat bi po teh merilih težko našla pro-
fesorja, za katerega bi lahko rekla, da mu 
nikoli ni treba gledati na stanje v denarni-
ci in si lahko privošči, karkoli mu poželi 
srce. V nekaterih izjavah smo lahko slišali 
bojazen, da bodo vsi dobri profesorji odšli 
na zasebne gimnazije. Res je, da si dijaki 
želimo strokovno dobro podkovanih, v 
pedagoškem delu spretnih, zanimivih in 
iznajdljivih profesorjev, ki znajo biti poš-
teni in pravični, zahtevni, a obenem člo-
veško odprti za občutljivo dijaško dušo. 
A to je največ odvisno od posameznika, 
od učitelja, veliko manj pa od same šole. 
In takšni učitelji so razmetani po vsej Slo-
veniji, po skromnih podružničnih šolah 
in po ljubljanskih gimnazijah. Pa imamo 
kje kakšna merila, kdo je dober profesor? 
Kako bomo torej to presojali? Po rezul-
tatih na maturi? Po številu odličnih ocen 
ali popravnih izpitov? Kako bomo ovred-
notili tiste vrednote, ki nam jih učitelj po-
sreduje s svojim zgledom?

Bistvo, ki ga želim posredovati, je na-
slednje: tako dijaki kot zaposleni spada-
mo v povsem vsakdanjo slovensko jav-



nost. Gotovo marsikdo živi slabše kot 
povprečen dijak želimeljske gimnazije, 
toda z isto gotovostjo lahko trdim, da ob-
staja malo morje ljudi, ki živijo neprimer-
no razkošneje. Mi torej nismo nič poseb-
nega, nobena endemična vrsta, primerna 
za raziskovanje naših posebnosti, in prav 
tako nismo bogati razvajenčki, nesposo-
bni normalnega življenja. In upam, da je 
to dovolj samoumevno, da bodo trditve o 
naši elitnosti vedno pogosteje naletele na 
gluha ušesa.

Ko sem rahlo obdelala materialno, še 
nekaj besed o duhovni eliti. Med spreho-
dom od razreda do razreda boste ugoto-
vili, da so lahko gimnazijci Želimelj ne-
verjetno disciplinirani in odrasli, hkrati pa 

tudi obupno neukrotljivi in nemirni; to je 
veliko odvisno od tega, katera vrata boste 
odprli. Želim povedati, da disciplina in 
sodelovanje nista dejstvi, ki brezpogojno 
veljata za celotno našo šolo. Saj vendar 
nismo tako vesoljsko drugačni od ostalih 
slovenskih srednješolcev! So dnevi, ko se 
nam ne da niti poslušati, kaj šele razumeti 
… In so dnevi, ko smo še sami nad sabo 
presenečeni, od kod jemljemo voljo in 
energijo. Vsemu navkljub pa je potrebno 
dodati, da naši odnosi nikakor niso tako 
muhasti. In končno smo prišli do elite, ki 
nam bi jo dejansko lahko dokazali (pa je 
sploh ne opazijo!). Na naši šoli vlada spo-
štovanje. Tako med dijaki kot do profe-
sorjev ter ostalih delavcev šole. In ta elita 

nima prav nič skupnega s tem, da je naša 
šola zasebna. Del odgovornosti zanjo 
nosijo naši starši, ki so nam te vrednote 
privzgojili, drugi del pa profesorski zbor 
z ravnateljem na čelu, ki svoje moči ak-
tivno usmerja v zdrave, poštene in iskrene 
odnose na šoli. In posledica tega, začinje-
na s pripravljenostjo, voljo in mladostno 
zagnanostjo dijakov, daje dobre rezultate 
– toda prepričana sem, da zaradi te »elite« 
zasebne šole ne bi smele motiti nikogar. 
Če pa jih – se vam ne zdi, da to potemta-
kem ni težava šole, ampak tistega, ki ga 
to moti?!

Klara Selšek,
dijakinja Gimnazije Želimlje

Z otvoritvijo večnamenske športne 
dvorane Občina Škofljica zagotovo za-
čenja novo poglavje na poti svojega 
razvoja. Velika – ne samo fizično – pri-
dobitev za občino pomeni nov zagon za 
delovanje mnogih društev in občanov na 
različnih področjih. Posebej pa se jo bodo 
razveselili osnovnošolci, saj jim bo s tem 
omogočen kakovostnejši in pestrejši pouk 
športne vzgoje.

Svečana slovesnost
Ob odprtju, 17. novembra 2007, se je 

dvorana prvič napolnila, ko se je sloves-
nosti udeležilo več kot 700 ljudi, kolikor 
jih uradno sprejmejo fiksne in premične 
tribune nove dvorane. Ambient s prvim 
letošnjim snegom in ognjenimi plameni 

pred vhodom ležečih sveč je pričaral sve-
čano in čarobno vzdušje. Začelo se je s 
pihalnim orkestrom Glasbene šole Gro-
suplje in odigrano Zdravljico. Skozi nekaj 
točk so se predstavili učenci Osnovne šole 
Škofljica in podoživeli dosedanje učne 
ure pri športni vzgoji, ko so morali včasih 
telovaditi kar v učilnici, avli in podobno. 
Od zdaj naprej takih težav ne bodo imeli. 
Ravnateljica Osnovne šole in vrtca Škof-
ljica Jadviga Avsenak, ki je bila prva go-
vornica na prireditvi, je orisala izobraže-
valno in športno-vzgojno pot v občini, od 
prve šole v Želimljem, ki jo je ustanovil 
pisatelj in duhovnik Fran Saleški Finžgar 

in je bila brez prostorov za telovadbo, pa 
do zgraditve prvih modernejših prostorov 
za športno udejstvovanje – stare šolske 
telovadnice. 

Slavnostni govornik je bil minister 
za šolstvo in šport dr. Milan Zver

Župan Občine Škofljica Boštjan Rigler 
je v svojem osrednjem nagovoru izposta-
vil težke pogoje učencev in vzgojiteljev 
za delo pri športni vzgoji, ki so zahtevali 
izjemno mero iznajdljivosti, vztrajnosti 
in potrpežljivosti. Od začetnih športnih 
entuziastov, ki so sami uredili igrišče in 
prirejali tekme, so se z razvojem kraja 



krepile športne in rekreativne dejavno-
sti, postopoma pa so se izboljševali tudi 
pogoji delovanja. Po večletnem zorenju 
ideje o večnamenski športni dvorani na 
Škofljici se je pred leti vodstvo občine 
vendarle odločilo za gradnjo predvsem 
finančno zahtevnega projekta. Po težavah 
z lastništvom zemljišča se je gradnja nav-
sezadnje začela s položitvijo temeljnega 
kamna v lanskem oktobru. Dvorana bo 
namenjena izvajanju športne vzgoje v ok-
viru izobraževalnega programa, izvajanju 
rekreativne dejavnosti in redne športne 
vadbe, izvedbi tekem na najvišjem nivo-
ju, hkrati pa bo omogočala izvedbo raz-
ličnih družabnih, glasbenih ter kulturnih 
prireditev. Naložba v objekt s celotno 
neto površino 2400 kvadratnih metrov 
je vredna skoraj 2,5 milijona evrov. Od 
tega je ministrstvo za šolstvo in šport pri-

spevalo dobrih 100.000 evrov, fundacija 
za šport pa slabih 164.000 evrov. Poleg 
velike dvorane objekt vsebuje še manjšo 
dvorano, namenjeno vadbi plesa, aerobi-
ke, joge in podobno, šest garderob s tremi 
umivalnicami ter ostale prostore.

Minister za šolstvo in šport dr. Milan 
Zver je v pozdravnem govoru napove-
dal, da bo zaradi raziskav, ki kažejo, da 
so najstniki in šolarji fizično vse šibkejši 
v primerjavi s preteklostjo, mlade v pri-
hodnosti čakalo več ur telesne vzgoje kot 
sedaj. Poudaril je magično moč športa 
in njegov univerzalni jezik, ki promovi-
ra kulturo medsebojnega razumevanja in 
kulturo miru. Šport pa predstavlja tudi po-
membno gospodarsko panogo, v povezavi 
s katero je zaposlenih na milijone ljudi in 
v kateri se obračajo visoki zneski. Ta »le-
potica«, kot jo je poimenoval minister, bo 

po njegovem mnenju pripomogla k višji 
kvaliteti življenja občank in občanov.

Glasbene poslastice in uradno  
odprtje

Prireditev so spremljale odlične glasbe-
ne točke. Publiko so vnovič, tako kot ob 
odprtju novih prostorov škofljiške knjiž-
nice junija, ogreli in navdušili fantje iz 
vokalne skupine Pushluschtae. Poleg njih 
so obiskovalce zabavali še Mešani pevski 
zbor Češnje in Mešani pevski zbor Gim-
nazije Želimlje, že omenjeni pihalni orke-
ster Glasbene šole Grosuplje ter za konec 
še skupina Dej še’n litro. S plesnimi toč-
kami sta nastopili plesni skupini Frklje 
in 30+. Uradno so nato novo dvorano s 
slovesnim rezanjem traku ob glasbeni 
spremljavi predali v uporabo župan Ri-
gler, minister Zver, ravnateljica Avsena-
kova in zlati olimpijec Rajmond Debevec 
ter jo vsak z enim metom na rokometni 
gol tudi krstili. Slovesnosti sta sledili še 
pogostitvi v dvorani in v avli osnovne 
šole (govora župana Riglerja ter ministra 
Zvera lahko poslušate na spletnem naslo-
vu www.smejko.org/?p=62, zraven pa si 
lahko ogledate še šaljiv videozapis z za-
kuske po slovesnosti).

Nova dvorana torej lahko prične služiti 
svojemu namenu. Da je bila težko priča-
kovana in potrebna, pove dejstvo, da je 
že skoraj povsem zasedena in da je kak-
šen prost termin težko najti. Zagotovo bo 
poživila dogajanje v kraju in občini ter 
dvignila kakovost tako športnovzgojnega 
izobraževanja kot rekreacijskih in tekmo-
valnih udejstvovanj. Zatorej z njo in v 
njej uživajmo.

Besedilo in fotografije
Jure Brkinjač

Le dan po otvoritvi športne dvorane 
na Škofljici je bilo v njej živahno skoraj 
tako kot večer prej. Nedeljsko popoldne 
18. novembra je bilo namenjeno športu in 
zabavi.

Od zgodnjega popoldneva pa do pozne-
ga večera se je v dvorani igralo, plesalo 
in navijalo. Rezultati ta dan niso bili v pr-
vem planu. Pomembno je bilo preskusiti 
parket športne dvorane in obiskovalcem 
pokazati del aktivnosti, ki se bodo  v novi 
dvorani odvijale. Vsi, ki so za nekaj časa 
prišli v dvorano, so imeli priložnost, da 

navijajo za svoje favorite ali jim namenijo 
vsaj pošteno zaslužen aplavz.

»Dan športa« se je začel in končal z 
rokometom. Pričeli so ga mladi s tekmo 
med Škofljico in  Črnomljem, zaključili 
pa so ga starejši rokometaši Škofljice in
Iga. Med omenjenima tekmama pa se je 
predstavil tudi AK Špela s športnimi ig-
rami za otroke, osnovnošolci s košarko 
in rokometom. Posebnega aplavza so bile 
deležne tudi članice plesne skupine Frklje 
in 30+.

Na svoj račun so prišli tudi člani ŠRD 

Kosec, ki so se v odbojkarski tekmi po-
merili s člani Športnega društva Želim-
lje. Vsekakor pa ne smemo pozabiti tudi 
točke plesne skupine Libido in Shokokan 
karete kluba Škofljica.

Prvi dan v življenju nove dvorane je bil 
na parketu vseskozi navzoč šport, na tri-
bunah pa zadovoljni gledalci in navijači. 
Želimo si lahko, da bi bilo še mnogokrat 
tako.

Bojan Pirnat



Teden pred soboto je bil kot v pričako-
vanju Miklavža: veš, kdo je, veš, kaj ti bo 
prinesel, pa si vseeno ves nestrpen. 

Vaje v torek in četrtek, generalka v pet-
ek in soboto. Včasih je težko razložiti, da 
je potrebnih toliko ur za »tiste« tri minute 
nastopa. 

Sobota se je naredila v čist, vetroven 
dan, dišalo je po snegu.

Tisto malo dnevne svetlobe, ki jo ima-
mo priliko videti, ko nismo v službi, se je 
ob 16. uri, ko smo se zbrali na generalki, 

spremenilo v pričakovanja poln večer.
Pod spretno taktirko gospoda Brunška 

je vsakdo vedel, kje sta mu prostor in 
čas.

Toda postajalo je vedno bolj vroče, bli-
žala se je 18. ura. Tribune so bile polne, 
enako sedišča za povabljene goste, pri-
žgale so se odrske luči.

Ni kaj, rojenice so naši novi dvorani 
prinesle čisto energijo.

Kaj naj drugega pomeni navijanje tisoč-
glave množice ob rezanju traku in otvorit-

venih metih na gol?
Dogajanje je bilo bučno in doživeto, 

polno užitkov za oči in ušesa.
Tudi naše minute v soju luči so dodo-

bra razgrele občinstvo. V domači dvorani 
pred glasnim domačim občinstvom – res 
te odnese!

Po zaključku uradnega dela še kar nis-
mo mogli odditi, kajti »trubači« so nada-
ljevali z igranjem in nas prevzeli s svojim 
živahnim ritmom.

V nedeljo nas je spet čakal nov dan 
aktivnosti. Nastop na koncu nedeljskega 
športnega popoldneva je bil predvsem na-
vijaška podpora našim »starejšim mladin-
cem« na veteranski rokometni tekmi med 
Igom in Škofljico.

Z novim objektom smo pridobile tudi 
nove delovne prostore. Plesna dvorana z 
ogledali kar sama vabi na treninge. Ob-
ljubljamo, da vam bomo pokazale rezul-
tate.

V predverju si lahko ogledate delo ne-
utrudnih članov: razstavo o razvoju ŠD 
Škofljica od časa črno-belih slik do danes. 
Predvsem rokomet, ples in smučanje so 
nam zlezli pod kožo. 

Ja ja, 30+ smo že na barvnih slikah …
Izkoristimo možnost druženja,  medse-

bojnega spoznavanja, odkrivanja neštetih 
aktivnosti, s katerimi se ukvarjamo, ter 
nenazadnje tudi pripadnosti kraju.

Zdenka Rugelj 

Argentinski večer
»Domovina je kraj, kjer smo se rodili; 

so stopnice, na katerih smo razbili prvo 
koleno; so šolske klopi, kjer smo se učili 
recitirati Zdravljico; je porodnišnica, kjer 
je prvič zajokal naš sin; je pokopališče, 
kjer počiva naša babica ... Domovina so 
ljudje, s katerimi smo sedali v cerkveno 
klop; s katerimi smo gradili ceste; s kateri-
mi smo se povzpeli na Triglav; s katerimi 
smo nazdravili na trgatvi v Prlekiji ...  In 
kar naenkrat moraš vse to zapustiti. Iz so-
cialnih, političnih ali ideoloških vzrokov 
postaneš begunec, zdomec, izseljenec. 
Sam se znajdeš v tujem svetu.« S temi 
besedami je gospod Roman Brunšek kot 
moderator pričel Argentinski večer, ki ga 
je organiziralo Društvo Škurh s Škofljice.

Prireditve, ki se je odvijala v sredo 7. 



novembra v Majcnovi dvorani v Želim-
ljem, se je udeležilo okoli 80 gledalcev. 
Njen namen je bil spoznati značilnosti 
Argentine, povezave s Slovenijo, zgodo-
vinska dejstva in dandanašnji. Društvo 
Škurh nam je želelo predstaviti naselje-
vanje Slovencev v Argentini, šolanje, 
vzgojo, društveno in versko življenje. In 
kdo nam bi lahko o tem povedal več kot 
potomci tistih, ki so v burnih časih zgodo-
vine našli svoje zatočišče v tej prostrani 
deželi, skoraj 12.000 km ravne črte stran 
od Slovenije. Prav zaradi tega so bili gost-
je večera Gregor in Miriam Batagelj, ki so 
se 25. marca 2003 iz Argentine preselili 
na Škofljico, ter svetovno znani basba-
ritonist  Marko Fink, bratranec gospoda 
Batagelja.

Pred pogovorom  nam je gospod Gre-
gor Batagelj predstavil nekaj osnovnih 
geografskih podatkov o Argentini in jih 
primerjal s podatki o Sloveniji. Tako smo 
na kratko spoznali nekaj dejstev o deželi, 
kamor so starši vseh treh gostov večera  
prišli  leta 1948, po treh letih tavanja po 
begunskih taboriščih v Avstriji in Italiji.  
Gregor, Miriam in Marko so bili rojeni v 
tujini, vendar so govoril najprej sloven-
sko, špansko pa so se naučili v argentin-
ski šoli. 

Gospa Miriam je diplomirala kot pro-
fesorica za osnovno šolo ter profesorica 
španščine in književnosti. Poleg redne 
zaposlitve v argentinskih šolah je učila v 
slovenski sobotni šoli, kasneje pa tudi v 

srednješolskem tečaju v Buenos Airesu, 
kjer je bila tudi podravnateljica. 

Gregor je študiral agronomijo, jo opu-
stil in  se zaposlil v kovinarski delavnici. 
Kot študent je bil glavni urednik meseč-
nika Mladinska vez, kasneje pa je pre-
vzel očetovo mesto pri urejevanju tednika 
Svobodna Slovenija. Leta 1985 je bil kot 
predavatelj povabljen na Študijske dneve 
Draga na Občinah pri Trstu. 

Oba sta se aktivno udeleževala življe-
nja v slovenski skupnosti, občasno pisala 
v tiskane medije, nastopala v gledaliških 
predstavah, pela v zborih. Leta 1986 sta 
poročila in  kasneje sta se jima rodila sin 
Maksi in hči Jasna. Po preselitvi v Slove-
nijo je Gregor našel zaposlitev v pisarni 
Izseljenskega društva Slovenija v svetu, 
Miriam pa na Osnovni šoli Škofljica in
Gimnaziji Vič. 

Gospoda Marka Finka poznamo kot 
basbaritonista. Le malo kdo ve, da je po 
osnovni izobrazbi agronom in da je po 
diplomi v Buenos Airesu poučeval agrar-
no zoologijo. Leta 1985 ste je odločil za 
pevsko pot in se izpopolnjeval pri raznih 
evropskih mojstrih. Leta 1990 je doživeli 
operni debut v Salzburgu. Postal je član 
solističnega ansambla salzburškega Lan-
destheatra. Leta 1992 ste se je odločil za 
svobodni umetniški poklic.

V pogovoru z gosti smo izvedeli mar-
sikaj zanimivega o vzrokih za izseljeva-
nje v Argentino. Pripovedovali so nam o 
potovanju njihovih staršev do Argentine, 

o začetkih njihovega življenja v novi do-
movini. Beseda je nanesla tudi na prazno-
vanje slovenskih običajev, na življenje v 
njihovih družinah. Povedali so nam, kako 
so se učili slovenskega jezika, brali slo-
venske knjige, hodili v slovenske šole in 
sodelovali v drušvenem življenu Sloven-
cev v Argentini. 

Med pogovorom nam je gospod Janez 
Zagorc bral pisma dr. Tineta Debeljaka, 
ki se je v Argentini leta 1948 znašel sam, 
brez žene in treh otrok, na  srečanje z nji-
mi pa je čakal kar 6 let. Blaž Adamič nam 
je predstavil pesem Payador v Pampi, go-
spod Fink pa nam je med drugim zapel 
tudi argentinski tango.

V zadnjem delu večera se je pogovor z 
gosti vrtel okoli ljubezni do obeh domo-
vin. O tem, kako so na Slovenijo gledali 
iz tujine, kako so spremljali osamosvoji-
tev, ter o tem, kako je prišlo do odočitve 
za  vrnitev v Slovenijo in kaj je temu bo-
trovalo. Nismo pa mogli tudi mimo vpra-
šanja, ali je Slovenija takšna, kot so si jo 
predstavljali.

Vsi trije gostje so nam s svojimi izkuš-
njami in pričevanji pričarali zanimiv ter 
poučen večer. Ob kozarčku argentinskega 
vina in mesnih empanadah smo zaključili 
s pesmijo Kje so tiste stezice, ki smo jo 
zapeli skupaj z gospodom Finkom. 

Bojan Pirnat
fotografije: Stane Kočar in 

Bojan Pirnat

Marko Fink

Roman Brunšek ter Mirjam in Gregor Batagelj



Za dan slovenskih splošnih knjižnic je 
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 
izbrala 20. 11., tudi dan otrokovih pravic. 
Letos ga obeležujemo že šestič in tokrat 
je bil posvečen predvsem mladim in nji-
hovi pravici do branja. Na Škofljici smo
v četrtek, 22. 11. 2007, ta dan praznovali 
že tretje leto. In  na obe praznovanji do 
sedaj smo povabili našo občanko, zdaj že 
čisto pravo pesnico in pisateljico Sonjo 
Pirman. 

Tako tudi letos in tudi tokrat z dobrim 
razlogom. Pred tremi leti smo se še spo-
znavali, predvsem pa govorili o Sonji-
nem romanesknem prvencu Poželenje ni 
ljubezen, naslednje leto ob enaki prilož-
nosti smo debatirali o drugem romanu z 
naslovom O tebi, nama in usodi. V četr-
tek zvečer pa je bilo v prijetnih knjižnič-
nih prostorih na Škofljici naše zanimanje 
osredotočeno na pred mesecem izdan ro-
man Gospodična s trni.

Literarni večer
Povabilu knjižničarjev na literarni več-

er se je odzvalo okoli 30 ljudi. Tokrat zelo 
pohvalno in dovolj za precej intimno na-
ravo literarnih večerov. Najprej nas je na-
govorila vodja Knjižnice Škofljica Alma
Vidmar - Mederal in predstavila namen in 
pomen imenovanega dne. S svojim obis-
kom sta nas razveselila tudi direktorica 
Knjižnice Prežihovega Voranca Milena 
Pinter in pisatelj Bogdan Novak. Sledil je 
skoraj uro dolg pogovor s pisateljico So-
njo Pirman. Beseda je tekla predvsem o 

njenem tretjem romanu Gospodična s trni 
in o medsebojnih odnosih. Slišali smo tudi 
nekaj Sonjinih pesmi, za katere ji iskreno 
čestitam. S pisateljico sem se pogovarjala 
Katja Škrabec, debato pa sem začela z na-
slednjimi spomini in željami: Pred dvema 
letoma je Sonja na koncu pogovora izra-
zila svojo željo po ustanovitvi in vodenju 
bralnega oziroma knjižnega kluba. Željo 
ji je uspelo uresničiti. Lansko leto je vod-
ja škofljiške enote Alma Vidmar - Med-
eral opozarjala na prostorski stisko z željo 
po novih, večjih prostorih. Danes smo v 

njih. Zanimivo naklučje morda, a Sonji-
na naslovna junakinja na začetku romana 
govori ravno o tem: »Bila sem obsedena 
z zaljubljenostjo. Obsedena z željo po 
zaljubljenosti. Pregovor pravi, da moraš 
paziti, kaj si zaželiš, kajti natanko to se 
tudi uresniči. In res se je. Zaljubila sem 
se. Resnično zaljubila.«

Beseda o gostji večera –   
Sonji Pirman

Sonja je 28-letna občanka, uspešno je  
zaključila študij in je zaposlena na Veteri-
narski fakulteti v Ljubljani. Največ svoje-
ga časa posveča svoji hčerki Lauri, a vodi 
tudi knjižni kljub na Škofljici ter pravljič-
ne ure po knjižnicah Prežihovega Voran-
ca. Bralcem je podarila že tri omenjene 
romane, piše pa tudi pesmi, za katere je 
prejela tudi priznanji. Je samozavestna, 
prodorna, delavna in polna energije.

Gospodična s trni
Sonjin tretji roman je izšel oktobra letos 

pri Založbi Ved. Spremljamo dve vzpo-
redni zgodbi, in sicer diplomantke  Mie, 
ki se je zaradi želje po samostojnosti in 
bega od neurejenih odnosov v družini 
preselila v garsonjero pod Ljubljanskim 
gradom, ter izseke življenja naslovne ju-
nakinje Izabele L., depresivnega dekleta, 
ki svojo oseb(nost)no stisko skuša rešiti s 
prostituiranjem. O življenju zadnje izve-
mo iz najdenih dnevniških zapisov. Med 
preskakovajem odlomkov (le-ti so tudi 



grafično prepoznavni in lajšajo branje) iz 
skrivnostnega dnevnika in Miinim sreče-
vanjem s prebranim se zgodi nesreča in 
stanje kome. Prav ta pa razkrije, da je Mi-
ino življenje le Izabelina iluzija oziroma 
konstrukt.

Namesto zaključka
Sonja in Katja sva obiskovalce litera-

nega večera povabili tudi h komentarjem, 
vprašanjem …  Publika tega večera je bila 
(z izjemami) sicer malce manj radovedna 
ali pa pogumna, a pisateljica je bila vsem 
zelo hvaležna. Po uradnem zaključku so 
bralci lahko kupili romane, dobili posve-
tilo, Sonjo povprašali še to in ono ter se 
okrepčali ob slano-sladkih prigrizkih. Pet-
er Pal je v Sonji verjetno premišljeno in 
utemeljeno našel nekaj majhnih odsevov 
Josipine Turnograjske, Zofke Kvedrove 
in celo Svetlane Makarovič. Podal je tudi 
kritično analizo Sonjinih romanesknih 
prvin (predvsem junakov), ki jo je skušal 
podkrepiti z literarnovedno in sociološko 
razgledanostjo. A z njegovo  trditvijo o 

pisateljici Sonji kot tipični predstavnici 
generacije, ki pozno odrašča in prevzema 
nove vloge, se glede na povedano, slišano 
in videno pač ne morem strinjati. Seveda 

pa so njeni junaki (iz prav te, naše, tudi 
moje generacije) zgodba zase.

Katja Škrabec
Fotografije: Katja Pinter

Zavod Osnovna šola in vrtec  
Škofljica je dobitnik dveh  
občinskih priznanj

Začetki šole na Škofljici segajo v leto
1938, ko je bila ustanovljena osnovna šola, 
ki je delovala kot ekspozitura šole v Šmar-
ju.  Šola je imela dva oddelka: nižjega (1. 
in 2. razred) in višjega (3. in 4. razred). 
Pouk je potekal v dvorani gasilskega doma. 
Po končani vojni, 23. julija 1945, se je šola 
na Škofljici od šole v Šmarju odcepila. V 
štiri oddelke je bilo vpisanih 64 dečkov in 
65 deklic. Dva oddelka sta imela učilnico v 
dvorani gasilskega doma, dva oddelka pa v 
hiši, katere lastnica je bila gospa Čepono-
va. Prostori so bili premajhni, zato so kra-
jani začeli z akcijo za zidavo nove šole. 12. 
9. 1948 je bila na Škofljici velika sloves-
nost ob odprtju nove šole, za katero pa se je 
kmalu izkazalo, da je premajhna. S šolskim 
letom 1961/62 je postala šola na Škofljici
centralna šola s podružnicama na Pijavi 
Gorici in v Želimljem. Šola je imela devet 
oddelkov z 230 učenci, a le pet učilnic. Za 
telovadnico so uporabljali predprostor pred 
učilnicami v pritličju. V naslednjih letih se 
je število učencev povečalo na več kot 400 
in aprila 1981 se je začela gradnja nove 
šole na novi lokaciji, kjer so zgradili tudi 
telovadnico in igrišče. V letošnjem šolskem 
letu šolo Škofljica obiskuje 643 učencev, 
podružnično šolo Lavrica 82 in podružnico 

Želimlje 20 učencev. Tudi danes se šola za-
radi naraščajočega števila učencev srečuje 
s prostorsko stisko, vendar jo v letošnjem 
šolskem letu delno rešuje z zelo pomemb-
no pridobitvijo – novo športno dvorano.

O delovanju in načrtih Zavoda OŠ in vr-
tec Škofljica smo se pogovarjali z ravnate-
ljico Jadvigo Avsenak.

Urša: Ali ste ponosni na podružnico 
Lavrica, ki deluje že 80 let?

Ravnateljica: Na PŠ Lavrica imamo šti-
ri učne oddelke in 3 oddelke podaljšanega 
bivanja. Delo poteka v zelo skromnih pros-
torskih razmerah. Učitelji se zelo trudijo in 
v sodelovanju z učenci in starši dosegajo 
dobre rezultate. Na delo učencev in uči-
teljev sem zelo ponosna, saj znajo poleg 
učnega uspeha prijetno razveseliti na raz-
nih proslavah in prireditvah, delujejo na 
tekmovanjih in dobrodelnih akcijah. Danes 
obiskuje šolo 80 učencev od 1. do 4. razre-
da. Zaradi prostorske stiske vozimo učence 
3. razreda na OŠ Škofljica. Šola nima telo-
vadnice, zato so učenci v preteklem šolskem 
letu telovadili v športni dvorani Gimnazije 
Želimlje. Z izgradnjo športne dvorane na 
Škofljici bomo učence PŠ Lavrica vozili k 
telovadbi na OŠ Škot1jica.

Urša: Kako to, da ste se odločili za po-
klic ravnateljice?

Ravnateljica: No, ravnateljevanje ne bi 
ravno imenovala poklic, saj se zanj ne iz-

obražuješ. Na šoli Škofljica sem zaposlena
že od leta 1977, najprej sem bila sveto-
valna delavka, saj sem po poklicu diplo-
mirana psihologinja. Pri svojem delu sem 
veliko sodelovala z ravnateljem in ker je 
naša šola imela iz leta v leto več učencev, 
me je ravnatelj, gospod Janez Veršnjak, 
imenoval za svojo pomočnico. Takrat sem 
se prvič srečala z vodenjem šole in ko je 
gospod Veršnjak odstopil, sem se prijavi-
la na delovno mesto ravnateljice. To je bil 
zame izziv.

Urša: Kakšno je vaše vsakdanje delo?
Ravnateljica: Moje vsakdanje delo je 

zelo razgibano in pestro. Poleg urejanja 
administrativnih zadev se predvsem posve-
čam razgovorom z učitelji, pomočnicami in 
reševanju tekočih problemov. Sledim no-
vostim in z njimi seznanjam pedagoške in 
strokovne delavce. Ena mojih najbolj po-
membnih nalog je spremljanje pedagoške-
ga procesa v vrtcu in  šoli. Učitelji me spro-
ti seznanjajo z rezultati, skupaj načrtujemo 
spremembe, uvajamo novosti in rešujemo 
probleme. Seveda se name obračajo tudi 
učenci in starši s predlogi ali problemi. 
Sodelujem tudi z zunanjimi ustanovami, 
predvsem z Občino Škofljica in društvi ter 
skrbim za sodelovanje med vrtcem in šolo. 
Nalog je veliko in težko bi vse naštela. Lah-
ko rečem le, da je ravnateljevanje in na-
sploh delo z otroki in mladostniki proces, 



ki se ne zaključi z odhodom iz šole, vrtca. 
Marsikatera zamisel ali rešitev problema 
nastane v poznih popoldanskih ali tudi 
nočnih urah. Moram pa poudariti, da mi 
pri celotnem delu pomagajo vsi zaposleni 
v šoli in vrtcu.

Urša: Ali ste bili presenečeni, ko ste 
prejeli nagrado za uspešno delovanje 
podružnične šole Lavrica? Kakšni so bili 
vaši občutki?

Ravnateljica: Obvestilo o nagradi me je 
zelo presenetilo, saj tega nisem pričakova-
la. Bila sem ponosna, saj nagrada pomeni, 
da je naše delo cenjeno. Nagrada je tudi 
veliko priznanje za trud vseh učiteljev, ki so 
poučevali na PŠ Lavrica.

Urša: Kaj menite, kakšne so bile vaše 
zasluge, da ste prejeli to nagrado?

Ravnateljica: Kot sem že omenila, je naj-
prej to nagrada za učitelje, ki so poučevali 
in poučujejo na PŠ Lavrica. Sama veliko so-
delujem z učiteljicami in drugimi zaposle-
nimi na imenovani podružnični šoli. Znam 
prisluhniti njihovim potrebam, spodbujam 
jih pri njihovem delu, jih spoštujem in jim 
zaupam. Menim, da je to zelo pomembno 
za kakovosten medsebojni odnos in odnos 
učitelj – učenec – starši. V tem vidim svoj 
delež k zaslugam za prejeto priznanje.

Urša: Kako se razumete z učenci?
Ravnateljca: O tem bi verjetno vedeli več 

povedati učenci sami. V našem zavodu je 
741 učencev in popolnoma razumljivo je, 
da imajo učenci različno mnenje o meni. 
Skušam biti čim bolj prisotna med njimi 
ter spremljati dogajanje na matični šoli in 
obeh podružnicah. Z učenci nimam konflik-
tov, vsak ve, da se lahko ob katerem koli 
času obrne name, saj so vrata moje pisar-
ne vedno odprta. Seveda pa želim, da na 
šoli vlada medsebojno spoštovanje, da se 
spoštuje šolski prostor in hišni red, kajti le 
tako smo lahko vsi bolj sproščeni, se po-
čutimo varno in prijetno.

Urša: Kaj menite o delu učiteljev?
Ravnateljica: Menim, da so učitelji pri 

svojem delu vestni in da je za njih pouče-
vanje proces, ki se ne zaključi z odhodom iz 
šolske stavbe. Poleg tega, da se vestno pri-
pravljajo na pouk, stalno iščejo nove oblike 
in metode dela, seveda z željo, da bi učence 
čim bolj motivirali za učenje oziroma pri-
dobivanje novega znanja. Veliko časa in 
truda vlagajo tudi v vzgojo vrednot, v raz-
govore z učenci in starši. Trudijo se tudi, 
da organizirajo določene oblike pouka 
tako, da poleg znanja, ki ga morajo posre-
dovati po učnem načrtu, učencem z novimi 
spoznanji širijo splošno razgledanost.

Urša: Ali boste v prihodnje uvedli 
kakšne nove učne metode?

Ravnateljica: Naši učitelji se redno izob-
ražujejo in sledijo novostim na področju 
vzgoje in izobraževanja. Vsako leto zato 
uvajajo tudi novosti pri oblikah poučeva-
nja. Seveda je to v veliki meri odvisno od 
posameznika. Sama stremim za tem, da se 
metode dela pri pouku posodabljajo, zato 
smo tudi pristopili k nakupu interaktivnih 
tabel in LCD-projektorjev .

Urša: Ste imeli mogoče kdaj pomisle-
ke, da so učitelji prestrogi oziroma pre-
mili z učenci?

Ravnateljica: Seveda sem se srečala in se 
srečujem z učitelji, ki so premili do učen-
cev. Menim, da to za učence ni dobro, in 
jim skušam to dopovedati. Morda sem se v 
preteklosti srečala z zelo strogim učiteljem, 
vendar se je to kasneje izkazalo kot pozi-
tivno. Danes, vsaj po mojem prepričanju, 
nimamo prestrogega učitelja.

Urša: Kakšna prihodnost čaka šolo na 
Lavrici?

Ravnateljica: Prostori v šoli na Lavrici 
so neustrezni, zato se že dalj časa pogo-
varjamo o ustrezni rešitvi problema. Poleg 
tega se bo na Lavrici gradilo novo naselje, 
zato potekajo aktivnosti za izgradnjo nove 
šole.

Urša Šuker, 9. a

Podružnična osnovna šola Lavrica
Na robu Ljubljanske kotline in Barja 

so pred 81 leti, 7. oktobra 1926, slovesno 
odprli ljudsko šolo Daljna vas, današnjo 
PODRUŽNIČNO ŠOLO LAVRICA. Šola 
je bila dvorazrednica, obiskovalo jo je 37 
učencev, poučevala sta dva učitelja. Maja 
1944 je bila šola požgana in obnova šolske-
ga poslopja je bila zaključena šele po vojni, 
leta 1947. Pouk je še vedno potekal v dveh 
učilnicah, šolo je obiskovalo 66 učencev. 
OŠ Lavrica je bila leta 1964 kot podružnič-
na šola priključena k OŠ Oskarja Kovači-
ča Ljubljana. Leta 1994 je ob reorganiza-

ciji občin šola na Lavrici prešla iz občine 
Ljubljana Vič - Rudnik v Občino Škofljica.
V šolskem letu 1999/2000 je OŠ Lavrica 
postala podružnična šola OŠ in vrtca Škof-
ljica. Število učencev na PŠ Lavrica vsako 
leto raste, zato se učenci in učitelji sreču-
jejo s slabimi prostorskimi pogoji. Kljub 
oteženim pogojem za delo se učenci pod 
vodstvom svojih mentorjev aktivno vklju-
čujejo v dejavnosti ob pouku (naravoslov-
ni tabori, tečaji plavanja, športni, kulturni, 
tehnični dnevi itd.), interesne dejavnosti 
(Cicibanova Vesela šola, oblikovanje izdel-
kov, pevski zbor, krožek angleškega jezika, 
športni, pravljični krožek, razvijanje pozi-
tivne samopodobe) in se udeležujejo raznih 
tekmovanj (Cici Vesela šola, Računanje je 
igra, Branje in pisanje je igra itd.), na kate-
rih dosegajo odlične rezultate. 

Pogovarjali smo se z vodjo PŠ Lavrica 
Ivico Simčič, saj je šola prejela listino Ob-
čine Škofljica za 80 let uspešnega delova-
nja.

Jernej: Gospa Ivica Simšič, ste vodja 
Podružnične šole Lavrica. Kdaj ste za-
čeli učiti? 

Vodja: S poučevanjem sem začela 1. sep-
tembra 1976.

Jernej: Kdaj vam je bilo kot učitelju 
težko?

Vodja: Ja, spomnim se prvih dni pouče-
vanja, ko se nisem znašla in sem doma tudi 
veliko prejokala. 

Jernej: Kako se spomnite svojih učite-
ljev?

Vodja: Svojih učiteljev v šoli? Najbolj se 
spomnim svoje učiteljice na razredni stop-
nji, ki sem jo imela vsa štiri leta in sem ob-
iskovala kombinirani pouk. 

Moja generacija je bila zadnja, ki je lah-
ko obiskovala osemletko na Lavrici.

Jernej: Kako se je osebje šole pripravi-
lo na zamenjavo sistema?

Vodja: Vsega se privadiš.



Jernej: Pred kratkim je podružnica 
Lavrica dobila nagrado za osemdeset let 
uspešnega delovanja na področju vzgo-
je in izobraževanja. Kaj občutite ob tem 
priznanju?

Vodja: Bila sem zelo presenečena in zelo 
počaščena.

Jernej: Zdaj se snujejo načrti za Osnov-
no Šolo Lavrica od prvega do devetega 
razreda. Ali lahko poveste kaj več?

Vodja: Zgrajena bo predvidoma do leta 
2010.

Jernej: Vsi se spomnimo nelagodja, ko 
gremo vsako leto v šolo. Kaj pa vi, ko 
greste vsako leto v isto šolo, kako se po-
čutite?

Vodja: Jaz sem se že tako privadila na 
to, da je šola moj drugi dom. Ko grem od 
doma, grem domov. 

Jernej: Hvala za vaš čas.
Jernej Jambrovič, 9. c

Vrtec Lavrica
Enota VRTEC LAVRICA je odprla svoja 

vrata jeseni leta 1987. Sprva je dejavnost 
potekala v štirih, danes pa v petih pred-
šolskih oddelkih. V njih je prostora za 95 
otrok. Razporejeni so v dva oddelka I. sta-
rostne stopnje (od prvega do tretjega leta 
starosti) in v tri oddelke II. starostne stopnje 
(od tretjega do šestega leta starosti). Z vod-
jo vrtca Vero Šparovec smo se pogovarjali 
o prejetem občinskem priznanju, življenju v 
vrtcu in metodah dela. 

Maša: Ali imate radi svojo službo?
Vodja: Da, zelo.
Maša: Ste se kdaj osebno ukvarjali z 

otroki? Ali ste bili kdaj vzgojiteljica?
Vodja: Vzgojiteljica sem bila 20 let.
Maša: Kakšne so metode dela v vašem 

vrtcu?
Vodja: Metod je veliko. Vendar je zani-

mivo, kako so se v vseh teh letih stvari po-
sodobile. Pristop do otrok je zelo oseben, 
v delo vlagamo veliko pozitivne energije, 

seveda pa so postavljene določene meje, 
pravila glede obnašanja itd.

Maša: Ali ste imeli z otroki kakšne 
prav posebne težave?

Vodja: Prav posebnih težav ni bilo, ven-
dar otroci so različni. Vsak otrok je indivi-
dualen, drugačen in takšnega je potrebno 
tudi sprejeti. Na podlagi tega izberemo tudi 
ustrezne metode in vsebine.

Maša: Kakšno je vaše vsakdanje delo?
Vodja: Zelo pestro. Delo je zelo dina-

mično, čeprav je večino dela s papirji, a se 
vsak trenutek pojavljajo novi problemi in 
težave, ki jih je potrebno sproti reševati. Je 
tudi delo s starši in z otroki.

Maša: Ali ste bili presenečeni, ko ste iz-
vedeli, da je vrtec prejel nagrado?

Vodja: Pravzaprav nisem bila presene-

čena. Presenečena sem bila zato, ker se 
je končno nekdo spomnil na naš vrtec, ki 
je ustvarjalen in uspešno deluje že več kot 
30 let. Vendar pa se je zgodilo prvič, da se 
je nekdo spomnil na nas in da smo tudi mi 
lahko prejeli nagrado.

Maša: Kakšne so bile vaše zasluge, da 
ste prejeli to nagrado?

Vodja: Moje osebne zasluge so takšne, 
kot se pričakujejo od vodstva delavca, da 
organizira in izpelje stvari. Brez ostalih de-
lavcev, vzgojiteljic in seveda otrok pa tega 
ni možno izpeljati.

Maša: Kako se razumete z otroki?
Vodja: Zelo dobro. Jaz jih imam rada, 

oni pa mene.
Maša: Kaj menite o delu vzgojiteljic?
Vodja: Delo vzgojiteljic je zahtevno in 

naporno, je pa tudi zelo ustvarjalno, kar ta 
poklic omogoča. V svoje delo lahko vložijo 
veliko svojih zamisli, vendar se morajo dr-
žati tudi osnovnega programa.

Maša: Ali menite, da je igra v vašem 
vrtcu primerna in dovolj raznolika za 
otroke?

Vodja: Pogoji, ki jih ponujamo otrokom, 
so primerni, ugodni. Trudimo se, da bi bili 
vedno boljši, hkrati pa se tudi trudimo, da 
bi vrnili igro, kot je bila včasih. Torej čim 
manj novih izdelanih igrač in več naravne-
ga materiala. Želimo odstraniti tudi tisto, 
kar otroke spodbuja k agresivnosti, nasilju 
in nestrpnosti.

Maša Pevec, 9. a

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ
Škrabčev trg 9 A, 1310 Ribnica
29. november 2007
Tel.:   01 83 61 953
Faks: 01 83 61 956

Ribnica, 29. november 2007 – Javni sklad Republike Slovenije za regionalni raz-
voj bo v Uradnem listu RS v številki 109 dne 30. 11. 2007 objavil spremembo 
roka za oddajo vlog po Javnem razpisu za dodeljevanje sredstev, namenjenih za 
financiranje investicijskih projektov podjetniškega značaja. Rok za oddajo vlog za 
podjetništvo je z 10. 12. 2007 podaljšan na 14. 12. 2007, poleg tega bodo vlagatelji 
lahko vložili vloge še na dodatnem roku, ki je 11. 1. 2008.

Hkrati sklad planira 7. 12. 2007 objaviti še povečanje skupnega obsega razpisanih 
sredstev, ki naj bi bil po povečanju v višini več kot 13 milijonov evrov. Tako bo za 
decembrski in januarski rok odpiranja vlog na razpolago najmanj 3 milijone evrov 
ugodnih posojil, lahko tudi več, odvisno od poteka obravnave vlog, oddanih v me-
secu novembru.

Interesenti lahko dodatne informacije o razpisu pridobijo na tel. 01 83 61 953 
ali si besedilo razpisa in razpisne dokumentacije pridobijo na spletnih straneh  
www.rdf-sklad.si. 



Kulturna dvorana na Škofljici je v petek,
16. 11. 2007, torej nekaj dni pred godom 
zavetnice dejavne ljubezni do bližnjega 
Elizabete Turingijske, ob 18. uri gostila 
program Župnijske Karitas Škofljica. Po-
zdravil in skozi dogajanje  nas je s prijet-
nim glasom popeljal član domače Karitas  
Mile Hafner. Najprej smo navzoči – več-
era se nas je udeležilo nekaj manj kot 60 
občanov, med njimi tudi župan Rigler z 
ženo ter podžupana – prisluhnili Oktetu 
Gallus, ki je zapel Zdravljico in Sinoči 
sem na vasi bil.

Osrednja točka večera je bilo predava-
nje z naslovom Pot k izboljšanju iz zasvo-
jenosti, ki ga je pripravila univ. dipl. soc. 
delavka Helena Potočnik. Potočnikova 
je že 6 let zaposlena pri Zavodu Pelikan 

Karitas, zato je z nami delila tudi lastne 
izkušnje pri delu z zasvojenci in s svojci. 
Zavod sodeluje z ljubljanskim pripravljal-
nim centrom in skupnostmi Don Pierina. 
Poudarila je, da je zasvojenost kompleks-
na, da izhaja iz človeka celega, družine, 
straršev, zato je pot dolga.  Zasvojenost je 
več kot droga, človek namreč ni sposoben 
odnosa in ne zmore nositi odgovornosti 
za svoja dejanja. Pri omenjeni organiza-
ciji in skupnostih vzrokov in krivcev za 
zasvojenost ne iščejo. Nujno potrebno pa 
je sodelovanje s starši in z bližnjimi, ki 
na situacijo zelo različno reagirajo (si za-
tiskajo oči ali pa so pretirano okupirani s 

strahom, krivdo, sramom). Dobro je vede-
ti, da starši niso krivi, da je njihov otrok 
zašel na to pot, so pa krivi, če na tej poti 
ostane. 

Svojo lastno izkušnjo zasvojenosti in 
poti iz nje je z nami delila gospodična 
Jana. Opisla je svoje doživljanje odvisno-
sti in skupnosti. Bistven poudarek je na 
učenju majhnih odgovornosti, ponižnosti 
in iskrenosti. V obdobju treh let odvisni-
ki najprej spoznavajo sebe in se skušajo 
sprejeti; v drugem letu poskušajo to slabo 
spremeniti, popraviti; zadnje leto pa so v 
pomoč drugim. Namen programa torej ni 
spreminjanje samega sebe, temveč izbolj-
ševanje samega sebe za lastno in dobro 
drugih. Poudarila je še, da so narkomani 
najboljši v vlogi manipulatorja in da s kri-
zami večinoma izsiljujeo svoje bližnje in 
okolico. 

Po predavanju, vprašanjih in pogovoru 
smo se sprostili ob kulturnem programu. 
V slabih tridesetih minutah se nam je s 
Fehtarco (gre za priredbo monologa Ve-
selje do življenja) v gorenjskem narečju 
predstavila igralka Janka Kus. Z likom 
beračice je pokazala drugačen pogled na 
svet in delo. Po izkušnjeh njenega lika so 
radodarni predvsem grešniki, ki upajo, 
da se z darovanim drobižem odkupijo pri 
Bogu ter ljudeh.  Članice in člani so nas 
pogostili še z dobrimi domačimi dobro-
tami ter tako nekatere  zadržali še ob pri-
jetnem klepetu.  

Katja Škrabec
Fotografije Stane Kočar

Oktet Gallus

Predavateljica Helena Potočnik z gospo-
dično Jano

Obiskovalci večera



Oktober je mesec požarne varnosti, 
zato smo bili gasilci v tem mesecu še po-
sebej aktivni. Poleg tega, da vodstvo GZ 
Škofljica po posameznih društvih v ok-
viru zveze redne izvede letne preglede, 
na katerih se pregleda letno delovanje 
društva in preveri pripravljenost ter 
usposobljenost članov društva za po-
sredovanje pri požarih in drugih nesre-
čah, smo izvedli tudi skupno vajo vseh 
gasilskih društev Občine Škofljica.

Vaja Gasilske zveze Škofljica
Vaja je bila zasnovana tako, da je bila si-

tuacija kar najbolj prilagojena dejanskemu 
stanju v primeru požara. Ker se moramo 
gasilci še vedno boriti proti zapostavlja-
nju in neodobravanju delodajalcev, ki ne 
opravičujejo odsotnosti z dela v primeru 
pomoči na intervenciji, smo vaje prisiljen 
izvajati v času, ko je večina gasilcev pro-
stih. Tako smo tudi za to vajo  gasilce ob-
vestili le, da se bo odvijala na sobotni dan 
v popoldanskem času. Ostalih informacij 
nismo podali, ker smo hoteli preveriti od-
zivni čas gasilcev in pa čase prihodov do 
kraja dogodka. Vajo smo izvedli na podro-
čju, ki ga pokriva PGD Želimlje, in sicer 
na večjem gospodarskem poslopju. Razen 
začetnih zapletov zaradi iskanja lokacije 
požara (posledica slabih podatkov »prija-
vitelja požara«) je vaja potekala po pred-
videnem scenariju. Regijskemu centru 
za obveščanje smo namerno posredovali 
skope podatke o dogodku, ker se v večini 
primerov dogodi, da tisti, ki pokliče šte-

vilko 112, zaradi panike in pa raztreseno-
sti spričo nastanka nesreče poda pomanj-
kljive podatke ali pa se v danem trenutku 
ne znajde, kaj, kje točno ter v kolikšnem  
obsegu se je dogodek resnično zgodil. Po 
končani vaji smo se zbrali pred gasilskim 
domom v Želimljah, kjer smo na kratko 
analizirali uspešnost vaje in kjer so svoje 
opažanje podali tudi opazovalci, med nji-
mi so bili podžupan Roman Brunšek, na-
čelnik CZ Občine Škofljica Ciril Martinc
in predsednik GZ Škofljica Franc Trtnik,
ki smo jih povabili k ogledu. 

Podrobnejšo analizo vaje smo opravili 
čez nekaj dni, ko smo ob pomoči fotogra-
fij analizirali vse postopke in ugotavljali,
kje ter kaj moramo še dodatno izuriti, da 
ne bo prihajalo do zamud in nepredvide-
nih situacij.

Ugotovili smo tudi, da nam nekaj pre-
glavic povzroča pomanjkanje specifične 
opreme za posamezne vrste intervencij, 
saj se raznolikost le-teh vsak dan poveču-
je. Nekoč so se gasilci ukvarjali predvsem 
z gašenjem požarov, danes pa predstavlja 
gašenje le še tretjino vseh naših posredo-
vanj. Vse ostalo so intervencije tehnične 
narave, npr. pomoč ob poplavah ali drugih 
vrstah nesreč.

Mačehovski odnos Gasilke zveze 
Slovenije

Gasilska zveza Slovenije bi kot naša 
krovna organizacija lahko veliko več na-
redila za svoja društva kot le, da uvaja 

vedno strožja merila za njihovo delova-
nje. Postavljajo merila, kaj morajo gasilci 
izpolnjevati, kako in koliko se morajo iz-
obraževati, če hočejo, da lahko opravljajo 
svojo dejavnost. Prav je, da se povečuje 
strokovnost in usposobljenost za vse vr-
ste intervencij, vendar je treba paziti tudi 
na žaščito gasilcev samih. Gasilci smo še 
vedno zapostavljeni tako v javnosti kot 
pri delodajalcih. V bližnji okolici – nekoč 
tujini, danes pri naših sosedih – je to že 
veliko bolje urejeno. Da drugih držav po 
svetu, kjer je delo gasilcev spoštovano, 
kjer  javnost gasilca ceni kot človeka, ki 
je za sočloveka in za reševanje njegovih 
dobrin pripravljen tvegati in se podajati 
v življenjsko nevarne situacije, sploh  ne 
omenjam. Združenje vojnih veteranov za 
Slovenijo je za svoje aktivne udeležence 
v vojni dobro poskrbela. Kaj pa Gasilska 
zveza Slovenije? Prvi so tvegali svoja 
življenja v 10-dnevni vojni za Slovenijo, 
gasilci pa tvegamo svoje zdravje in živ-
ljenje skoraj na vsaki intervenciji. Na to 
smo pripravljeni 24 ur na dan, 365 dni na 
leto, od svojega 18. do 65. leta starosti, pa 
nimamo ničesar drugega kot to, da smo v 
tem času žrtvovali ogromno svojega pro-
stega časa, vključno s svojim zasluženim 
letnim dopustom, za izobraževanje in 
vaje. Občani pa nas imajo, razen nekaterih 
izjem, še vedno za berače in pijance. Po-
tem pa se na televiziji pojavi provokator, 
ki opljuva in demoralizira delo gasilcev, 
češ da svoje delo pri »bogatem sosedu« 
opravijo prej kot pa pri njem. Ne zaveda 
pa se, da se tako veliko delo, kot je bilo 
npr. v Železnikih, opravlja kampanjsko 
in linijsko, kar pomeni, da se začne po-
sledice odpravljati na enem kraju in se jih 
postopoma nadaljuje do drugega kraja. 
Skakanje z enega na drug konec in zopet 
nazaj je nesmiselno.



Ker pa spadamo gasilci pod ministrstvo 
za obrambo, bi bilo primerno, da bi go-
spodje v naši vladi razmislili o tem, da bi 
en odstotek proračuna,  namenjenega za 
nakupe raznih transporterjev in ne vem 
česa še, namenili za prepotrebno opre-
mo za odpravljanje posledic naravnih ne-
sreč, ki jih je, kot vidimo, iz leta v leto 
več. Tako tudi nam gasilcem ne bi bilo 
potrebno »beračiti« za nakup opreme, ki 
jo uporabljamo za reševanje dobrin in ne 
nazadnje tudi življenj.

Kljub temu pa bi se na tem mestu za-
hvalil vsem občanom in občankam, ki na 
kakršen koli način pomagate, da gasilci 
lahko opravljamo svoje poslanstvo. Ne-
kateri s svojim prispevkom pri namen-
skem delu davka pri dohodnini, drugi z 
donacijami ali pa s prispevkom, ko vas 
obiščemo ob novoletnih praznikih in vam 
prinesemo koledar z lepimi željami za 

novo leto. Še enkrat hvala in se še naprej 
– z željo, da bi vas obiskali le kot prijate-
lji in ne po službeni dolžnosti ob nesreči 
– toplo priporočamo. Če pa do nje pride, 
se lahko zanesete, da bomo takoj, ne gle-
de na uro dneva ali noči, priskočili na po-
moč. Vi samo poskrbite, da bomo v čim 
krajšem času o dogodku obveščeni. Po-
kličite številko 112 in čim bolj natančno 
povejte, kaj in kje se pripetila nesreča, kaj 
in kdo je ogrožen ali poškodovan.

Očistite dimnike in kurilne  
naprave

V zimskem času, ko so se temperature 
že močno spustile in je kurilna sezona že 
v polnem teku, bi želel opozoriti še na čis-
tost dimniških tuljav in kurilnih naprav. 
Gasilci v zadnjem času beležimo porast t. 
i. dimniških požarov, ko se zaradi neočiš-
čenih dimnikov in kurilnih naprav (peči) 

zgodi, da se nakopičene saje in katran pre-
grejejo in posledično tudi vnamejo. Sve-
tujemo vam, da se prepričate, če ste pred 
kurilno sezono svoje dimnike dali očistiti 
pooblaščenemu dimnikarju in če je vašo 
kurilno napravo,  če uporabljate peči na 
tekoča ali plinasta goriva, pregledal ser-
viser. Kajti tudi neustrezno očiščena ku-
rilna naprava poleg tega, da vam poveča 
stroške za gorivo, lahko povzroči veliko 
katastrofo, 

V prihajajočem letu 2008 vam želimo 
čim manj neljubih dogodkov in situacij 
ter da bi leto minilo srečno in mirno, da 
bi se na ulicah srečevali le kot sosedje in 
prijatelji, pripravljeni na medsebojno po-
moč.

NA POMOČ!

Za GZ Škofljica
Peter Giovani

V torek, 4. 12. 2007, smo v Domu krajanov na Lavrici  ustvarjali na likovni delavnici, ki  jo je pripravila likovna sekcija KUD 
Škofljica. V uri in pol nas je 16 udeležencev, predvsem otroci s spremljevalci, izdelalo različne okraske – pingvinčke, zvezdice in 
zimske vile. Kot animatorka te že zimsko in praznično obarvane delavnice se vsem obiskovalcem zahvaljujem za obisk ter vam 
želim veliko kreativnosti tudi v prihajajočem letu. 

Za KUD Škofljica Katja Škrabec 

Lavrica, 31. oktober 2007 –  TD Lav-
rica je organiziralo delavnico izrezovanja 
buč, namenjeno otrokom (zbralo se jih je 
okoli 15). Pod mentorstvom članic  dru-
štva organizatorja so se otroci učili obli-
kovati razne figure iz buč. Učenje je bilo 
mladim več kot zanimivo. Na koncu so 
bili izdelki prave umetnije. Mogoče bodo 
pri TD Lavrica organizirali še kakšno za-
nimivo delavnico.

Besedilo in fotografije
Andrej   Pogačnik



Kulturno prosvetno društvo Ivan Can-
kar Šentjošt je v soboto, 3. novembra 
2007, naše društvo in več Škofljičanov 
povabilo na Večer z Rezijani. Odločitev 
za obisk večera je bila izključno narodno-
ljubnega značaja. Že pred leti, ko sem se 
spuščal z Matajurja, sem se pridružil dve-
ma gospodoma in tako spoznal Qualizo.  
Profesor na videmski teološki fakulteti 
Marino Qualiza, ki je takrat na vrhu da-
roval sv. mašo, je v pridigi izrazil svojo 
veliko bolečino in neizmerno ljubezen 

nad slovenstvom v Benečiji in Reziji. Po 
poti navzdol je sogovorniku in tudi meni 
naročal naj iz matične domovine čim po-
gosteje obiskujemo Benečijo in Rezijo. 
Nekaj za tem sem ponovno prebral Trin-
kovo (1863–1954) Beneško Slovenijo, 
Hajdimo v Rezijo. Trinko piše, da so še v 
času Avstro-ogrske monarhije Rezijo kar 
precej obiskovali in preučevali italijanski 
turisti, različni ljubitelji iz Slovenije pa da 
so redko zahajali tja, kar zelo obžaluje.

Predlani (27. 8. 2005) smo iz ljubitelj-

skih nagibov tudi iz naše župnije z avto-
busom odpeljali do  Rezije. Z odličnim 
vodičem mag. Jožetetom Kukmanom smo 
se v besedi in stikih z domačini seznanili 
z današnjo podobo Rezije.  Obiskali smo 
naselja Ravance, Bila, Osojane, Njiva, 
Liščaca in Stolbica.

Razumljivo je torej, da se nam je zdelo 
vredno obiskati Šentjošt, ko je v Možine-
tovi hiši ministrica za visoko šolstvo, zna-
nost in tehnologijo Mojca Kucler Dolinar 
odprla razstavo o Reziji. Temu je sledil 
naš ogled fotografij, za tem pa smo se pre-
selili v kulturno dvorano.

Pozdravni govor je imel sekretar z mi-
nistrstva za kulturo  Silvester Gabrščak, 
ki nam je predstavil svoje doživljanje 
Rezje, katere prebivalci niso nikoli imeli 
nobene slovenske šole, pa so kljub temu 
do današnjih dni ohranili svoje posebno 
narečje, ki ga po podatkih iz leta 2004 
govori ali pozna samo še okoli 1200 ljudi 
(toliko prebivalcev je imelo v zlati dobi  
posamezno naselje).

Predsednica kulturnega društva Roza-
janski dum iz Ravance, glavnega kraja 
Rezije, ga. Luiza Negro nam je z rojaka-
ma Silvano in  Severinom v pesmi, bese-
di in plesu prikazala košček rezijanskega 
narodnega bogastva.

Domačini iz KPD Šentjošt – Pevski 
zbor Šentjošt in Dobrovski fantje – pa so 
nam zapeli domači pesmi in dve tudi v re-
zijanščini.

Večino dela je opravilo prosvetno dru-
štvo s svojimi sodelavci in ob izdatni po-
moči zakoncev Marte in Petra Keršiča 
(nudenje, priprava prostora v Možinetovi 
hiši idr.)

Seveda so nas Šentjoštčani, preden smo 
odšli na svoje domove, še pogostili.

Za Društvo Nova slovenska zaveza 
Anton Mušič



Od postavitve spomenika je minilo 
50 let

Krajevna organizacija  Zveze borcev 
NOB je kot vsako leto doslej pri  spome-
niku na   Škofljici  počastila spomin na 76 
padlih borcev in žrtev fašističnega nasilja 
v naši občini. Pred začetkom spominske 
slovesnosti na Škofljici je  delegacija
organizacije ZZB NOB Škofljica položila 
cvetje in prižgala sveče tudi pred grobnico 
v Zalogu, kjer je skupaj pokopano večje 
število neznanih borcev,  pred grobnico v  
Brezju, kjer je pokopano 25 borcev NOB 
in pred spominsko ploščo v  Želimljah.

Predsednik Krajevne organizacije Zveze 
borcev Jože Rojc je pozdravil vse navzo-
če, podžupana Ivana Jordana,  pevski zbor 
in recitatorje iz osnovne šole na Škofljici
ter opravičil župana Boštjana Riglerja. 

Slavnostni govornik prireditve je bil 
Dušan Bitenc, nekdanji predsednik Dru-
štva upokojencev Škofljica.  

V svojem govoru je spomnil na čas voj-
ne,  ki je takrat zajela  65 držav sveta in 
terjala okoli 50 milijonov žrtev. Glavni 
cilji te vojne so bili nova razdelitev sveta, 
raznarodovanje in  tudi fizično iztreblja-
nje celotnih narodov, zlasti Slovanov.

Med državami, ki so glede na svojo ve-
likost imele največ žrtev in vojne škode, 
je bila tudi Jugoslavija. Ob spomeniku 
zbrane je pozval, da z minuto molka po-
častijo spomin nanje.

Spomenik v Občini Škofljica je bil po-
stavljen pred 50 leti v spomin na padle v 
boju proti okupatorjem in žrtvam fašistič-
nega nasilja. 

Gospod Bitenc je opisal dogodke,  ki 
so sledili po kapitulaciji in umiku nemške 
vojske in za njo umikajočih se množicah 
vlasovcev, kozakov, Čerkezov, četnikov 
in domobrancev.

Opisal je navdušenje nad koncem vojne 
in nepopisno veselje zmagovalcev in za-
veznikov, ki je takrat zajelo Evropo. Temu 
je sledilo maščevanje nad  kolaboracioni-
sti v Franciji, Belgiji, na Nizozemskem in 
tudi pri nas. Spomnil je tudi na opozorilo 
poveljnika sredozemske fronte feldmar-
šala Harolda Aleksandra, ki je septembra 
1944 po radiu in z letaki slovenskim do-
mobrancem sporočil,  da bodo obravnava-
ni kot vojni zločinci, če ne bodo prenehali 
s sodelovanjem z Nemci.   

Svoj govor je zaključil z mislijo: »Če ne 
bi bilo herojskega partizanskega odpora 
proti okupatorju in domačim izdajalcem,  
Slovenije danes ne bi bilo na zemljevidu 
Evrope.«

Za KO ZZB NOB Škofljica Vera Banić 
Vukadin

Fotografija Pavla Rojc

Z velikimi koraki stopamo v novo leto 2008. Še poprej bomo zadovoljni in srečni praznovali praznike, ki so pred nami. 
Kljub pestremu dogajanju in obveznostim je zaželeno in prav, da si tudi starejši vzamemo nekaj prostega časa in si s svo-

jimi najbližjimi ali prijatelji privoščimo nekaj prijetnih uric. 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV VAM V LETU 2008 ŽELI OBILO ZDRAVJA, 
OSEBNEGA ZADOVOLJSTVA IN VELIKO SREČNIH DNI. 

Vsem želimo veselo praznovanje novega leta, bolnim in drugim, ki potrebujejo mir in počitek, pa le-tega v upanju, da 
praznovanje ne bo preglasno in moteče.

Zaradi adaptacije občinskih prostorov odpadejo vse dejavnosti DU Škofljica v teh prostorih do 31. 1. 2008.

Upravni odbor DU Škofljica



V soboto, 24. 11. 2007, zvečer smo si v dobrih 100 minutah občanke in občani lahko ogledali Kako iz zadrege. Komedijo v treh 
dejanjih  je pripravilo PGD Velika Loka – Gledališče pod mostom. Verjetno prav ta značilni most je krasil lepo izdelano sceno in igri 
(avtorja Franza Streicherja v prevodu Cirila Kosmača in priredbi G. P. M.) dal poseben pečat – prepoznavnosti in hkrati splošnosti. 
Gostje in gostitelji  (KUD Škofljica) smo bili veseli čisto polne dvorane in nasmejanega občinstva. K številčnemu obisku je gotovo 
pripomoglo tudi napovedano srečanje harmonikarjev, ki pa je žal zaradi zmede ob izbiri prostora odpadlo. Harmonikarji se boste 
menda srečali v prvih mesecih prihajajočega leta. 

Za KUD Škofljica Katja Škrabec    

Smrkolini smo teden otroka, 1. 
10.2007–5. 10. 2007, namenili varno-
sti in preventivi. Obiskala nas je prav-
ljičarka, ki nam je povedala resnično 
zgodbo o bližnjem srečanju z medve-
dom. Otroci so jo skrbno poslušali in se 
na koncu tudi sami aktivno vključili v 
pogovor o njeni izkušnji z medvedom. 

Obiskali so nas tudi policisti Poli-
cijske postaje Ljubljana Vič, ki so mal-
čkom razložili, kako se moramo kot 
pešci, kolesarji, rolarji  obnašati v pro-
metu. Skupaj smo si ogledali tudi poli-
cijski avto in vso opremo, ki jo policisti 
v različnih situacijah uporabljajo. 

Ob koncu tedna pa nas je obiskal tudi 
gasilec, g. Cigale, ki je otrokom name-
nil celo dopoldne, jim razkazal avto, 
pripomočke za gašenje, gasilsko oble-
ko. Ob koncu se smrkolini g. Cigaletu 
za izčrpne informacije in za prijetno 
dopoldansko druženje v našem vrtcu 
lepo zahvaliljujemo 

Lep pozdrav od kolektiva in otrok 
Zasebnega vrtca Smrkolin



Lavrica – Podružnična šola Lavrica je 
26. 10. 2007  pripravila žalno proslavo ob 
dnevu mrtvih. Vsi zbrani – preko 30 nas 
je bilo – smo mirno čakali na napovedano 
prireditev. 

Točno ob napovedani 10. uri so se  od-
prla šolska vrata. Zbrani in nastopajoči 
otroci so po stopnišču v avli čakali na na-
stop. Navzoči smo za začetek slišali ne-

kaj deklamacij in pesem; sledila je minuta 
molka za vse pokojne. Ob tej priložnosti 
smo prisotni lahko slišali za različne oku-
se pozorno izbrane recitacije v spomin na-
šim padlim v vojnah vseh vrst. 

Vse sodelujoče, tako za izbiro programa 
kot za izvedbo,  lahko za pravo mero vse-
ga samo pohvalim.  Na koncu programa 
se je predsednik KO ZZB Lavrica  Darko 

Rozman vsem nastopajočim in učitelji-
cam zahvalil za  doživeto prireditev. Na-
stop svojih malčkov je prišlo vzpodbujati 
lepo število staršev in njihovih varuhov 
– starih staršev. Morda bodo tudi nasled-
nje leto spet kaj pripravili?

Andrej  Pogačnik

V petek, 26. 10. 2007, je na Škofljici
ob spomeniku padlim borcem potekala 
komemorativna slovesnost  v spomin na 
padle žrtve vojne. 

Sprva je bil uvodni govor o zgodovin-

skih dogodkih. Ob koncu smo se z  mi-
nuto molka spomnili padlih borcev ter 
položili cvetje. Sledile so recitacije učen-
cev OŠ Škofljica pod vodstvom Katarine
Hafner Blatnik, nastopil pa je tudi pevski 

zbor pod vodstvom Mirana Klavesa. 
Sodelujoči govornik je za zaključek 

navzoče povabil še na komemoracijo v 
Šmarje - Sap.

Špela Ahlin in Sara Zvoljenk, 8. b

V soboto, 10. 11. 2007, smo se z učite-
ljico Drago Košak in učiteljem Miranom 
Klavesom odpravili na dvodnevni planin-
ski izlet.

Z avtobusom smo se peljali do slapa 
Savice. Začeli smo s hojo. Hodili smo tri 
ure in pol. Prišli smo do koče na Komni. 
Odšli smo v sobe in se spočili. Potem smo 
se odpravili pogledat ostanke 1. svetovne 
vojne. Sprehodili smo se do Lepe Komne. 
Nato smo morali na večerjo in po večerji 
odšli na nočni pohod. Pred spanjem smo 
se še igrali. Ponoči smo težko spali, saj je 
bila v jedilnici glasba, ob kateri so obis-
kovalci glasno peli in plesali. Zjutraj smo 
se zbudili kar zgodaj. Po zajtrku smo pri-
pravili nahrbtnike in odšli na Bogatinsko 

sedlo. Po uri in pol smo prispeli. Videli 
smo ostanke kasarne. 

V nedeljo smo se morali vrniti v doli-
no. Avtobus nas je že čakal. Peljali smo se 
na Bled, kjer smo se ustavili v slaščičarni 
in se sladkali s slastnim pecivom. Čas na 
Komni je prehitro minil.

Liza Repar, 4. a

Na avtobusni postaji smo morali biti 
nekaj minut pred osmo uro zjutraj. Ko 
smo se vsi zbrali, smo oddali nahrbtnike 
v prtljažnik in vstopili v avtobus. Posedli 
smo se na sedeže in pomahali staršem. 

Vozili smo se nekaj ur. Pripeljali smo se 
do slapa Savice. Avtobus ni mogel naprej, 
zato smo začeli pešačiti. Nekaterim so se 

odvezovale vezalke. Hodili smo približno 
3 ure in pol. Ko smo prispeli, smo pili čaj 
in si ogledali kočo. Dobili smo ključe za 
sobe, v katerih smo spali. Ko smo se na-
mestili, smo šli na Lepo Komno. Tam je 
bilo zelo lepo. Na vrhu smo malicali in 
se odpravili nazaj. Prispeli smo do koče. 
Zvečerilo se je in odšli smo na nočni po-
hod. Ta pot je bila ozka in je imela pre-
pade. Vsi smo uživali. Vrnili smo se do 
koče in odšli na večerjo. Odpočili smo si 
in odšli v postelje, iz jedilnice pa se je  še 
zmeraj slišalo glasbo, ki so jo peli v raz-
1ičnih tujih jezikih. Nekateri drugi obis-
kovalci so popili preveč alkohola, zato 
jim je bilo slabo. Bili smo utrujeni, a smo 
vseeno pozno zaspali. Spali smo do pol 
osmih in se pripravili za zajtrk. Jedli smo 
kruh z maslom, marmelado ali medom in 
pili čaj. Po zajtrku smo odšli na Bogatin-
sko sedlo. Hodili smo malo po snegu in 
malo po suhi zemlji.

Med potjo smo videli gamse. Na cilju 
smo pojedli malico in se po strmi poti vr-
nili do koče. 

Po kosilu smo si pripravili nahrbtnike 
in se peš odpravili proti avtobusu. Odpe-
ljali smo se proti domu. Ustavili smo se še 
v slaščičarni, kjer smo se posladkali s pe-
civom. Končno smo se pripeljali tudi do 
naše šole, kjer so nas nestrpno pričakovali 
naši starši. Utrujeni smo se poslovili in 
odšli domov.

Urša Menard, 4. a



Tako se je glasilo geslo letošnjega Jak-
ca. Verjetno vas že veliko ve, kdo je Ja-
kec, za vse tiste, ki pa ga šele spoznavate, 
naj vam ga na kratko predstavim. Jakec 
je dnevno-nočni orientacijski pohod  po 
Logatcu. Organizirajo ga logaški skavti, 
ki ga vedno zelo dobro in zanimivo pri-
pravijo. Namenjen je vsem vejam v stegu 
(IV, PP, SKVO). Izvidniki in vodnice se 
odpravijo na pot podnevi, nočni pohod 
pa čaka na vedno pripravljene popotnice 
in popotnike. Kot običajno je Jakec tudi 
letos potekal tretji vikend v oktobru (20.–
21. 10. 2007). Letos je Jakec potekal že 

11. leto.
Tudi naš steg (Škofljica 1) se ga vsako

leto udeleži.  Naši IV-jevci, ki so se ime-
novali Nodei&company, so se v soboto 
že ob 7. uri zbrali in imeli pripravljen za-
nimiv program. Mi (PP-jevci), ki smo se 
imenovali Keytronic,  pa smo se zbrali ob 
13.30. Sledila je uvodna beseda, duhovna 
misel in program. Malo kasneje smo pi-
sali test in se začeli pripravljati na nočni 
pohod.  Okoli 20. ure smo imeli še zelo 
dober koncert, ob 22.00 pa smo se odpra-
vili na pot. Nekje na območju Logatca se 
je skrivalo 12 orientacijskih točk, ki smo 

jih morali poiskati. Pri nekaterih smo bili 
zelo uspešni, pri drugih malo manj. Pozno 
ponoči smo se vrnili v našo dvorano, kjer 
smo se hitro »skobacali« v svoje spalne 
vreče in mirno zaspali. V nedeljo zjutraj 
smo svojo pustolovščino zaključili s sveto 
mašo in razglasitvijo najboljših. Mi smo 
se uvrstili nekje na sredino lestvice PP.

Povzetek vsega je, da smo se imeli fan-
tastično, saj smo se  na poti družili tudi z 
drugimi skupinami in se veliko smejali.

Maja, Razigrana veverica

Sveti Martin, častimo te.
Naj tvoja moč varuje vse.
Ti z revežem delil si plašč,
nauči tega tudi nas!

Želimlje, 11. november 2007 –Majcno-
va dvorana  Zavoda sv. Frančiška Saleške-
ga je bila napolnjena. Omenjena dvorana 
je bila  času primerno okrašena, torej kot 
se za praznovanje sv. Martina spodobi.

V desnem delu odra je mala krčma. V 
njej prijatelj uživa dobro kapljico. Streže-
jo mu le po kozarec vina, enega za dru-
gim, tako bolj počasi. Na koncu se izkaže, 
da nima veliko denarja pod palcem. Da se 
ga ne naleze prehitro, si privošči še suho 
klobaso, ki  diši daleč po dvorani in še 
drugim delala skomine. 

Opisani skeč z aktualnim, sodobnim  
časom dogajanja, se je uprizarjal med po-
sameznimi pevskimi dejanji. Častilca sv. 
Martina so si organizatorji izposodili pri 
dramski skupini v Iški vasi.

MPZ  Češnje je v goste povabil še  na-
slednje goste:  Vokalno skupino Metulji, 
ŽPZ   Magdalena iz Grosuplja in Oktet  
Sotočje iz okolice Dolskega. Ob tej pri-
liki naj povem, da MPZ  Češnje, Vokalno 
skupino Metulji in Oktet Sotočje vodi ista 
pevovodkinja, ga. Katarina  Bambič. 

Najštevilčnejši zbor, MPZ  Češnje, je 
zapel  6 pesmi  v 1. delu, gostje pa po dve. 
Člani Češenj so so pripravili še posebno 
točko, in sicer so zapeli pet Avsenikovih 
pesmi, prirejenih za zborovsko petje.

Prireditev je poslušalcem ugajala, mno-
ge je ganila celo do solz. Za konec pa 

so vsi nastopajoči družno zapeli skupaj. 
Sledile so še podelitve raznih priznanj za 
zasluge, sponzorstvo ... Bila je veličastna 
prireditev za vse, tako za gledalce kot po-
slušalce, zato hvala vsem nastopajočim.

Besedilo in fotografija
Andrej  Pogačnik 



Dva dni po literarnem večeru ob prazno-
vanju dneva slovenskih splošnih knjižnic 
sva se s Sonjo Pirman vnovič pogovarja-
li, tokrat za vas – bralce našega glasila. 
V nadaljevanju boste  lahko izvedeli, o 
čem je tekla beseda na omenjenem več-
eru, pisateljica pa je za Glasnik povedala 
še marsikaj zanimivega.

Katja: Najprej mi, Sonja, povej, kakš-
ni so tvoji vtisi o četrtkovem literarnem 
večeru v Knjižnici Škofljica?

Sonja: Še vedno sem pod močnimi vtisi. 
Zbralo se je res veliko ljudi, ki so iz srca 
delili z menoj izid mojega novega roma-
na. Pri srcu mi je toplo, ker vem, da ne 
ustvarjam zaman, da imam svoje redne 
bralce in to mi daje novih moči za ustvar-
janje naprej.

Katja: Najin pogovor je poslušalo pri-
jetno in razveseljivo veliko ljudi. Med 
njimi je bilo sicer manj občanov, večino 
navzočih si osebno povabila sama. Naj 
omenim le zelo branega pisatelja Bog-
dana Novaka, sodelavke, prijateljice, 
teto, članice domačega knjižnega klu-
ba. Kaj ti pomeni njihova navzočnost, 
njihovo podpiranje tvojega ustvarja-
nja? Kakšni so bili njihovi odzivi na 
tvoj tretji roman? Si koga pogrešala, 
npr. sosede, morda župana? 

Sonja: Navzočnost vsakega izmed njih 
mi je bila v čast. Med njimi so bili tudi 
nekateri, ki jih morda sploh nisem priča-

kovala, ljudje, za katere sploh nisem ve-
dela, da jim izid mojega novega romana 
toliko pomeni. Pogrešala nisem nikogar, 
kajti tisti, ki jim veliko pomenim in oni 
meni, so bili tam in podpirali mojo Go-
spodično s trni. Marsikomu izmed njih se 
zdi knjiga drzna, morda na trenutke tež-
ka, kakšnemu pa tudi ni bila všeč, a kot 
sem že omenila – vsak izmed njih stoji ob 
meni in to je tisto, kar šteje.  Od župana 
nisem niti pričakovala, da bo prišel, ker 
po odprtju knjižnice ni pokazal nikakrš-
nega zanimanja za knjižnico več, kadar 
pa predstavlja našo občino na nacionalni 
televiziji je niti omeni ne, zato me njegova 
odsotnost ni presenetila, čeprav sem mu 
osebno poslala vabilo. Na Škofljici so še 
vedno pomembni samo oldtimerji, kozolci 
in pa cerkev, o kakšni veliki zainteresira-
nosti za kulturo,  razen spoštovanih izjem, 
nihče ne pokaže, čeprav se marsikdo zelo 
trudi – in to ne samo jaz. 

Katja: Kako izgledajo tvoji trenutni 
dnevi, dnevi po izidu knjige? Verjetno 
še hitreje minevajo prav zaradi pro-
mocij? Kje bomo v naslednjih tednih o 
tebi še kaj slišali ali prebrali? 

Sonja: Ja, dnevi so naporni, predvsem 
zato, ker sem še vedno realno na tleh in 
hodim v službo. Vrstijo se intervjuji in 
recenzije (revija O osebnosti, časopis Di-
rekt, revija Bukla, radio …) in pa sledijo 
nove promocije. Naslednja bo potekala 
v Mostah (Knjižnica Jožeta Mazovca) 3. 
decembra ob 19.30. Vsi občani lepo vab-
ljeni!

Katja: Na literarnem večeru smo go-
vorili o tvojem novem, tretjem,  roma-
nu z naslovom Gospodična s trni. Med 
bralce je roman prišel oktobra letos. 
Kdaj si dobila idejo oziroma navdih  za  
roman? 

Sonja: Navdih za roman sem črpala iz 
sebe in delno iz okolice. Znova moram 
poudariti, da ni avtobiografski, pa vendar 
so zametki mene, moja čustva, moja jeza, 
moj vidik življenja. Na svoj roman gledam 
kot na  svoje samoočiščevanje in kot na 
željo po ozaveščanju vseh žensk tega sve-
ta. Knjiga je poučna in to ni samo moje 
mnenje.

Katja: In kako je potekalo pisanje 
samo?

Sonja: Pisanje je na začetku potekalo 
dokaj gladko, a potem je nastala blokada. 

Nikakor nisem mogla nadaljevati. Nisem 
imela moči, navdiha. Skoraj bi že obup-
ala, ko mi je moj fant Sašo na morju po-
leti dejal: Prišla boš domov in dokončala! 
Konec, brez debate. Globoko sem izdih-
nila in se takoj po dopustu vrgla v delo. 
Sprva je šlo težko, a nato se mi je odprlo 
in besede so kar same od sebe bruhale iz 
mene.

Katja: Verjetno mnoge zanima, koliko 
je tvoj novi roman samo možna fikci-
ja in koliko avtobiografski? Se ti taka 
zgodba zdi resnična, možna, poznaš 
kakšno ali vsaj podobno?  

Sonja: Kot sem že rekla – v njej so za-
metki mene, moja čustva, a sebe nikjer ni-
sem izpostavljala. Trdno pa stojim za tem, 
da se lahko to zgodi mnogim izmed nas. 
Glavna junakinja Izabela je šla v pro-
stitucijo, nekdo drug bi zapadel drogam 
ali alkoholu, nekdo bi se zdravil v umo-
bolnici … Skratka ljudje v destruktivnih 
in v  navidezno brezizhodnih situacijah 
reagiramo različno – ona je šla pač v pro-
stitucijo in zdi se mi absurdno, da se kdo 
zgraža zaradi erotike v tej knjigi. Z eroti-
ko sem želela samo prikazati intenzivnost 
destruktivnosti odnosa in nič drugega.  
Saj spolnost vsi poznamo, mar ne?!

Katja: Besedilo začneš s posvetilom 
vsem Izabelam tega sveta, prvenec si 
posvetila svoji pokojni materi, drugi 
roman svoji hčerki Lauri. Zadnji sta 
prav gotovo močno vplivali nate, kako 
pa je s temi Izabelami oziroma gospo-
dičnami s trni? 

Sonja: Tako kot stojim za svojim za-
dnjim delom Gospodična s trni, nisem 
stala še za ničemer v življenju. Ponosna 
sem nanjo in vsakomur lahko kadarkoli 
in ob katerikoli priložnosti pogledam v 
oči in zagovarjam svoje delo in zagovar-
jam vse ženske, ki so se znašle v podobni 
situaciji, kot se je znašla glavna junaki-
nja, zato sem vsem tem ženskam to knjigo 
tudi posvetila.

Katja: Sonja, povej kaj več o teoriji 
o 3 vrstah žensk (žene, kurtizane, po-
cestnice) in 3 vrstah moških (skrbnik, 
ljubimec, mučitelj). Se tudi ti strinjaš z 
njima ali si ju zgolj položila v usta ju-
nakinje? 

Sonja: Glede na to, kakšen je današnji 
moški svet,  stojim za vsemi temi teorijami, 
seveda s poudarkom, da to ne velja za vse, 



da so izjeme in da jih je kar nekaj. Lahko 
bi se zelo razgovorila o tem, a si želim, 
da bralec – občan, sam prebere knjigo in 
presodi, koliko se najde v tej moji teoriji.

Katja: Vsebine ne zapolnjuje samo 
dekletov (torej Miin oziroma Izabelin) 
odnos do sebe in moških, temveč tudi 
njene izkušnje odnosov mati – hči, mati 
– oče. Mia beži od doma, ne žene je le 
želja po samostojnosti in svobodi, boji 
se, da bi postala taka kot mama. Beži 
torej od vzorcev iz otroštva, od vpliva 
matere in očeta. Kaj ti meniš o vplivu 
teh vzorcev? 

Sonja: Vzorce iz otroštva nosimo vsi in 
negativni se žal skoraj vedno manifestira-
jo, ko odrastemo. Če se tega zavemo, po-
skušamo živeti drugače, se učiti iz napak 
in odlik svojih staršev. S pravo podporo in 
voljo nam lahko uspe. Hvala moji mami, 
ker mi je dala življenje, da ga živim, hvala 
ji, da mi je pokazala, kako ljubiti in kako 
nikakor ne!

Katja: Za  preobrat naslovne junaki-
nje je potrebna nesreča in stanje kome. 
Ko se je Izabela zbudila iz kome, je 
čistila dušo. Od sebe je odgnala Simo-
na, Grego, in dala prostor Bojanu, ki ji 
lahko nudi dom, varnost. Tudi  Mia je 
na začetku  samsko dekle, nato spozna 
Iztoka, z njim neha, a o partnerstvu 
proti koncu drugače, pozitivno razmiš-
lja. Tudi njej pomeni občutek topline, 
varnosti. Veliko razmišljaš o podobnih 

vrednotah pri izbiranju partnerja? Ali 
kasneje to ni dovolj? 

Sonja: Jaz zadnje čase razmišljam samo 
še o tem – edino, kar šteje, je družina, lju-
bezen in toplina v njej, spoštovanje, stati 
drug ob drugem v dobrem in slabem. Mi-
nili so časi brezskrbnosti in žurov,  kajti 
vse to je prehodno, faza odraščanja,  pra-
va ljubezen pa je večna. Če se tega zave-
damo, resnično zavedamo, potem je to do-
volj za vse življenje. Žal sem morala skozi 
marsikakšno težko obdobje v svojem živ-
ljenju, da sem prišla do tega spoznanja.

Katja: Odločila si se za pomirjujoč, 
srečen konec. Podobno pri ostalih dveh 
romanih. Kdaj in kako se odločiš, kak-
šen bo za konec? 

Sonja: Vedno poskušam najti srečen ko-
nec z naukom  in tako ali drugače se k 
temu nagibam že od začetka pisanja. Pri 
Gospodični s trni pa sem želela še pose-
bej pomirjujoče končati, kajti bralca že 
dovolj izčrpam med celotno zgodbo, zato 
naj vsaj na koncu pomirjen zapre knjigo.

Katja: Vsi trije romani so izšli pri 
založbi Ved. Zdi se, da imaš dobre iz-
kušnje s sodelovanjem z njimi. Kako je 
bilo z izbiro te zadnje naslovnice? 

Sonja: Želela sem, da me presenetijo 
in naslovnice nisem videla, dokler nisem 
dobila po pošti nekaj izvodov svoje knji-
ge. To je vedno znova magičen občutek. 
Kot bi odvijala darilo Dedka Mraza. Bila 
sem navdušena nad izbiro naslovke in kot 

vedno so se zelo izkazali. Moj urednik zna 
vedno zadeti bistvo romana, ga slikovito 
prikazati na naslovnici in za to sem mu 
vsakokrat hvaležna.

Katja: Še nekaj o bralcih. Goethe je 
zapisal: »Kakšnega bralca si želim? 
Najbolj nepristranskega, ki pozabi 
name, nase in na svet in živi le v knjigi.« 
Tvoji romani so obvladljivi, berljivi, te-
koči. Kakšnega bralca pa si imela pred 
očmi ti? 

Sonja: Pred očmi sem imela vse Izabele 
tega sveta in pa morda tudi kakšno Izabe-
lo v moški obliki. Želela sem, da se iz moje 
knjige rešijo svojih destruktivnih vzorcev, 
napačnega načina življenja in polno za-
dihajo na novo. Najbolj od vsega pa si že-
lim, da bi s to knjigo rešila kakšno Izabelo 
še preden bi zapadla v destruktivnost.

Katja: Za poezijo si lansko leto preje-
la tudi priznanje Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnost.V kakšnem odnosu 
sta ti in poezija danes? 

Sonja: Ja, leta 2005 in 2006 sem prejela 
priznanji za poezijo. Žal pa danes nisva 
ravno v najboljšem odnosu. Čaka me v 
predalu, da jo privlečem spet na dan in 
napišem še kakšno novo pesem. Ker imam 
toliko podpore in spodbude pri tem, ne 
dvomim, da se ne bi tudi prihodnje leto 
udeležila natečaja Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti in morda izdala tudi 
pesniško zbirko.

Katja: Pripravljaš kakšno novo bese-
dilo?

Sonja: Razmišljam o pravljici. V moji 
glavi se že  sestavljajo neke podobe, ob-
likujejo se v neko sliko, ki pa žal še ni 
jasna, a se počasi  sestavlja skupaj in v 
prihodnjem letu upam, da bo sestavljanka 
sestavljena – pravljica napisana in na vo-
ljo otrokom vseh starosti, od 0 do 99 let.

Katja: Želiš za konec bralkam in bral-
cem Glasnika kaj sporočiti?

Sonja:Vzemite si čas tudi za kulturo, 
sprejmite jo, živite jo. Ne boste verjeli, 
zna biti tako odrešilna in pomirjujoča kot 
obisk cerkve.

Katja: Sonja, v imenu uredništva, na-
ših bralk in bralcev se ti zahvaljujem za 
iskrene odgovore, hkrati pa ti čestitam 
za ustvarjena besedila in želim veliko 
srečnih koncev, v prihajajočih zgodbah 
in vsakodnevnem življenju.

Sonja: Hvala za povabilo in vse lepo 
tudi mojim ter vašim bralkam in bralcem.

Katja Škrabec
Fotografija Antonio Živkovič



Biblijske osebe, svetnike in druge na-
božne like v upodabljajoči umetnosti na-
vadno označujemo s svetniškim sijem, ki 
je simbol božanstva in vzvišenosti. Upo-
dabljanje svetlobnega sija pa ni tako pre-
prosto, kot se zdi na prvi pogled, saj ob-
staja več vrst in oblik, vsaka od njih pa 
nosi svoj pomen.

Nimb (lat. nimbus) bi lahko prevedli kot 
svetniški sij, žar, žarni venec ali obstret. 
V umetnosti ga prepoznamo kot okroglo 
svetlobno ploščo ali svetlobni krog pri 
svetih osebah ali kot pravokotnik, kadar 
so umetniki zaznamovali odličnost še 
živeče osebe. Pravokotni nimb najdemo 
predvsem v času od 4. do 12. stoletja na  
donatorskih upodobitvah, kjer je ob svetih 
postavah upodobljena oseba, ki je finanč-
no ali kako drugače pripomogla h gradnji 
cerkve in/ali njeni opremljenosti. Razli-
kovanje med okroglo in pravokotno ozi-
roma kvadratno obliko lahko razumemo 
kot posledico same simbolike omenjenih 
geometrijskih likov, saj krog označuje ne-
beško sfero, pravokotnik pa zemeljsko.

Nimb (tudi glorija ali gloriola) so po-

znali že v antiki, ko so ga prav tako kot v 
krščanstvu upodabljali okoli glav bogov, 
herojev, personifikacij in celo vladarjev.
V krščanskem svetu se je sprva s svetni-
škim sijem označevalo Kristusa, Jagnje 
božje, Boga in goloba Svetega duha, od 
5. stoletja pa še Marijo (njeno glavo lahko 
obkroža tudi dvanajst zvezd), angele, pre-
roke, apostole ter ostale svetnike. Pri Kri-
stusovih upodobitvah pogosto naletimo 
na poseben tip svetniškega sija, in sicer 
na križev nimb, ki se od običajnega razli-
kuje po tem, da se v okrogli obliki izrisuje 
križ − včasih v podobi žarkov, drugič kot 
(ornamentiran) križ, vedno pa ponazarja 
Jezusovo trpljenje in odrešenje človeštva. 

Z izrazom avreola (lat. aureus pome-
ni zlat oziroma aureolus kot pozlačen) v 
likovni umetnosti označujemo svetlobni 
sij, ki obdaja celotno figuro. V krščanski 
umetnosti je bila avreola rezervirana le 
za Boga Očeta, Kristusa, Svetega duha in 
Marijo; občasno pa nanjo naletimo tudi 
pri pomembnejših svetih figurah (npr.
evangelistih). Če ima naslikana avreola 
mandljasto obliko, govorimo o mandorli, 
ki se pogosteje pojavlja v prizorih spreme-
njenja na gori ali pri Kristusu iz poslednje 
sodbe oziroma pri Mariji Vnebovzeti. Da 

se mandljasta oblika sija pojavlja ravno 
pri naštetih motivih, ni nič nenavadnega, 
če vemo, da je mandelj simbol zakritega 
bistva, skrivnosti in je jedro nesmrtnosti; 
romb, ki se v resnici izrisuje iz mandljaste 
oblike, pa v simboličnem jeziku pomeni 
združitev nebeškega in zemeljskega − 
tako je še dodatno poudarjena nesmrtnost 
svetih podob, ko umetnik Marijo ali vsta-
lega Kristusa obda z mandorlo. 

Med vsemi svetimi in svetniškimi ose-
bami je z zornega kota svetniških sijev 
gotovo bolj zanimivo upodabljanje Moj-
zesa. Od 12. stoletja dalje lahko sledimo 
likovnim stvaritvam Mojzesa z dvema ro-
govoma na glavi, do česar je prišlo zaradi 
napačnega prevoda hebrejskega izvirnika, 
kjer so izraze žareti, žarki in podobno pre-
vajali dobesedno − torej žarki kot rogo-
vi. Sveto pismo namreč navaja, da je ob 
povratku s Sinajske gore »koža njegovega 
[Mojzesovega] obraza žarela« (2 Mz 34-
,30). Najbolj znamenit Mojzes z rogovi je 
Michelangelov z začetka 16. stoletja, pri 
nas pa najdemo rogatega očaka na fasa-
di Narodne in univerzitetne knjižnice v 
Ljubljani, ki ga je izdelal Lojze Dolinar.

Besedilo in fotografije
Nataša Kovačič



ODDELEK ZA ODRASLE

0 Splošno
� MANGUEL, Alberto: Zgodovina branja

1 Filozofija, etika, okultizem, psihologija
� KINDRED, Glennie: Alkimistovo potovanje
� HALL, Doriel: Meditacije za vsakogar: preproste tehnike, s 

katerimi se boste korak za korakom zbrali in umirili
� BERNE, Eric: Katero igro igraš?: temeljna knjiga o psiho-

loških igrah v medčloveških odnosih
� SRČNE zgodbe: ko verjamemo vase, je vse mogoče: res-

nične življenjske zgodbe o volji, pogumu in vztrajnosti, za 
vašo dušo, srce, navdih, odličnost in motivacijo

2 Verstvo
� JACOBOVICI, Simcha: Jezusova družinska grobnica
� BOSMANS, Phil: Vsako srce potrebuje dom

3 Sociologija, vzgoja, etnologija
� VARJAČIČ, Bojan: Prvič v vrtec: priročnik za starše

5 Okolje, živalstvo
� SMOLIK, Hans Wilhelm: Živalski svet

6 Medicina, tehnika, kmetijstvo, domače živali
� POPOLNA masaža telesa: popoln ilustriran vodnik za stro-

kovne tehnike masaže glave, obraza, telesa in stopal
� KEMPE, Christina: Čaji za energijo: zdravje in lepota iz 

skodelice
� SCHMAUDERER, Achim: Za gibko in zdravo hrbtenico: 

prožne in krepke mišice, gibljivost, sproščenost, več ener-
gije

� ERZAR, Tomaž: Duševne motnje: psihopatologija v za-
konski in družinski terapiji

� HAAS, Hansjorg: Obrezovanje rastlin: navodila za obrezo-
vanje vseh vrst vrtnih rastlin, osnove obrezovanja, obliko-
vanje okrasnih drevnin in sadnega drevja: veliki priročnik 
o rastlinah

� NIEMANN, Hildegard: Papige skobčevke
� GUTJAHR, Axel: Akvarijske ribe
� FRITZSCHE, Peter: Hrčki
� WEGLER, Monika: Pritlikavi kunci

7 Umetnost, arhitektura,  ročne spretnosti
� HALE, Gill: Feng šuj v vašem domu: s preprostimi tehni-

kami in korak za korakom do uspeha ter harmonije v vašem 
domu

� STOPAR, Ivan: Za grajskimi zidovi
� GOODINGS, Christina: Ustvarjalna knjiga za božič

80/81 Jezikoslovje
� ESEJ na maturi 2008: obrazi nasilja v dramatiki
� BERCE, Sonja: Italijanščina za potovanja in prosti čas

82-311.2 Družabni roman
� KOLMANIČ, Karolina: Pesmi odljubljenih 
� SHAFAK, Elif: Pankrt iz Istanbula
� KARDUM, Aleksandra: Kar sem zamolčala
� SCHLINK, Bernhard: Vrnitev domov
� GALA, Antonio: Turška strast
� TOMIZZA, Fulvio: Boljše življenje
� HAUPTMANN, Gaby: Navali na moške
� CURIOL, Celine: Nemi glas
� MESTNIK, Ivanka: Iz začaranega kroga
� STEEL, Danielle: Hiša
� MORAVIA, Alberto: Neprizadeti

82-311.6 Zgodovinski roman
� ECO, Umberto: Otok prejšnjega dne
� HARRIS, Robert: Imperij
� SU, Tong: Binu: mit o solzah ob Velikem zidu

82-312.6, 929 Biografski roman, biografije
� KUEGLER, Sabine: Klic džungle
� TSCHUY, Theo: Nevarna diplomacija: zgodba 

Carla Lutza, rešitelja 62.000 madžarskih Judov
� LESKOVEC, Janez: Novo življenje

82-94 Spomini
� JEROME, Jerome Klapka: Dnevnik romanja
� LUGOVSKA, Nina: Ninin dnevnik
� PRAZNIK, Brane: Branilci domovine II: trgovci s smrtjo

886.3-312.4 Kriminalke
� PATTERSON, James: Veliki zlobni volk: deveti primer 

Alexa Crossa
� GERRITSEN, Tesa: Izginule
� JANEŽIČ, Tomaž: Markizino maščevanje
� CLARK, Mary Higgins: Deklici v modrem
� LEON, Donna: Uniformirana pravica: komisar Brunetti 

razreši dvanajsti primer
� LEONI, Giulio: Svetloba smrti

9 Geografija, turistični vodiči, potopisi, zgodovina
� PULKO, Benka: Pocestnica: življenjski potopis
� BUČAR, France: Rojstvo države: izpred praga narodove 

smrti v lastno državnost
� ŠERUGA, Zvone: Nazaj v Afriko: Ljubljana–Nairobi. Z 

motorjem!

Pripravila Alma Vidmar - Mederal

»Naj bo novo leto obžarjeno z ljubeznijo in  
prijateljstvom, polno malih presenečenj in  

presenetljivih radosti, drobnih nepričakovanih 
daril, ganljivih in čudovitih objemov, zašepetanih 

zahval in otroških poljubov.«





Amalietti je tudi avtor zelo zanimive 
knjige o zgodovini zen budizma z naslo-
vom Kratka zgodovina zena I in izborov 
misli (navedkov) mnogih avtorjev, med 
drugim O sreči, O uspehu. 

Knjiga Na zdravje! nas seznani  z zdrav-
stvenimi nasveti iz Indije, Tibeta, s Kitaj-
ske in Japonske in tako na zelo nazoren 
način razloži, kaj lahko za svoje zdravje 
naredimo sami - naravno zdravljenje brez 
zdravnika in tablet. 

Pisec pravi, da je pri 46 letih hudo zbolel 
in se  odločil, da bo vzel zdravje v svoje 
roke. Pri  naravnem zdravljenju se je držal 
osmih korakov – krepčilni spanec, skrb za 
kožo, očiščevalna in varovalna dieta, tele-
sna dejavnost, moč uma, dihanje, spro-
ščanje ali meditacija, zadrževanje semena 
– in napotke tudi dosledno upošteval. 

Knjige ne priporočam samo bolnim, 
ampak predvsem zdravim posamezni-
kom, ki taki kljub današnjemu stresnemu 
življenju želijo tudi ostati.

Alma Vidmar - Mederal

Zelo dobro in vsakemu na razumljiv 
način napisana knjiga o večnem konfliktu
med spoloma v smislu nasilnika in žrtve.

Zakaj se moški izživljajo nad svojo part-
nerko in zakaj le-ta to prenaša, pojasnjeno 

na primerih iz prakse psihoterapevtinje.
Zanimivo napisana študija, ki bi se dala 

uporabiti tudi za druge primere tovrstnih 
odnosov in ne samo za tiste, ko moški 
maltretira žensko.

Barbara Kaiser

Tale magični realizem je boljši, ker je 
bolj magičen in manj realizem. Trik o 
oživljanji literarnih junakov poznamo že 
vsaj od Hoppove Čarodejne krede (saj 
poznate Sofusa), tu se mešajo še elementi 
Endove Neskončene zgodbe. Junaki na-
mreč prehajajo iz literature v resničnost 
in obratno. Tako izgine tudi Maggijina 
mama, pojavljajo se pa najprej sami ne-
gativneži, kasneje pa tudi dobri junaki, 
ki svojim sotrpinom iz realnosti tudi po-
magajo. Kar se mi zdi najlepše: vsako po-
glavje se začne z odlomkom iz znanega 
mladinskega dela, zadaj je tudi seznam, 
kar po moje pridne bralce vzpodbuja k 
branju tudi teh knjig. Večino imamo tudi 
v slovenščini.

Marija Mazi

Zakonca srednjih let (brez otrok) se 
znajdeta na počitnicah in v zakonski kri-
zi. Zakon je brez sanj, brez strasti, življe-
nje brez idealov (ideale sta zamenjala za 

znamke oblačil), ko pa med ženo in moža 
stopi študent, nastane trikotnik in začne se 
prava drama.

Roman je  izšel letos pri Cankarjevi za-
ložbi.

Magda Skok

Kratek roman je zanimivo in svoje-
vrstno branje. Gre za  zgodbo ostarelega 
novinarja, ki si za svoj devetdeseti rojstni 
dan zaželi ljubezensko avanturo z devico. 
Starec, ki je kot pravi »mačo« večino svo-
jih bogatih seksualnih izkušenj doživel v 
bordelih, se je na večer zaljubil v revno 
in podhranjeno, zelo mlado in nedolžno 
deklico, ki je bila pripravljena za borno 
plačilo darovati svoje devištvo.

Roman je napisan slikovito in doživeto. 
Na eni strani prikazuje bedo latinskoa-
meriškega okolja, kjer se v boju za pre-
živetje rušijo vse moralne norme in kjer 
lastnice bordelov izkoriščajo in prodajajo 
revna mlada dekleta. Na drugi strani pa je 
prikazano življenje starca, ki ob bogatih 
erotičnih izkušnjah v bordelih v svojem 
dolgem življenju nikoli ni doživel ljubez-
ni. Doživi pa jo, kot že omenjeno, na svoj 
devetdeseti rojstni dan, ko se »noro« za-
ljubi v rosno mlado deklico.

Roman je zanimivo, predvsem pa dobro 
napisano in posrečeno branje. Nekoliko 
spominja na »Ljubezen v času kolere«.

Majda Bremše

Pripravila Alma Vidmar - Mederal

OBVESTILO!
V ponedeljek 24. 12. in 31. 12. 2007 bo  

Knjižnica Škofljica odprta od 8. do 13. ure.
Hvala za razumevanje!



Pred dobrimi petimi leti se je na Kata-
rini nad Ljubljano začela naša pravljica. 
Pri družini Bešter, znani po oddaji »Štiri 
tačke«, je bernska planšarka Tisa skotila 
sedem mladičkov in med malimi kosma-
tinci je bila tudi naša Bajka. Življenje v 
naši hiši se je popolnoma spremenilo, saj 
smo se vsi zaljubili v to tribarvno kepico. 
Tekla so leta in tako je tudi naša Bajka po-

stala mamica ter imela tri legla, skupaj kar 
devetnajst mladičkov. Iz prvega legla smo 
doma zadržali njeno hčerko Luno, ki je iz 
dneva v dan postajala večja in je zdaj že 
prava gospodična. Prijatelji so nam prigo-
varjali, naj jo vendar peljemo kam na raz-
stavo, ker je tako lepa. Tako smo se odlo-
čili, da jo enkrat pa res. Skupaj z njo smo 
se začeli učiti osnov razstavljanja. Prijavi-
li smo jo na specialno razstavo za bernske 
planšarske pse, ki je letošnje leto potekala 
v Vrtojbi. Bila je močna mednarodna ude-
ležba, saj so prišli razstavljavci iz Italije, 
Avstrije, Francije, s Hrvaške, z Norveške 
in seveda iz Slovenije. Naša Luna se je 
odrezala odlično in v močni konkurenci 
dosegla tretje mesto ter dobila zelo lep 
pokal. Da pa je bil naš uspeh ta dan po-
poln, je poskrbel Lunin bratec Dionis, ki 
je postal slovenski mladinski prvak. 

V zadnjih tednih pa je v našem domu še 
bolj živahno, saj je naša Bajka še zadnjič 
postala mamica. Mladička, ki sliši na 

ime Aristotle the Only One, smo zadržali 
doma. Ari nas je ponovno prepričal, da so 
bernski planšarski psi nekaj posebnega, 
lahko bi rekla, da v mnogih primerih celo 
človeškega, saj ga  ni boljšega prijatelja, 
kot je berni, seveda če tudi on čuti takšno 
naklonjenost svojega lastnika.

Besedilo in fotografije Petra Gale

Po zakonu o dohodnini lahko davčni zavezanci do 0,5 % odmerjene dohodnine namenijo društvu ali dobrodelni organizaciji, ki jo 
izberejo sami. Davčni zavezanci morajo na posebnem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Dursa (www.durs.gov.si/si/aktualno/
dohodnina_2007), do konca leta sporočiti, komu bodo namenili del svoje dohodnine.

Športno društvo Škofljica, v katerem je aktivnih več kot 120 otrok in mladostnikov –rokometašev, plesalk in rekreativcev – vas 
poziva, da sredstva namenite za delovanje našega in vašega društva. Prosimo vas, da davčno številko ŠD Škofljica 92939805 vpišete 
na zgoraj omenjeni obrazec in ga še letos odpošljete. Če ne boste nič sporočili, bo šel ta del dohodnine v državni proračun, če pa 
boste zamudili rok, bo Durs upošteval vašo željo šele pri dohodnini 2008. 

Za vaš prispevek se vam zahvaljujemo!
Janez Rugelj, predsednik ŠD Škofljica

V mesecu decembru se bo v domači dvorani odigralo več tekem državne rokometne lige. Prva tekma bo že v soboto, 1. 12. 2007 
ob 14. uri, ko se bodo mlajši dečki pomerili z ekipo RD Knauf Insulation. Ob 15.15 bo tekma starejših dečkov z RK Radeče Mik 
Celje, ob 17. uri bodo kadeti igrali z RK Grča Kočevje in ob 19. uri tekma mladinske selekcije ŠD Škofljica, tokrat v gosteh, sre-
čanje z RK SVIŠ.

Po enakem razporedu bodo tekme v domači dvorani tudi v soboto, 8. 12. 2007, in v soboto, 15. 12. 2007.
Ljubitelje rokometa vabimo, da pridejo vzpodbujat naše mlade športnike!

Metka Debevec

DRAGI PRIJATELJI ŠPORTA!
LETO 2008 NAJ BO ZA VSE VAS, SPOŠTOVANI  
OBČANI ŠKOFLJICE, VESELO IN USPEŠNO! 

ŠPORTNO DRUŠTVO ŠKOFLJICA



Pa smo jo dočakali. Prvo tekmo na do-
mačih tleh, v naši novi večnamenski dvo-
rani! Že uro pred tekmo se je v soboto, 
12. novembra, v Rumeni dvorani zbralo 
okrog 100 ljubiteljev športa. Navdušeni 
smo bili nad opremljenostjo dvorane, ki je 
svetla in prostorna, s tribunami za gledal-
ce. Novica o prvi tekmi državne lige med 
mladinskima selekcijama ŠD Škofljica in
ekipe RK Cerklje se je širila od ust do ust  
in že pred začetkom tekme smo bili vsi 
razgreti – igralci na igrišču in občinstvo 
na tribunah. Našemu razpoloženju pri-
merna je bila igra naših mladincev. Prvi 
polčas so dobili s štirimi zadetki predno-
sti, igro pa končali z zmagovitim rezul-
tatom 44 : 31. Kot najboljši strelec se je 
izkazal igralec ŠD Škofljica Anže Nered, 
ki je najboljši strelec letošnje sezone v 
državni rokometni ligi. Za dobro igro jim 
čestitamo!

Veseli smo nove dvorane, saj bo naše delo v Športnem društvu Škofljica učinkovi-
tejše, primerne razmere za vadbo rokometašev in plesalk pa bodo prinesle tudi boljše 
rezultate.

Za ŠD Škofljica Metka Debevec

Dobra sezona atletov Športnega društva 
mladih ŠPELA Škofljica, odlično vzdr-
ževanje forme trenerke Špele, vse to je 
botrovalo naslovu državnega prvaka Ma-
tevža Fakina.

V soboto, 13. oktobra 2007, smo se v 
zgodnjih jutranjih urah odpravili v Mari-
bor, kjer je Atletsko društvo Poljane Ma-
ribor organiziralo kros občinski reprezen-
tanc, in sicer državno prvenstvo v krosu. 
Prvenstva se je udeležilo veliko število 
otrok, seveda pa so bile najštevilčnejše 
prav kategorije, v katerih so sodelovali 
tudi člani Športnega društva mladih ŠPE-
LA Škofljica. Barve občinske reprezen-
tance so zastopali: Matevž Fakin, Maruša 
Mišmaš, David Šavli, Ines Tekavec, Kri-
stian Grunfeld, Tamara Dizdarevič, Kaja 
Zupančič in Denis Furlani.

Nestrpnost deklet in fantov pred štar-
tom se je stopnjevala, saj je Matevž Fakin 
branil naslov državnega prvaka občinskih 
reprezentanc iz leta 2006. Točno ob 11. uri 
so se na progo podali rojeni 1995 in mlaj-
ši. Že tu so člani občinske reprezentance 
iz Škofljice posegli po dobrih dosežkih. 
Za njimi je sledil štart rojenih v  1994 in 
na progo sta se podala David Šavli in Ma-
tevž Fakin (državni prvak v letu 2006), ki 
je tek sicer začel nekoliko zadržano. Spr-

va je bil  na sedmem mestu, v zadnjih 400 
m do pa je Matevž silovito pospešil, 200 
m pred ciljem povedel in svojo prednost 
do cilja samo še povečal. Suvereno je pri-
tekel kot zmagovalec in letošnjo sezono 
zaključil z naslovom državnega prvaka v 
krosu. Seveda pa se tekmovanje za Šport-
no društvo mladih ŠPELA  Škofljica še ni 
končalo, na vrsti je bila Maruša Mišmaš, 

ki s svojim tekom vidno opozarja nase, 
da se razvija v odlično tekačico. Tokrat 
je zasedla odlično, a hkrati nehvaležno 4. 
mesto. 

Športno društvo mladih ŠPELA Škof-
ljica vsem občanom Občine Škofljica
sporoča, da se je društvo registriralo pri 
Atletski zvezi Slovenije in bo Občino 
Škofljica zastopalo v tekmovalni atletiki.



Vabimo vse, ki bi se radi pridružili zma-
govalnemu timu

Čestitke vsem tekmovalcev in lepo vab-
ljeni!

Rezultati:
Letnik 1995 in mlajši:
9. mesto Kristian Grunfeld

27. mesto Denis Furlani
22. mesto Kaja Zupančič
Letnik 1994:
1. mesto Matevž Fakin
32. mesto David Šavli
4. mesto Maruša Mišmaš
Letnik 1993:

16. mesto Ines Tekavec

Športni pozdrav!

ŠDM ŠPELA Škofljica
Špela Dizdarevič, dipl. ekon.

V soboto, 7. oktobra 2007, je v Breži-
cah potekalo državno prvenstvo v ekip-
nem in posameznem mnogoboju za sta-
rostno kategorijo do 12  (U12) in 14 let 
(U14).  Tekmovanje je bilo zaradi slabega 
vremena prestavljeno na nedeljo,  8. ok-
tobra 2007. 

Tekmovali so v naslednjih disciplinah, 
in sicer pionirji in pionirke do 12 let (U12) 
na 60 m, v skoku v daljino, metu žogice 
in na teku na 30 m. Pionirke so osvojile 
eno medaljo v posamičnem mnogoboju, 
in sicer je 2. mesto osvojila Nika Petaver, 
njen uspeh je dopolnila Katja Zof s pet-
im mestom. Dekleta pa so skupaj osvojila 
naslov DRŽAVNIH PRVAKINJ za leto 
2007.

Pionirji do 14 let (U14) v postavi: Ma-
tevž Fakin, David Šavli in Kristian Grun-
feld so ekipno zasedli 3. mesto. Posamez-
no se je nabolje uvrstil Matevž Fakin, in 
sicer na 6. mesto, David Šavli pa je osvo-
jil 9. mesto.

Rezultati državnega prvenstva:
Pionirke U14 posamezno:
2. mesto: Nika Petaver
5. mesto: Katja Zof
9. mesto: Manca Groznik
10. mesto: Maruša Mišmaš

11. mesto: Tamara Dizdarevič
Ekipno v postavi Katja Zof, Nika Pet-

auer, Manca Groznik, Maruša Mišmaš in 
Tamara Dizdarevič:  1. mesto in naslov 
državnih prvakinj

Pionirji U14 posamezno:
6. mesto: Matevž Fakin

9. mesto: David Šavli
10. mesto: Kristian Grunfeld
Ekipno v postavi Matevž Fakin, David 

Šavli in Kristian Grunfeld: 3. mesto 
Čestitke!

ŠDM ŠPELA Škofljica
Špela Dizdarevič

Vabimo vas na že trinajsti tradicionalni

Na Krim se bomo odpravili 1. januarja 2008, dobili se bomo ob 
9.30 pred gasilskim domom na Lavrici ali pa ob 10. uri na odce-
pu za Krim v Iški vasi. Vzpon bo v vsakem vremenu. Informacije 
na tel. 031/398 389 (Franci), 041/550 727 (Bojan) ali E-naslovu:  
mtblavrica.klub@siol.net.

Čeprav vzpon ni tekmovalne narave, bo najhitrejši prejel pokal.
Izlet je brezplačen in v celoti na lastno odgovornost. Potrebujete 

le veliko dobre volje in topla oblačila. Zlasti pri spustu je priporoč-
ljiva zaščitna čelada.



Večkrat dobim namig, da naj odgovorim 
na širjenje ideje o koristnosti praženega 
krompirja, ki naj bi jo propagiralo celo dru-
števo s tem imenom. Temu krompirju, ki je 
tako dober in slasten, je znani glasbenik na-
pisal in uglasbil himno. »Krompirjejedci« 
imajo vsako leto tudi festival, letos je bil v 
Prekmurju.

Sam že nekaj desetletij iz zdrave hrane iz-
ločam krompir. Seveda ga  tudi sam ne jem. 
Krompir, ki je pražen na maščobi, tudi na 
svinjski masti, pa je  še posebej škodljiv  za 
zdravje. 

Krompir  smo v Evropo dobili poodkritju 
Amerike. Na začetku se ni uveljavil, bilo je  
kar precej zastrupitev. Njegovi zeleni deli 
vsebujejo solanin, ki je hud strup in nikotin, 
kakor tobak in druge rastline iz rodu razhud-
nikov. Ko  je prišlo do spoznanja o užitnosti 
gomolja, je  Marija Terezija  določila, da je 
treba krompir obvezno saditi. V srednjem 
veku so bile večkrat hude lakote, še posebej 
kadar žito zaradi rastlinskih bolezni ni obro-
dilo. In res je krompir naše prednike reševal 
pred lakoto, a  od takrat pa se je življenje 
bistveno spremenilo in tem spremembam 
moramo slediti.

Vse do konca druge svetovne vojne so 
morali ljudje pretežno fizično delati in tako 
so lahko »pokurili« krompirjeve kalori-
je. Celo več, brez krompirja ne bi zmogli  
opravljati težaških  del. Takrat so bili mladi 
in stari največkrat podhranjeni in so obleva-
li tudi zaradi tega. Danes pa je že več kakor 

polovica Slovencev prehranjenih. Prav pre-
hranjenost je vzrok skoraj vseh civilizacij-
skih bolezni.

Objavljen je bil podatek, da je v Sloveniji 
100.000 registriranih sladkornih bolnikov, 
vsaj toliko pa je še takih, ki so še prikriti. Pri 
sladkornih bolnikih loči medicina dve obli-
ki. Prvi so tisti, ki si morajo inzulin dajati 
dnevno; to so praviloma mladi. Drugi tip 
diabetesa pa nastaja pri  starejših, pri katerih 
trebušna slinavka še izloča hormon inzulin, 
vendar premalo. Krivdo za to pa v veliki 
meri nosi krompir, saj se krompirjev škrob 
v prebavi hitro presnavlja in v kri spušča 
glukozo, trebušna slinavka pa ne zmore tako 
hitro pripravljati  inzulin in zato omaga.

Pri počasni prebavi ima telo čas, da se v 
kri izloči toliko inzulina, kot ga potrebuje za 
uravnavanje prehoda  glukoze v celice  tele-
sa. Pri hitri prebavi, to velja tudi za krompir, 
pa je potrebna velika količina hormona in 
ker tega ni, narašča krvni sladkor v krvi.

Za pravilno prehranjevanje diabetikov se 
uporablja  tako imenovani  glikemični in-
deks,  ki pove, kako hitro se škrob, ki ga po-
jemo, spremeni v glukozo. Za krompir velja, 
da ima enak indeks kakor npr. sladkor ali bel 
kruh. To bi veljalo za na vodi kuhan, malo 
osoljen in s hladnim oljem zabeljen krom-
pir. Na maščobi pražen in še kako drugače 
predelan pa ima še višji glikemični indeks. 

Že nekaj let, je odkar so znanstveno ugo-
tovili, da se v živilu, ki je toplotno obdelano, 
razvije akrilamid, ki nastaja pri razgradnji 

škroba in beljakovin pri temperaturi nad 
100 °C. To se dogaja tudi pri pečenju, pra-
ženju in cvrtju krompirja. Molekula akrila-
mida se obnaša kakor prosti radikali in ti so 
glavni povzročitelji nastaneka raka.

In kaj imamo od praženega krompirja? 
Največji zagovorniki so predebeli in se ob-
našajo po načelu: živimo zato, da bi dobro  
jedli, namesto da bi jedli zato, da bi lahko 
delali, bili zdravi in dolgo živeli. Veliko se 
govori in piše o zasvojenosti z drogami. Res 
število teh narašča. Skoraj nič pa ne govo-
rimo o zasvojenosti s hrano. Narava nam 
je dala okuševalne brbončice na jeziku, da 
bi nas obvarovale pred škodljivimi živili. 
Zadnjih trideset let pa jih je večina ljudi 
razvadila in zasvojila s slaščicami, mastno 
in slano hrano. Zaradi tega brbončice ne 
opravljajo več svoje  prvotne naloge, celo 
več – človeka silijo in spodbujajo, da bi je-
del škodljivo hrano, med njimi tudi pražen 
krompir.

Tistim, ki se ne morejo odreči krompirju, 
svetujem, da naj v mislih sledijo,  kaj  bo 
pražen krompir povzročil v  želodcu. Ali je 
za zdravje in dobro počutje bolj pomembnih 
nekaj minut, ko uživamo ob mastnem in sla-
nem krompirju, ne pa to, kaj se s krompir-
jem dogaja naslednjih 24 ur.

Spomnimo se besed znanega zdravnika, 
ki je zapisal, da vsak kilogram  odvečne teže 
zmanjša število let življenja. Diabetes pa je 
za mnoge usoden.

Ivan Maršič

Kot vam je znano, je bil letos v jesenskem času sprejet Pravilnik o sofinanciranju
programov za ohranjanje, spodbujanje in  razvoj podeželja v Občini Škofljica. Ko-
misija za kmetijstvo, gospodarstvo, finančne in pravne zadeve je potrdila letni pro-
gram kmetijstva. Predvideva se, da bodo razpisi objavljeni v spomladanskem času. 
Med drugim bodo v tem času izvedena tudi izobraževanja oziroma delavnice. Glede 
na kmetijsko problematiko ni bilo potrebno posebej razmišljati,  kakšne vsebine bi 
izbrali, da bi kmetom najbolj koristile. Ker se postavlja vse več vprašanj, ali se sploh 
še splača kmetovati, voditi vedno zahtevnejšo dokumentacijo, kako tržiti posamez-
ne proizvode, smo se odločili za  delavnico, na kateri bodo strokovnjaki poizkusili 
odgovoriti na nekaj vprašanj.

Delavnica bo v petek, 18. januarja 2008,  ob 17. uri v kulturni dvorani
GASILSKEGA DOMA NA PIJAVI GORICI, Gasilska ulica 3.

Strokovnjaki vam bodo skušali odgovoriti na naslednja vprašanja:
Ali se splača kmetovati na manjših kmetijah?
Kako je s trženjem kmetijskih proizvodov?
Spregovorili pa bodo tudi o izkušnjah ekološkega kmetovanja.
Vljudno vabljeni!

Brigita Marinšek

TURISTIČNO DRUŠTVO  
ŠKOFLJICA

vas vabi na 6. tradicionalni

ki bo v nedeljo,  
20. januarja 2008, 

ob 18. uri
v župnijski cerkvi 

sv. Cirila in Metoda na Škofljici.

Zapeli vam bodo vsi zbori, ki prepe-
vajo v Občini Škofljica.

Vljudno vabljeni!



Luč miru iz Betlehema je tradicionalna decembrska akcija, ki v sebi nosi sporočilo 
miru, medsebojne povezanosti, strpnosti in sodelovanja med ljudmi. Ta plamen iz 
svetega mesta Betlehema letos med nas prihaja že sedemnajsto leto zapored.  Na 
Škofljico ga bomo tudi tokrat prinesli člani Združenja slovenskih katoliških skavtinj 
in skavtov. Vabimo vas, da se udeležite prireditve, ki bo

v nedeljo, 16. 12., ob 19. uri pred občinsko stavbo na Škofljici.
Plamen bo nato vse do božičnega večera na voljo v cerkvi na Škofljici ter v okoliških 
župnijskih cerkvah. Organizatorji želimo, da bi na božični večer Luč miru iz Betle-
hema gorela v čim več družinah in jim prinašala mir.

V Ur. l. RS  z dne 26. 10. 2007 je bil objavljen razpis. Povzetek razpisa je namenjen vsem interesentom, ki so preko časopisa, radia, 
televizije ali pa kako drugače informirani o razpisu, niso pa seznanjeni z osnovnimi pogoji, ki so v njem določeni:

PREDMET PODPORE 
– Enostavne naložbe v vrednosti do 50.000 € na kmetijo in zahtevne naložbe z vrednostjo nad 50.000 € na kmetijo.
– Naložbe v hleve in pripadajočo opremo ter ostale objekte v povezavi s kmetijsko proizvodnjo.
– Nakup kmetijske mehanizacije in strojev ter transportne opreme, namenjene lastni primarni kmetijski pridelavi oziroma storitvam 

s kmetijsko mehanizacijo.
– Vsi ostali nameni (čebelarstvo, pašniki, agromelioracije, nakupi zemljišč, naložbe v infrastrukturo ali energetiko …) so opredeljeni 

v 16 točkah javnega razpisa.

SPLOŠNI POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV 
Med 26 različnimi pogoji so naslednji osnovni pogoji:
Podpora bo namenjena le kmetijam, ki so že ob predložitvi vloge gospodarsko vitalne. Šteje se, da je kmetijsko gospodarstvo go-

spodarsko vitalno, če na enoto vloženega dela (na 1 polno delovno moč – PDM oziroma na 1 stalno zaposleno osebo: kmetijski 
zavarovanec = 1,0 PDM; upokojenec = 0,2 PDM;  redno zaposlen izven kmetije = 0,5 PDM; dijak ali študent = 0,2 PDM; vsi pa morajo 
biti predhodno vpisani v registru kmetijskega gospodarstva na upravni enoti) ustvari bruto prihodek iz kmetijske dejavnosti oziroma iz 
kmetije, gozdarskih ali kmetijskih dejavnosti  vsaj v višini 1 bruto minimalne plače na zaposlenega, ki je v letu 2006 znašala 6.262 €.

Pri izračunu obsega dela upoštevamo, da za eno PDM velja oseba v aktivni življenjski dobi, ki za to dejavnost razpolaga vsaj z 1.800 
delovnimi urami letno.

Gradbena dela morajo biti zvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov.
Vlagatelj mora po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev na kmetiji voditi knjigovodstvo o tekoči kmetijski proizvodnji in finančnih 

prihodkih in odhodkih po metodologiji FADN (strošek približno 300 € letno).

FINANČNI POGOJI DODELJEVANJA SREDSTEV 
V primeru nakupa kmetijske mehanizacije, znaša delež podpore 30 % upravičenih izdatkov.
Najvišja stopnja pomoči pri gradnjah znaša 40 % priznane vrednosti naložbe.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 3.500 € na vlogo, najvišji pa 1.000.000 € na vlogo (za leti 2007  in 2008 je namenjenih 

20.349.847 €,, kar teoretično zadostuje za najmanj  20 vlog po 1.000.000 €  oziroma  največ  5814 vlog po 3.500 € na vlogo).

POSTOPKI VLAGANJA ZAHTEVKOV
Vloge se oddajajo na predpisanih obrazcih z vso potrebno dokumentacijo v času od 5. novembra 2007 dalje.
Stroški za izdelavo poslovnega načrta in zahtevka za enostavne naložbe znašajo 500 €, za zahtevne pa 1.200 €.
Vloge se točkujejo po merilih za izbor in v primeru, da je vloga dosegla zadostno število točk, je odobrena (Merila: 1. vpliv na ka-

kovost (3 točke); 2. usposobljenost kmetijskega gospodarstva  (7 točk); 3. pomen kmetijske dejavnosti za kmetijsko gospodarstvo (18 
točk); 4. vpliv na okolje (3 točke); 5. območje izvajanja naložbe (7 točk); 6. prilagajanje podnebnim razmeram (17 točk)). Odobrene 
bodo samo tiste vloge, ki bodo pri ocenjevanju prejele 11 točk ali več.

Zlatko Krasnič, Kmetijska svetovalna služba



nosilec partizanske spomenice
1922–2007

V sončnem oktobrskem dnevu smo se znanci in prijatelji s Škofljice in iz Šmarja na 
mariborskem pokopališču poslovili od Lada - Kijeva. Rad se je vračal med nas, saj je 
svoja mladostna in učna leta do odhoda v partizane spomladi leta 1942 preživel v La-
nišču pri Škofljici. Nikoli ni pozabil svojih bojnih tovarišev, Dona in Atlasa, s katerima 
je tedaj odšel iz rojstne vasi. S spoštovanjem je govoril o borcih  II. grupe odredov, o 
Tomažu Kvedru, komandantu Stanetu, ki ga je s skupino Avantgarda poslal h koroškim 
partizanom.
Svoja vojna doživetja je v začetku šestdesetih let opisal v knjigi spominov z naslovom  
»V metežu«. Takrat je z njim nekaj let prijateljevala tudi skupina mladih mariborskih 
študentov. Pisatelj Drago Jančar in kasnejši politik Jože Pučnik sta rekla in zapisala, da 
sta spoznala pravega partizana.
V Ladovi delavnici še vedno stojijo tri stružnice, na katere je znal narediti vse, kar se da 
narediti iz kovine. Še pred dobrim letom je zavrtel stružnico in njegova maketa parne 

zapornice je neutrudno delovala, nam in njemu v veselje.
Letos spomladi je na Jančah dejal, da sem gor ne bo več prišel. Njegova slutnja se je uresničila – ne bo več prišel na Janče, 
Pohorje in njemu drago Koroško. Odšel je za bratom Jožetom, ki je padel v Cankarjevi brigadi, in svakom Janezom, ki je 
padel v Levstikovi brigadi.
Od Lada smo se poslovili s prapori in govori članov krajevnih organizacij zveze borcev iz Maribora, iz Kotelj na Koro-
škem, Šmarja - Sapa in s Škofljice.

KO ZZB NOB ŠKOFLJICA

Ob boleči izgubi moža in očeta 

se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno so-
žalje, darovano cvetje in maše ter da ste nam v težkih trenutkih nesebično stali ob 
strani.
Še posebej se zahvaljujemo Old Timer Clubu Škofljica in gospodu župniku Jožetu 
Tomincu za lep obred.

Vsi njegovi








