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Kazalo - Uvodnik

Uvodnik
Dragi bralke in bralci,
dolgo sem premišljeval, kaj zapisati v decembrski uvodnik. Ali naj 

naredim obračun za nazaj ali naj pišem o načrtih za naprej? Vesel 
sem, da je za nami še eno leto, in v hvaležnosti za vse dobro, ki se je 
zgodilo, pričakujem novo.

Župan je na zadnji seji občinskega sveta naštel kar nekaj smelih 
projektov, za katere si prav vsi občani želimo, da bi mu jih uspelo 
izpeljati. Žal lahko na podlagi zgolj 45% realizacije letošnjega 
proračuna o uspehu tudi dvomimo. Včasih se namreč zdi, da se 
nikamor nič ne premakne. Hitro se gradijo le nova stanovanja. Bralci 
ste me opozorili, da v Glasniku skorajda ni poročil o dogajanju v 
občini z vidika gradnje komunalne infrastrukture in opremljanja. Tega 
se zavedam in prav je, da opozarjate. Z občino sem sicer imel načelni 
dogovor, da bodo uslužbenci na kratko, a redno poročali o svojem 
delu v smislu novičk iz občinske hiše. Ker teh praktično ni, bomo 
člani uredniškega odbora z novim letom začeli tesneje sodelovati z 
občinsko upravo in ji za vsako številko Glasnika zastavljali vprašanja. 
Ta lahko preko uredništva zastavite tudi občani in skušali vam bomo 
priskrbeti odgovore.

Sicer delo uredništva ocenjujem kot dobro in se tako najprej 
zahvaljujem članom uredniškega odbora za vloženi čas in trud ter 
upoštevanje dogovorov, takoj nato pa vsem stalnim in občasnim 
zunanjim dopisnikom, ki vas ni malo. To ste zlasti predstavniki 
društev, ki redno skrbite, da je zabeleženo vse, kar se dogaja. Želel 
bi si konkretnejšega sodelovanja s predstavniki krajevnih, četrtnih in 
vaških skupnosti. Morda v obliki poročil z vaših sestankov in občnih 
zborov. Zahvalam naj sledi moje opravičilo vsem, ki sem jih s svojim 
ravnanjem in delom morebiti nehote kakorkoli prizadel. Kdor dela, 
tudi greši. Tega se zavedam.

Navsezadnje sem pogledal v preteklost in prihodnost. Naj zapišem 
še nekaj besed o sedanjosti, torej o pričujoči številki Glasnika. 
Zaznamujeta jo dva večja dogodka. Vaščani Lanišč so bogato 
praznovali 780-letnico prve omembe kraja. Ne le s slovesnim 
bogoslužjem na godovni dan sv. Uršule, ki je zavetnica svetišča, in 
strokovnim predavanjem salezijanca dr. Bogdana Kolarja, pač pa tudi 
s tem, da so posejali lan. Bogata žetev je dala še turistični spominek 
v obliki prtička z vezeno podobo laniške cerkvice in novim okusom 
pice z lanom, ki jo po novem pečejo v piceriji Ona. Drugi dogodek je 
bilo gostovanje Mešanega pevskega zbora Češnje v Berlinu, kjer so 
pripravili dva dogodka. Prvi je bil celovečerni koncert, drugi pa veselo 
druženje s slovenskimi izseljenci, kjer se je predvsem prepevalo. Zbor 
se je tako predstavil v tujini, hkrati pa povezal matico s tistimi, ki so 
zaradi različnih vzrokov zapustili domačo zemljo.

Ob koncu voščim v imenu celotnega uredniškega odbora vsem 
bralcem in bralkam Glasnika blagoslovljen božič ter srečno, zdravo 
in osebnih uspehov polno leto 2009.

Iztok Petrič,
odgovorni urednik
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Novice iz občinske hiše

Seja je potekala v četrtek, 20. novembra 
2008.

Najdlje so se zadržali pri obravnavi 
Osnutka Občinskega proračuna za leto 
2009. Svetniki so osnutek odloka sicer 
potrdili, vendar z mnogimi pripombami. 
Vsi so posebej opozarjali na zelo nizko 
realizacijo proračuna, ki je na strani 
odhodkov dosegla zgolj 45 %, hkrati 
pa se spraševali, zakaj je potrebno 
zadolževanje, če denar ostaja. Člani 
Komisije za gospodarstvo, kmetijstvo, 
finančne in pravne zadeve so predlagali 
občinski upravi, naj predloži realizacijo 
za obdobje januar–oktober 2008, da 
bo slika glede neporabljenih sredstev 
jasnejša. Župan je predlog podprl, nizko 
realizacijo pa utemeljil s tem, da so bili 
nekateri projekti v takšni fazi, da jih ni 
bilo možno realizirati.

Za leto 2009 je župan predstavil večje 
projekte: pripravljena je dokumentacija 
za nadaljevanje gradnje v Poslovno-
obrtni coni (POC), nadaljuje se s postopki 
za gradnjo kanalizacije na Pijavi Gorici, 
izbran je izvajalec za gradnjo kanalizacije 
v Želimljah, ni pa še znano, kdaj naj bi 
se pričela izgradnja II. faze kanalizacije 
Lavrica–Škofljica. Izdelan je projekt

za rešitev meteorne kanalizacije na 
Gradišču, pridobljena so zemljišča in 
projektna dokumentacija za gradnjo 
vodovoda v Pevčevi dolini, načrtuje pa 
se tudi nakup zemljišč v POC. Župan je 
še dodal, da je dogovorjena tudi odkupna 
cena za zemljišča, potrebna za gradnjo 
OŠ Lavrica, kupoprodajna pogodba pa 
še ni podpisana. V teku je tudi natečaj za 
novo osnovno šolo.

Po daljši razpravi so svetniki predlog 
proračuna potrdili s pripombami, naj se 
postavke v tekstualnem delu specificirajo,
poraba sredstev pa naj se na račun 
zadolževanja načrtuje realneje.

V nadaljevanju so sprejeli novo vrednost 
točke za izračun Nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča, in sicer v višini 
0,00226 EUR. Sprejete so bile nove cene 
zakupa zemljišč v lasti Občine Škofljica 
in nove cene pogrebnih storitev.

Potrjene so bile nove cene vode na 
lokalnih vodovodih, in sicer: Vodovod 
Orle 0,9096 EUR/m3, Vodovod Želimlje 
0,9096 EUR/m3 in Vodovod Dole 7,5602 
EUR/mesečno na gospodinjstvo. Nove 
cene začno veljati 1. januarja 2009.

Po zapisniku povzel Iztok Petrič

Bliža se čas v letu,
 ko se spominjamo preteklosti in pričakujemo prihodnost.

Čas božičnih in novoletnih praznikov, ko se želja po sreči, 
zdravju in uspehu seli iz srca v srce.

Kar je bilo dobrega v letu, ki odhaja, naj se nadaljuje, vse, kar je bilo slabo, naj se oddaljuje.

Iskreno Vam želim, da bi leto 2009 zaznamovali:
 zdravje, sreča, mir in številni uspehi.

Boštjan Rigler
Župan

19. redna seja občinskega sveta

Nizka realizacija proračuna, višji nadomestilo za  
uporabo stavbnega zemljišča, cene pogrebnih storitev 
in vode iz lokalnih vodovodov

Vrsta storitve Cena 2009
PRVI POKOP DVOJNI GROB 486,0880
PRVI POKOP ENOJNI GROB 291,6464
PRVI POKOP ŽARNI GROB 194,3248
 
NAJEMNINA DVOJNI GROB 41,8428
NAJEMNINA ENOJNI GROB 20,9214
NAJEMNINA ŽARNI GROB 17,5018
 
NAJEMNINA ZA VEŽICO  prvi dan 95,0384
NAJEMNINA ZA VEŽICO nasl. dan 47,5139
NAJEM OZVOČENJA Trate 17,1938
 
ŽARNI NAGROBNIKI na Tratah 912,3111
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Iz krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti 

Prebivalci Krajevne skupnosti Pijava 
Gorica, predvsem starši, smo si  nedavno 
pošteno oddahnili, saj smo dobili težko 
pričakovano postajališče za šolski avtobus 
in prehod za pešce na Želimeljski cesti. 

Urejeno postajališče odslej omogoča 
šolarjem varnejšo pot v šolo in prijetnejše 
čakanje ob slabih vremenskih razmerah, 
voznikom pa boljši pregled nad 
križiščem. 

Za to pomembno pridobitev gre zahvala 
Občini Škofljica, še posebej pa vsem, ki 
so si vztrajno prizadevali, da je le prišlo 
do realizacije tega projekta. 

Podpiramo vse nadaljnje občinske 
projekte, namenjene izboljšanju kakovosti 
bivanja krajanov, zlasti prometne 
varnosti.

Besedilo in fotografija
Milena Avsenak

Pijava Gorica

Postajališče – Končno!
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Aktualno

Želja zbora, da obišče Berlin in tam 
pripravi koncert, se je v dneh med 17. in 
19. oktobrom 2008 izpolnila. Povabilo za 
gostovanje smo prejeli od Slovenskega 
katoliškega misijona, ki ga vodi gospod 
Izidor Pečovnik - Dori. 

Slovenski izseljenci, ki živijo v Berlinu, 
se običajno zbirajo ob sobotah pri slovenski 
večerni maši, v cerkvi St. Elizabeth. Ta 
se nahaja v centru Berlina in bo kmalu 
slavila stoto obletnico postavitve. Po maši 
se ob različnih aktivnosti družijo tudi v 
dvorani pod cerkvijo. Naše gostovanje je 
bilo ravno zato na sobotni večer, 18. 10. 
2008, na katerem se je zbor predstavil v 
treh vlogah. 

Najprej smo se s petjem predstavili 
pri sv. maši, za katero je bil pripravljen 
zanimiv program. Sledila je osrednja 
prireditev zbora – koncert slovenskih 
narodnih, ljudskih in priredb Slavka in 
Vilka Avsenika, s katerimi smo navdušili 
tamkajšnje poslušalce in poslušalke. 
Zapeli smo štirinajst pesmi, koncert pa je 
tokrat povezoval igralec KUD Iška vas g. 
Boštjan Gačnik. Vezni tekst je pripravil 
Roman Brunšek. Koncert je posnela TV 
Celje in o njem pripravila prispevek v 
oddaji za slovenske zdomce. 

Pevske aktivnosti zbora so se po koncertu 
nadaljevale še na družabnem večeru, 
za katerega je bila želja skupaj z našimi 
glasbeniki (Blaž, Brane s harmoniko in 
Andrej z basom) razveseliti naše zdomce 
in jim skušati s petjem polepšati ta večer, 

Gostovanje MePZ Češnje v Berlinu potrjuje  
deveto leto delovanja zbora

ki se je zavlekel v nedeljsko jutro. 
Preostali čas bivanja v Berlinu 

se je intenzivno izkoristil za oglede 
znamenitosti, ki jih je vodil g. Mitja 
Zakrajšek iz Slovenskega doma. Ekipo 
pevcev so na gostovanju spremljali tudi 
predstavniki TD Lavrica in PGD Orle, 
počaščeni pa smo bili tudi z navzočnostjo 
zakoncev Klemenčič Saražin, ki sta v 
ta namen pripotovala iz Luksemburga. 
Utrujeni in hkrati veseli, da se je načrtovani 
program v celoti uspešno izpeljal, smo v 
ponedeljkovem jutru prispeli v domovino. 

MePZ Češnje deluje že deveto leto in 
počasi že razmišlja o praznovanju prve 
častitljive obletnice. Trenutno članstvo 
zbora predstavlja 19 pevk in 16 pevcev, 
skupaj petintrideset. Zbor vodi gdč. 
Katarina Bambič. 

Za pomoč pri izvedbi gostovanja 
v Berlinu velja iskrena zahvala 
podpornikom: TD Lavrica, Porsche Inter 
Auto, Stele Branko, s. p., Cestel, d. o. o., 
Elmat, d. o. o., Omega Consulting, DFG 
Consulting, Pekarna Pečjak in Občina 
Škofljica.

Besedilo in fotografije
Jani Kupljenik
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Aktualno

V oktobru smo v Lanišču praznovali 
častitljivo obletnico – 780-letnico cerkve 
sv. Uršule. To je podružnična cerkev 
župnije Škofljica. Prva pisna omemba
kraja obstaja z dne 29. 10. 1228 in sicer: 
Plebanus de Harlant – župnik v Lanišču. 

Za to praznovanje je bilo veliko priprav, 
ki so se začele že spomladi. Pred samim 
praznikom sv. Uršule smo začeli s 
pletenjem zelenja in postavljanjem mlajev. 
Prizadevni vaščani smo se vsak večer 
zbirali pri Tomažičevih in pletli zelenje. 
Posebno prizadeven je bil Sandi Novak, 
ki je pripravljal bršljan in vse ostalo 
potrebno za pletenje. Domača gospodinja 
je vedno postregla s pecivom in pijačo. 
Na Šmarski cesti, ob odcepu za Lanišče 
je bil postavljen velik mlaj s tablo, na 
kateri sta bili letnici 1228–2008, v sredini 
pa obris laniške cerkve, ki jo je izdelal 
Mile Hafner. V Lanišču pod cerkvijo 
pred stopnicami sta bila postavljena dva 
mlaja in tabla z napisom: SV. URŠULA, 
PROSI ZA NAS. Veliko angažiranost ob 
postavljanju mlajev so pokazali Laniščani, 
pridružili so se jim tudi drugi iz bližnjih 
vasi laniške soseske.

780-letnica cerkve sv. Uršule in prve pisne omembe kraja Lanišče

Z mlaji in zelenjem ozaljšana sv. Uršula v Lanišču

Ob praznovanju smo imeli v Lanišču 
slovesnosti kar ves teden. Vsak večer 
smo se zbrali ob 19. uri. Začeli smo v 
torek, 21. oktobra, na praznik sv. Uršule, 
s sveto mašo. V sredo smo se zbrali k 
molitvi rožnega venca (kot vsako sredo 
v oktobru). V četrtek smo v znamenje 
luči zakurili kres, čemur je prisostvovalo 
veliko ljudi. Uvodne besede je imel župnik 
Jože Tominc, nato pa je Janez Skubic 
povedal nekaj besed o zgodovini Lanišča, 
cerkvi sv. Uršule in običajih ob žegnanju. 
Potem je Peter Tomažič ml. prižgal 
kres, ki ga je župnik tudi blagoslovil. 
Ob toplem ognju je sledila pogostitev z 
golažem, pecivom in pijačo. V petek je 

imel duhovnik Bogdan Kolar predavanje 
o zgodovini krščanstva na Slovenskem s 
poudarkom na območju naše župnije. V 
soboto so v cerkvi nastopili štirje pevski 
zbori. V uvodu je župnik Tominc poudaril, 
da je cerkev srce kraja, v katerem lahko 
vsakdo najde svoj mir, mir z bližnjim in 
z okolico v kateri živi. Zato je cerkev sv. 
Uršule skupen dom prebivalcev kraja 
Lanišče in daje duhovni počitek tudi 
mimoidočim. Bodimo povezani drug z 
drugim, drug o drugem dobro mislimo, 
želimo in delajmo dobro. Potem smo kot 
prvemu prisluhnili otroškemu pevskemu 
zboru Dominik Savio iz Škofljice, sledile
so Laniške predice, nato pa Mešani 
pevski zbor sv. Cirila in Metoda. Za 
zaključek tega kulturnega večera je zapel 
še oktet Gallus iz Ribnice. Poslušalci 
so nastopajoče nagradili z močnim 
aplavzom. Povezovalki večera sta bili 
Urška Gorišek in Nina Dolšina. Vsakemu 
dogodku je sledilo srečanje pred cerkvijo 
s pogostitvijo laniških gospodinj.

V nedeljo, 26. oktobra, je bila ob 10. 
uri slovesna sv. maša, ki jo je vodil dekan 
naše grosupeljske dekanije Janez Šket. 
Somaševala sta naš župnik in duhovnik 
Herman. Pri bogoslužju je prepeval 
župnijski pevski zbor. Po maši smo se 
zaustavili pred cerkvijo ob kozarčku in 
pecivu. Kupilo se je lahko tudi vezenine 
iz ročno tkanega lanenega platna. Na 
njih je bil motiv cerkvice sv. Uršule v 

Lanišču z letnicama 1228–2008, ki jih je  
že kar nekaj časa pred praznovanjem za 
to visoko obletnico cerkve dal v vezenje 
župljan Janez Skubic.

V ta namen smo spomladi trije 
Laniščani posejali lan. Za začetek je 
bila letina še kar dobra. Tako smo nekaj 
lanenega semena za promocijo razdelili. 
Mnogi mlajši ga ne poznajo, saj je ta 
kulturna rastlina pri nas pozabljena. 
Še bolj zanimivo pa je to, da se je po 
avgustovskem puljenju lanu nekaj semena 
osulo in nato vzkalilo ter v topli jeseni 
zraslo do 60 cm visoko. Čudežno je ravno 
v oktobru – okoli praznovanja godu sv. 
Uršule – ponovno sinje modro zacvetelo. 
Tako smo konec oktobra za okrasitev 
cerkve nabrali cvetoči lan. Tudi v sredini 
novembra je še cvetel, saj ni bilo mraza, 
da bi ga zmrzal uničila in tako smo lahko 
hvaležni Bogu, da je poskrbel za vse to. 
Šopki mešanega cvetočega in suhega lanu 
so prav lepo pristajali Laniškim predicam 
in njihovemu pevskemu programu. Vse je 
bilo v znamenju lanu, saj se spodobi za 
tako visoko obletnico cerkve sv. Uršule v 
našem kraju Lanišče, ki je prav po lanu 
dobilo ime. In še novost v kulinariki: ker 
je laneno seme zelo zdravilno, so v piceriji 
Ona (Javornik) začeli peči laniško pico, z 
lanom seveda. 

Škofljičani smo lahko ponosni na kraj 
Lanišče, ki predstavlja zgodovinsko, 
kulturno in arhitekturno dediščino. Take 
prireditve nas družijo in povezujejo ter 
duhovno bogatijo prijateljske odnose. 
Zahvaljujemo se župniku za vse priprave 
in izpeljavo praznovanja in  vsem, ki so za 
lepo praznovanje karkoli prispevali z deli  
ter s pecivom in pijačo.

Ivanka Skubic
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Aktualno

Zgodovina: Nad vasjo Lanišče stoji 
cerkev sv. Uršule. Sedaj je to podružnica 
Župnije Škofljica. Nekdanja cerkev sv.
Janeza Krstnika, ki je sedaj posvečena 
sv. Uršuli, je srednjeveška cerkvica in je 
preprosta gotska stavba. V njej se skriva 
marsikateri umetnostnozgodovinski 
zaklad. O razvoju je malo znanega. 
Največji delež obsegajo freske, svoje 
mesto je dobila tudi arhitektura cerkve in 
njeno skromno kiparsko okrasje. Cerkev 
so v baroku temeljito predelali. Podrli so 
gotski leseni strop. V 20. letih 16. stoletja je 
bila cerkev na novo poslikana. Ohranili sta 
se poslikavi na severni steni ladje – freska 
sv. Uršule in poleg nje freska sv. Jurija ter 
prizor mučeništva sv. Ahaca z motivom 
Abrahamovega naročja. Ohranjen je 
tudi prizor Oznanjenja in podoba Boga 
v sredini. V 19. stoletju so postavili v 
cerkvi velik lesen oltar, v katerem je bila 
tudi slika sv. Uršule. Leta 1966 so oltar 
odstranili, restavratorji so cerkev obnovili 
in zaščitili pred nadaljnjim propadanjem.

Prva pisna omemba kraja Lanišče je bila 
29. 10. 1228, in sicer: plebanus de Harlant 
‘župnik v Lanišču’. Zagotovo je morala 
že tedaj stati tudi cerkev, posvečena sv. 
Janezu Krstniku. V listini z datumom 
31. maj 1440 je govor o gradbenih delih 
v cerkvi sv. Janeza Krstnika. Iz popisa 
cerkvenih dragocenosti na Kranjskem 
iz leta 1526 pa je omenjena cerkev 
»s. Ursulae zu Lanisch«  ‘sv. Uršula v 
Lanišču’. Najstarejši dokument o cerkvi 
nam posredujejo freske na severni steni 
prezbiterija, ki jih slogovno datiramo v 20. 
leta 15. stoletja.  Med cerkvami šmarske 
župnije se leta 1581 navaja cerkev sv. 
Uršule. Ko je bila 4. 11. 1976 ustanovljena 
nova župnija na Škofljici in 10 let pozneje
zgrajena tudi nova župnijska cerkev, 
je postala cerkev sv. Uršule v Lanišču 
podružnica naše župnije. 

Opis: Laniška cerkev sodi med 
najstarejše cerkve v bližnji okolici 
Ljubljane. Današnja stavba je iz 15. 
stoletja, ko je potekala ponovna gradnja, 
vendar je na tem mestu že pred tem morala 
stati zgradba starejšega datuma in je bilo 
nekoč v Lanišču središče šmarske župnije. 
Center župnije naj bi prenesli v Šmarje 
na začetku 13. stoletja, kar pomeni, da je 
morala cerkev v Lanišču stati že pred tem. 
Leta 1769 so popravili cerkvene zidove. 
Inventar iz leta 1788 našteva glavni oltar 
in dva stranska, zelo stara. Leta 1802 so 

Laniška cerkev skozi zgodovino

popravili cerkveni stolp. Leta 1859 je 
dobila cerkev dva stranska oltarja. Iz leta 
1868 je nov glavni oltar, leta 1885 je bil 
stolp na novo prekrit. Prejšnja oltarna 
slika sv. Uršule in tovarišice, ki se danes 
nahaja v župnišču v Šmarju - Sapu, 
je delo neznanega baročnega slikarja 
iz sredine 18. stoletja. Leta 1906 je P. 
Žmitek restavriral »Kalvarijo«, ki je bila 
v tej cerkvi, šmarski dekan M. Trček pa jo 
je dal prenesti v župnišče. Ko je leta 1954 
Spomeniški urad za Ljubljano in okolico 

dal popraviti cerkveno streho, so se v 
prezbiteriju pokazale freske iz srede 15. 
stoletja. Prav tako so ugotovili fragmente 
stenskih slik na zunanjščini. Leta 1968 
je bila temeljita restavracija cerkve. V 
prezbiteriju so odkrili tri ozka okna, eno 
polkrožno okno, sedem pravokotnih 
odprtin za sveče, šilast slavolok s 
posnetimi robovi, staro profilirano menzo
in tri plasti fresk. V ladji so našli tri plasti 
fresk, šilasto okno v severni steni, okulus 
(odprto okroglo okence) v zahodni steni ter 
dve stari menzi. Odstranili so glavni oltar 
ter oba stranska, okna so dobila barvno 
steklo po osnutkih akademskega slikarja 
Snoja, ki je tudi restavriral freske.

Zunanjščina: Fasada je preprosta, 
portal je pravokoten, vendar se v steni 
vidi zazidan šilasti zaključek, nad njim 
je okulus. Prezbiterij ima visok kamniti 
podzidek. Na južni steni prezbiterija je 
zelo izprana freska sv. Krištofa. Svetnik 
na rami drži Jezuščka, v roki pa palico. V 
vodi je vidna riba Faronika. Naslikana je 
bila sredi 15. stoletja. Poleg je naslikana 
manjša freska »Križanja«. V sredi je 
Kristus na križu, na desni Janez in na levi 
Marija. Tudi ta freska je iz sredine 15. 
stoletja.

Zvonik: V vzhodni steni je vhod, nad 
njih pravokotna odprtina, v severni steni 
pravokotno okno, v zahodni steni stopnice 
in vhod v zvonik. Streha je najprej 
položna, nato preide v strmo piramido, 
jabolko in križ. Na južni steni zvonika je 
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Vabimo vas v zobno ordinaci-
jo PreNaDENT v Dragi na Igu, 
kjer hitro in kvalitetno poskrbi-
mo za zdravje vašega zobovja 
in vam zagotovimo lep nasmeh. 
Ponujamo estetske plombe, pro-
tetično oskrbo, zdravljenja zob 
in dlesni, beljenja, implantate.

PreNaDENT
Naročanje po telefonu 

040 934 000

letnica 1933, v linah na zidu pa letnica 
1691. V letu 1999 je bil zvonik prekrit z 
bakreno pločevino, cerkev pa prekrita z 
opeko. 

Zvonovi: Veliki jekleni zvon je iz leta 
1920, je premera 158 cm in glasu CIS. 
Srednji zvon je bronast in je iz leta 1923, 
ima premer 117 cm in glas FIS. Iz dveh 
neuporabnih zvonov je bil leta 1993 v 
žalskem Ferralitu ulit nov zvon v silicij-
bronovi zlitini. Težak je 455 kg, ima 
premer 93 cm in glas A.

Notranjščina: Ladja je obokana z nizko 
banjo, prek katere potekajo štiri zidane 
oproge. Slavolok je očiščen do prvotnih 
oblik. Prezbiterij nosi gotski obok z 
rebrovjem, ki se steka v dva figuralna
sklepnika (Jagnje in golob). Ena konzola je 
piramidalna, ostale so odbite, ob vzhodni 
stranici so figuralne: sv. Uršula in še ena 
nerazpoznavna figura. V severni steni so
vrata v zakristijo. Enopolni križnorebrasti 
obok sloni na geometričnih konzolah, 
deloma raste tudi iz stene. V zaključku 
sta dva polstebra s kapiteli. Rebra imajo 
obojestranski globok žleb. Slavolok je 
brez posnetega robu. Datacija je sredina 
ali še začetek 15. stoletja. Slika 5

Freske: Na severni steni zgoraj 
so naslikane tri svetniške postave iz 

prve polovice 15. stoletja, deloma še 
ohranjene. Na vzhodni steni je naslikano 
gotsko vitičevje in Kristusova glava. 
Okna so rdečkasto barvana, na oknih so 
konsekracijski križi. V ladji na slavoločni 
steni zgoraj je prizor iz Marijinega 
oznanjenja. Na desni sedi Marija ob 
bralnem pultu v poznogotski obokani 
sobi, levo je v kozici božja roka, ki kaže 
na Marijo. Na levi strani kleči angel, ki 
je stegnil roke proti Mariji. V kozici 
je Kristus, ki kaže proti desni. Prizor 
nad severnim stranskim oltarjem je 
nerazpoznaven, nad južnim pa je naslikan 
prizor mučencev (sv. Ahacij in tovariši), 
ki so nabodeni na trnje, zgoraj pa angel 
v odprto culo sprejema njihove duše. 
Freska sodi v bližino mojstra Srednje vasi 
pri Šenčurju. Dr. Janez Höfler jo datira v
čas proti sredini 15. stoletja. 

Ladja ima na severni strani od slavoloka 
proti zahodu v velikem pravokotnem 
okvirju prizor, ko sv. Jurij reši pred zmajem 
sv. Marjeto. Levo jezdi viteški Jurij, desno 
kleči Marjeta, v ozadju arhitektura mesta. 
Pod novoodkritim neogotskim oknom 
sta naslikani dve klečeči figuri, levo v
pravokotnem okvirju pa je prizor Uršuline 
smrti. V ospredju so trije lokostrelci, nato 
reka, po njej plava barčica z napetim 

jadrom, v njej so Uršula in spremljevalke. 
Zadaj je naslikana gričevnata pokrajina, 
izgubljajoča se v megli. To so prve freske 
v Sloveniji, na katerih je upodobljena 
pokrajina. Zanimive freske so datirane v 
3. desetletje 16. stoletja.

Glavni oltar ima pravokotno menzo s 
križem, desno na podstavku ob oltarju je 
kip sv. Uršule. Na menzi sta dva reliefa 
– Križanje (kamen) v precej globokem 
reliefu kvadratne oblike, v sredi Jezus 
Kristus z razprostrtimi rokami, levo Mati 
božja s sklenjenimi rokami, desno Janez 
Evangelist v isti pozi.. Zraven je relief 
s Kristusovo podobo (čas 15. stoletja). 
Na steni zadaj so pritrjeni štirje kipi, ki 
izvirajo iz prejšnjih oltarjev: sv. Luka, sv. 
Janez (?), Jožef, sv. Florjan.

V laniški podružnici je tudi več križev 
in kapelic. Z njimi lahko dokažemo, da 
smo narod s starodavno krščansko kulturo 
in globoko vernostjo naših prednikov.

Ivanka in Janez Skubic

Viri: Nataša Kovačič, Cerkev svete 
Uršule v Lanišču na Škofljici, Seminarska
naloga, Škofljica 2005/06.

Župnija – kraj srečanja Boga in človeka. 
25 let Župnije Škofljica, Škofljica 2001.

Spoštovani obiskovalci, gostje in 
sovaščani!

Ob 780-letnici smo se odločili, da se 
potrudimo in pripravimo praznovanje 
prve pisne omembe kraja Lanišče.

V soseski Lanišče imamo dva bisera: to 
sta cerkev sv. Uršule in grad Lisičje.

Prva pisna omemba kraja Lanišče je 
bila 29. 10. 1228, in sicer plebanus de 
Harlant ‘župnik v Lanišču’ in leta 1349 
pharr ze Harlant ‘župnija v Lanišču’. A 
to ne pomeni, da je bila cerkev sezidana 
takrat. Ta je tu stala verjetno že prej in bila 
posvečena sv. Janezu Krstniku. Iz popisa 
cerkvenih dragocenosti na Kranjskem iz 
leta 1526 je omenjena cerkev sv. Uršule 
»zu Lanisch« ‘sv. Uršula v Lanišču’. 
Zgodovina naše župnije Škofljica se prične 
4. novembra 1976. Do tedaj smo spadali v 
župnijo Šmarje. Župnik Marko Levstik si 
je prizadeval za ustanovitev nove župnije, 
in sicer na prošnje prebivalcev Škofljice,

posebno še Laniščanov. Vse župnijske 
dejavnosti so deset let potekale v laniški 
cerkvi. Tu so bile poroke, krsti, obhajila in 
birme. V 10 letih je župnik Peter Kvaternik 
oziroma Župnija Škofljica odkupila
zemljišča, pridobila vsa dovoljenja, in 
tako je bila dograjena in 12. oktobra 1986 
posvečena cerkev sv. Cirila in Metoda na 
Škofljici.

Laniška cerkev je podružnica in 
najstarejša v župniji Škofljica. Najstarejši 
dokument o cerkvi  so freske na severni 
strani prezbiterija, ki so nastale v 20. letih 
15. stoletja. Na levi strani ladje je prizor 
Uršuline smrti. Sveta Uršula, devica in 
mučenka, je zaradi svojega krščanskega 
prepričanja in devištva kot mučenka 
skupaj z 11 tovarišicami umrla v začetku 
4. stoletja v nemškem mestu Kölnu. 
Hunski kralj je hotel Uršulo za ženo, ker 
ga ni marala, jo je sam z lokom ustrelil. 
Sv. Uršulo upodabljajo s puščico v roki, 

Ob prižigu kresa v čast laniškemu jubileju je  
prisotne nagovoril Janez Skubic

Kres je gorel v duhu prijateljstva
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s krono, s plaščem, razprostrtim nad 
svojimi tovarišicami, z mučeniško palmo 
pa je upodobljena pri nas v Lanišču. 

Ozrimo se še nazaj v čase naše mladosti, 
kako smo veselo pričakovali žegnanje v 
Lanišču. Ker se je bližala zima, smo dobili  
nove čevlje in obleko. Takrat se je pekla 
potica in druge dobrote, ker jih sicer med 
letom ni bilo, razen ob večjih cerkvenih 
praznikih, kot sta božič in velika noč. Da 
ne pozabim povedati tudi, kako je laniški 
zvon veselo pel. Pritrkovalci ali klenkarji 
po domače smo pred praznikom pozno v 
noč veselo pritrkavali na čast praznovanju 
sv. Uršule. Tako so nas učili starejši. O, 
zvonjenje, kako lepo je slišati glas brona, 
ko se zlije v dušo.

Drugi biser je grad Lisičje, ki ponosno 
gleda na našo sosesko, tako kot mi 
ponosno gledamo na naše korenine. Tik 
za gradom poteka 46. vzporednik severne 

geografske širine. Grad je bil sezidan v 
prvi polovici 16. stoletja.  Janez Vajkard 
Valvazor v Slavi vojvodine Kranjske grad 
opisuje kot najbolj urejen, v okolici gradu 
je bil en najlepših sadnih in cvetličnih 
vrtov na Kranjskem. Poleg vinogradov 
je imel tudi lep ribnik. Grajska kapela je 
bila posvečena nadangelu Rafaelu. Grad 
je imel veliko lastnikov, pred nekaj leti pa 
ga je kupila Občina Škofljica. Potreben
je temeljite obnove. Med drugo svetovno 
vojno so bili v gradu salezijanci, tam 
so imeli maše in verouk. O tem pričajo 
nekateri še živeči starejši krajani.

Tudi pokojni papež Janez Pavel II. – ta 
mesec mineva 30 let od njegove izvolitve 
– ki je bil leta 1996 na obisku v Sloveniji,  
je govoril o lepoti naše dežele, ki je po 
gričih posejana s cerkvami, kapelicami 
in križih, ter dejal: »Bog blagoslovi 
to deželo!«. Ali se zavedamo pomena 

kulturne dediščine naših prednikov? 
Seveda se, saj je po Sloveniji veliko 
obnovljenih sakralnih objektov. 

Naš kraj se imenuje Lanišče po kulturni 
rastlini lan in prav zaradi te obletnice 
kraja smo ga  letos posejali. Že 3600 
let pred Kristusom so laneno platno 
poznali stari Egipčani, Grki, Rimljani in 
Hebrejci. V Srednji Evropi so poznali lan 
že koliščarji. Pridelovali so laneno seme, 
ki je zdravilno, iz lanenih vlaken pa so 
izdelovali vrvi, mreže in tkanine. 

Upam, da nas ti praznični dogodki 
povezujejo in  da smo ponosni na kraj. 
Kres, ki ga prižigamo, naj razsvetljuje 
našo dolino in zgodovino, iz katere 
izhajam, in naj gori v duhu prijateljstva, 
miru in sprave v našem narodu.

Hvala vsem, ki ste sodelovali pri 
pripravi kresa ali ste se ga udeležili.

Janez Skubic

Ideja, ki je leta nazaj nastala v 
Turističnem društvu Škofljica, v zadnjem
času dobiva vse bolj prepoznavne obrise  
– Lanišče kot eno starejših naselij v 
občini se vse bolj uveljavlja kot  turistični 
proizvod.

Na pici z lanom
okusa, imajo pa sestavine, ki koristijo 
zdravju. Gospod Janko ugotavlja, da 
dandanes ljudje naročajo vse več lahkih 
jedi, zato pica z lanom zagotovo sledi 
temu trendu. Izziv bi bil speči kruh iz 
lanenih zrn, še dodaja.

Nato je pogovor tekel o nekdanjih 
časih, ko je Lanišče še opravičevalo 
svoje ime. Pri Volglu, blizu nekdanje 
vojašnice, na slabši zemlji, so gojili lan. 
Ko so ga pobrali v snope, so ga odprodali 
v Grosuplje v Motvoz in platno. Kravam 
molznicam so dodajali v krmo lan, da so 
dajale več mleka. Iz tedanjih časov jim je 
ostala še kakšna rjuha in laneni prtički za 

kruh – tem so rekli krušnice, saj so kruh z 
njimi obračali.

Sušilnica za lan je bila pri Križmanu 
– obzidje je še ostalo. Kupčev stari oče je 
veljal za najboljšega tkalca.

Danes motiv za sejanje lanu izvira bolj 
iz ljubezni do tradicije kraja,  pravi Jože 
Dolšina z ene od treh preostalih delujočih 
kmetij, ki jim za tradicijo ni vseeno.

Upamo, da bodo njihovi napori doživeli 
širšo podporo in da bo pica z lanom 
– kot spoj starega in novega – teknila še 
drugim.

Peter Pal

Poleg prireditev, oživljanja grajske poti, 
gradu, pevskega zbora Laniške predice so 
letos posejali in poželi lan.

Zaradi visokih temperatur je oktobra 
ponovno cvetel – tudi zato in iz veselja 
nad setvijo in žetvijo so se  zbrali v piceriji 
Ona vsi za to zaslužni: Janez Skubic z 
ženo Ivanko, Franc Skubic z ženo Minko 
(pri Mihovčevih), Janez Potokar z ženo 
Ančko (pri Androju) in Jože Dolšina (pri 
Martinovih).

Naročili pa so, verjeli  ali ne, pico 
z lanom. Janko Javornik, gospodar in 
picopek, je z veseljem prisluhnil njihovi 
ideji in se lotil pice z lanom. Zrnca, ki jih 
je posul po pici, sicer nimajo  izrazitega 
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Kot že v prejšnji številki Glasnika 
nadaljujemo s predstavitvami prejemnikov 
občinskih priznanj za 2008. Tokrat 
predstavljamo gospo Jelko Pangerc, 
požrtvovalno upokojenko, ki v prvi vrsti 
skrbi za socialno varstvo starejših, jih 
obiskuje na domu, se z njimi pogovarja 
in  jim skuša odpraviti vsakodnevne 
skrbi. Sodeluje tudi pri projektu Starejši 
za starejše. To je vseslovenski projekt, 
ki v prvi vrsti opozarja organizacije 
in pristojne institucije na slabe pogoje 
bivanja starejših oseb pri nas, hkrati pa je 
projekt vključevanja starejših v aktivnosti 
pomoči starejšim, ki živijo v lastnih 
gospodinjstvih.

Prostovoljstvo ima velik pomen 
za skupnost, ker izboljšuje kakovost 
življenja v družbi, brani interese 
skupin in posameznikov, ki so 
ogroženi, prikrajšani, potisnjeni ob 
rob, izključeni. Je ena od osnovnih poti 
odzivanja civilne družbe na potrebe v 
njej in ustvarja možnosti aktivnega 
delovanja državljanov v družbi. 
Prostovoljno delo je bodisi samostojna 
ali dodatna dejavnost in dodana 
vrednost delovanju služb in institucij. 
Vaše delo je v celoti prostovoljno, zato 
našim bralcem povejte, kako poteka vaš 
vsakdan. Verjetno je delo s starejšimi 
vaša vsakodnevna zaposlitev?

Če vprašate moje najbližje, bodo rekli, 
da me ni nič doma. Delo s starejšimi je 
celodnevni projekt. Velikokrat si ne morem 
kaj, da ne bi tudi ponoči razmišljala o 
problemih drugih. To delo zahteva celega 
človeka. Obveznosti, ki jih imam v Komisiji 
za socialno varstvo starejših in v Društvu 
upokojencev Škofljica so vsakodnevne,
enkrat mesečno pa imam sestanek Zveze 
društev upokojencev Slovenije. Prirejamo 
zanimive izlete, dopustovanja in srečanja 
za upokojence, v decembru raznosimo 
voščilnice s simboličnim darilom in 
enkrat letno priredimo srečanje vseh 
naših članov, starejših od 75 let. V zadnjih 
letih organiziramo vsakomesečni pregled 
sladkorja v krvi in merjenje pritiska.

Vaše delo je, poleg organizacije, 
predvsem delo na terenu, saj je 
najpomembnejši osebni stik in pogovor 
s starejšim. Kako vas sprejemajo?

Vedno smo lepo sprejeti. Včasih celo 

Gospa Jelka Pangerc, dobitnica listine Občine Škofljica za leto 2008  
za aktivno delo v komisiji za socialno varstvo starejših

»Kolikor daš, toliko dobiš povrnjenega.«

tako, da obiščemo le dva ali tri na dan. 
Starejši se radi pogovarjajo, čuti se njihova 
osamljenost, kot nekakšno odmrtje. Otroci 
si ustvarijo svoje življenje drugje, starejši 
pa sami ostajajo v svojih prevelikih hišah, 
ki jih je nemogoče vzdrževati z današnjimi 
pokojninami. Nekateri si ne morejo 
privoščiti niti kurilnega olja za ogrevanje 
pozimi. Vendar opažamo, da starostniki v 
naši občini še kar dobro živijo, revščine 
tukaj ni. Nekaj je zelo osamljenih, veliko 
pa je tudi dementnih.

Od leta 2006 poteka projekt Starejši 
za starejše, to je vključevanje starejših 
v aktivnosti pomoči starejšim, ki živijo 
v lastnih gospodinjstvih.

Projekt izvajate prostovoljci 
– upokojenci. Kako se je Društvo 
upokojencev Škofljica vključilo v ta 
projekt?

S projektom smo, tako kot ostala 
društva po Sloveniji, pričeli leta 2006.  
Delo poteka na terenu, kjer anketiramo 
vse osebe, starejše od 69 let. Anketirajo 
prostovoljke – vaščanke in sosede 
– saj je zelo pomembno, da nezaupljive 
starostnike obiščejo zanesljivi, pošteni 
in, če je le možno, znani ljudje. Najtežje 
pri tem projektu je bilo pridobiti seznam 
prebivalstva. Največ težav smo imeli na 

Gradišču nad Pijavo Gorico, saj je veliko 
na novo priseljenih. V naši občini je 576 
oseb, starejših nad 69 let.

Kakšne informacije zbirate s temi 
anketami?

Te ankete so namenjene zbiranju 
podatkov o kakovosti bivanja doma. Z 
anketo dobimo podatke o prehranjevanju, 
zdravstvenem stanju, oskrbi, potrebi po 
pomoči na domu ali zdravstveni pomoči, 
o osebnem počutju in njihovem druženju 
oz. preživljanju prostega časa. V anketi 
tudi izpolnjujejo, kako pogosto si želijo 
obiskov, mi pa se potem potrudimo, da vse 
obiščemo, kot si želijo. Nekatere nekajkrat 
na leto, nekatere vsak teden, poskrbimo 
pa, da so vsi obiskani vsaj enkrat na leto. 
Letos smo obiskali 835 oseb.

S projektom Starejši za starejše želimo 
opozoriti in hkrati vzpodbuditi uradne 
službe, da niso brezbrižni do starejših. Vsi 
si namreč zaslužimo dostojno preživeti 
jesen svojega življenja.

Kakšne informacije dobite z 
anketami?

Predvsem to, da so starejši zelo 
osamljeni in potrebujejo pogovor ali 
bližino sočloveka. Najbolj me je prizadelo, 
ko smo dobili vrnjeno anketo, na kateri 
so bile sledi solza. Vsebino vprašalnikov 
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vnašamo v računalniško bazo podatkov in 
jih shranjujemo v našem društvu.

V vseh letih svojega poslanstva ste 
gotovo naleteli na marsikaj zanimivega. 
Katerih zgodb ali dogodkov se najbolj 
spomnite?  

Zgodilo se je, da je naša prostovoljka 
prišla v družino, kjer sta se močno sprli 
mati in hči. V taki situaciji včasih ne veš, 
kako reagirati, vendar je obiskovalka 
storila prav –skušala ju je pomiriti in se 
pogovoriti z njima. Kasneje ju je še večkrat 
obiskala in z njeno pomočjo sta dosegli 
spravo. Spomnim se prihoda h gospe, 
potrebne zdravniške pomoči. V takem 
primeru pokličemo patronažno službo, da 
preveri stanje bolnika in primerno ukrepa. 
Moram priznati, da z našo patronažno 
službo odlično sodelujemo in da so 
pomoči potrebni ljudje vedno obiskani v 
najkrajšem možnem času.

Dejali ste, da to delo zahteva celega 
človeka in vas včasih tudi psihično 
obremenjuje. Kako vam vedno znova 
uspe nabrati moči za naprej?

Pomembno je, da mi družina stoji ob 
strani in me spodbuja. Zelo rada rišem. 
Ob slikanju se popolnoma sprostim in 
odklopim od vseh skrbi. Enkrat tedensko 

se srečujemo, slikamo, družimo in nam 
je lepo. Ob torkih se srečujemo »Žagarji« 
na kavi v naši gostilni. Že pet let se 
dobivamo ob 9. uri zjutraj in razpravljamo 
o aktualnih temah, razen o politiki. 

Če bi se odločali, bi se ponovno 
odločili za prostovoljstvo?

Seveda. Kolikor daš, toliko dobiš 
nazaj. Veliko mi pomeni, da lahko 
pomagam pomoči potrebnim. Pomembno 
je zadovoljstvo s svojim življenjem 
in s svojo družino. Potrditev dobro 
opravljenega dela so številna priznanja, ki 
sem jih prejela. Letos smo drugič zapored 
prejeli pokal Zveze društev upokojencev 
Slovenije za projekt Starejši za starejše. 
Vsi prostovoljci smo prejeli zlat obesek. 
Veliko mi pomeni priznanje listina 
Občine Škofljica, saj je to zame osebna
potrditev, da delam s srcem in da delo 
dobro opravljam.

Prostovoljsko delo ima velik pomen 
za razvoj in prihodnost. Prispeva k 
razvijanju obstoječih sistemov, vrednot 
solidarnosti, k socialnemu in drugemu 
napredku družbe, zato ga je potrebno 
negovati in ustrezno vrednotiti.

Pripravila Maja Novak
Pokal za požrtvovalno delo pri projektu 
Starejši za starejše. Foto Maja Novak
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23. november nas vsako leto spominja na junaške podvige našega rojaka generala  
Rudolfa  Maistra. Komaj so se ohladili topovi po  1. svetovni vojni, že je nastopil 
Rudolf  Maister s svojimi somišljeniki. 23. novembra 1918 so general in njegovi 
soborci odločilno utrdili slovensko severozahodno mejo in zatrli velikonemški apetit po 
ozemlju slovenske Štajerske. Celoten poseg je bil sila nevaren in hiter, pa vendar dobro 
premišljen,  pravočasen in neponovljiv. Koliko državljanov Slovenije se pomembnosti 
tega posega zaveda, ne vemo.

Ob tem jubileju se je vredno spomniti vseh tistih, ki so na svoj »plahi način 
pripomogli«, da je Slovenija ostala brez dela Benečije, Koroške in še česa. Je že tako, 
da nam vsakdo lahko pokaže, kako še nekaj slovenske zemlje pripada sosedom na vseh 
koncih. Rudolf Maister je bil pravi domoljub tako v dejanjih kot v besedah.

Slovenska država je 23. november proglasila za državni praznik, vendar ta dan ni dela 
prost. Bilo pa bi prav, če bi po naših zaselkih v ta namen visela vsaj kakšna zastava.

Morda bo prišel čas, ko bo v naših in vaših glavah več narodne zavesti.

Andrej  Pogačnik

General Rudolf Maister

V četrtek, 23. 10. 2008, je v Domu 
krajanov na Lavrici potekala jesenska 
ustvarjalna delavnica. Pod vodstvom 
članov DPM Lavrica in ob pomoči staršev 
so otroci v dveh skupinah ustvarjali 
gibajoče ptičke in lesene katapulte. 

Ptičke so otroci izdelovali iz borovih 
storžev ter pisanega perja. Živalce 
različnih velikosti so obesili na kovinske 
ali lesene nosilce, te pa na strop sobe ali na 
lestenec. Ptički so ob velikem navdušenju 
otrok že ob najmanjšem gibanju zraka 
veselo poplesavali. 

Zaradi manjšega števila otrok na 
delavnici so vsi otroci lahko ustvarjali v 
obeh skupinah. Tako dečki  kot deklice so 
hitro izdelali lesene katapulte, s katerimi 
so že takoj po zaključku delavnice priredili 
pravo tekmovanje v streljanju s fižolčki in 
lesenimi kroglicami.

Delavnica je potekala v prijetnem 
vzdušju ter se zaključila v pričakovanju 
novih napovedanih dejavnosti Društva 
prijateljev mladine Lavrica. Konec 
novembra bodo otroci skupaj s starši 
izdelovali adventne venčke, 19. decembra 
pa pričakali Dedka Mraza, ki jih bo po 
prireditvi tudi obdaroval. Pred koncem 
leta bo organiziran še večerni pohod otrok 
in staršev z baklami po bližnji okolici 
Lavrice z zaključkom na čaju in prigrizku 
v Domu krajanov na Lavrici.

Vesna Sušec – Šuker

Iz dela naših društev

Gibajoči ptički in leseni katapulti

Gibajoči ptički (Foto: V. Sušec-Šuker)

Izdelovanje lesenih katapultov (Foto: M. Etling)
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V decembru je na Škofljici pričelo 
delovati Društvo za zaščito živali 
Škofljica. Je majhno društvo za velike 
ljubitelje živali, v članstvo pa ste vabljeni 
vsi, ki imate živali resnično radi in ste 
pripravljeni narediti kaj dobrega zanje, 
pa tudi za širše okolje. Vabimo vas, da 

se nam za dodatne informacije oglasite 
na telefonsko številko 041 980 365 
(Barbara) ali po elektronski pošti dzzz.
skofljica@gmail.com.

Za začetek društvo prosi vse občane, 
da se odpovedo petardam, saj ne škodijo 
le živalim in okolju, temveč tudi drugim 

ljudem, predvsem starejšim in otrokom. 
Saj se lahko veselimo brez škodovanja 
drugim, kajne? Želimo vam lepe in mirne 
praznike ter vse dobro v letu 2009!

Barbara Győrfi,
Društvo za zaščito živali Škofljica

Društvo za zaščito živali Škofljica

Razstavo je pripravila RAFAELOVA 
DRUŽBA, Poljanska cesta 2, 1000 Ljub-
ljana, ki je lani praznovala 100-letnico 
obstoja in ji je mar resnična preteklost 
slovenskega naroda. Razstava od konca 
2006 leta potuje po Sloveniji in po zamej-
stvu. Na Škofljico smo jo povabili člani 
društva NOVA SLOVENSKA ZAVEZA. 

Od 22. oktobra do 2. novembra 2008 
je bilo 330 fotografij razstavljenih tudi v
dvorani naše občinske hiše.

Kaj nam takoj na začetku sporoča g. Ja-
nez Rihar, ravnatelj Rafaelove družbe:

»Slovensko povojno begunstvo je fe-
nomen, je čisto drugačno od običajnega 
pojma begunstva, kot smo ga doživljali 
na primer še pred desetletjem ob južnih 
narodih. Slovenska politična emigracija v 
Avstriji in Italiji je v skrajno neugodnih 
okoliščinah in barakarskem okolju uresni-
čila vse bistvene strukture urejene družbe, 
kar je mimogrede tudi dokaz državotvor-
nosti – in to naroda, ki je bil genocidno 
napaden.

Fotografska razstava 

Življenje Slovencev v povojnih begunskih  
taboriščih na Koroškem

Ob 100-letnici ustanovitve  RAFAE-
LOVE DRUŽBE razstavljamo del foto-
grafskega arhiva iz življenja v dveh izmed 
več povojnih begunskih taborišč, preden 
se je večina beguncev razselila po svetu. 
Po kratkem uvodu bega čez Ljubelj na 
Vetrinjsko polje v maju 1945 razstava pri-
kazuje zlasti motive iz taborišč v Lienzu 
in Spittalu na Dravi. Predstavljene so raz-
lične panoge: prehrana, šolstvo, otroški 
vrtec, splošna ambulanta, zobozdravstvo, 
šport, skavtstvo, gledališče, bogoslužje 
in procesije, praznično leto, zakramenti, 
razvedrilo, taboriščno življenje znotraj in 
zunaj, delavnice in obrti, vajeniški pouk, 
tečaji, obiski angleške komande, poljedel-
stvo, taboriščni mediji, tisk in interna raz-
glasna postaja, družinsko življenje, prosti 
čas in izleti, slovo odhajajočih čez oce-
an, obiski na ljubeljskem prelazu po letu 
1950. V taboriščih so bili med drugimi le-
gendarni zdravnik dr. Janez Janež, pisatelj 
Karel Mauser, ravnatelj Marko Bajuk, dr. 
Valentin Meršol, oba slovenska kardinala 

Alojzij Ambrožič in Franc Rode ter še šte-
vilni zaslužni ljudje.

Velja omeniti, da je kar precej odličnih 
motivov na ravni umetniške fotografije.
Presenečajo barvni diapozitivi, saj se ta 
tehnika pojavi komaj nekaj let poprej. 
Kolikor je znano, večji del posnetkov pri-
pada avtorjema Hočevarju in Šetini, po-
tem pa še drugim, med njimi nekateri niso 
želeli biti imenovani.

Razstava je namenjena vsem, ki jih te-
matika zanima, in tistim, ki jih ne, saj jim 
utegne zanimanje sprožiti. Služi naj bolj-
šemu zgodovinopisju, saj gre za pomemb-
no, a neznano in zamolčano obdobje.« 

Razstava je bila postavljena v času, ko 
se je v dvorani zvrstilo kar nekaj priredi-
tev. V času odprtosti so prihajali različni 
obiskovalci, tudi mladi. Pogrešal sem od-
ziv naše OŠ, kateri je bilo poslano vabilo,  
odgovora nanj pa ni bilo. Morda so meni-
li, da jim ni treba, ker so bile v tem času 
tudi počitnice. Na njihovo željo bi gotovo Ana-Lina s flavto ob odprtju

Zanimivo, kje sta se ustavili Eva in Zarja
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razstavo lahko podaljšali, zlasti še, ker se 
spominjam, da je imela pred leti OŠ sama 
v svojih prostorih razstavo fotografij iz fa-
šističnih italijanskih taborišč.

Eden od obiskovalcev je pripomnil, 
da so imeli begunci v barakah daleč 
večjo ponudbo kot doma v totalitarni 
družbi (eni so uživali partijska nebesa, 
drugi pa partijski pekel) in da še dan-
današnji splošno ne dosegamo tistega 
nivoja.

Da trditev obiskovalca še drži, lahko 
razberemo iz pisma, objavljenega v ted-
niku Družina (št. 45, 9. 11. 2008), kjer 
mons. Petar Jukić, predstojnik Katehet-
skega urada Vrhbosenske nadškofije, od-
govarja g. Kodelji s Pedagoškega inštitu-

ta Republike Slovenije. Ta je imel na po-
dročni mednarodni konferenci v Sarajevu 
(23. in 24. 10. 2008) na temo Vodilna na-
čela pri poučevanju o religijah in verah v 
državnih šolah imel referat »Škandalozno 
je in žalostno je slišati, kako je edino v 
Sloveniji od vseh evropskih držav verouk 
v šoli prepovedan z ustavo. Saj to je hujše 
kot v času komunizma, saj zdaj vsiljujejo 
predmet ‘religija in etika’, kar je v pol-
nem smislu zgolj nekakšen sinkretičen 
(nanašajoč se na spajanje različnih na-
sprotujočih nazorov) pristop, ki tlakuje 
pot mladim v praktični ateizem, Sloveni-
jo pa vodi v moralni in narodni propad, 
uničenje.« 

Zadnjič sem na Slomškovi ulici v Ljub-

ljani prebral grafit »Največji sovražnik 
svobode je zadovoljni suženj!«.

Anton Mušič, 
predsednik OO NSZ Škofljica

S komemoracije ob spomeniku padlih v 
NOB na Škofljici, ki je potekala 29. okto-
bra 2008, objavljamo oba govora, ki sta 
bila podana v sklopu programa:

Spoštovani navzoči!
Vsako leto se v teh poznojesenskih dneh 

zberemo na tem kraju, da počastimo spo-
min na vse sorodnike, prijatelje in znance, 
umrle v času NOB, katerim v čast je po-
stavljen ta spomenik. Prav tako tudi vsem 
drugim, po naši domovini pokopanim 
junakom, ki so nesebično žrtvovali naj-
dragocenejše za to, kar mi sedaj uživamo. 
Vsem tistim, ki jim je donedavna oblast 
skušala odvzeti priznanje za izbojevano 
zmago nad fašizmom in nacizmom ter jo 
hotela pripisati drugim.

V imenu Krajevnega odbora zveze bor-
cev za vrednote NOB pozdravljam: vse 
sorodnike padlih in umrlih v taboriščih, 
predstavnike drugih sosednih organiza-
cij ZB, praporščake, predstavnike Ob-
čine Škofljica, nastopajoče v kulturnem 
programu in prisotne krajane Škofljice.
Preden predam besedo govorniku in na-
stopajočim, vabim predstavnike KO ZB 
Škofljica, da položijo venec k spomeniku. 
Naj poudarim, da smo cvetje že položili 
ob grobnicah v Zalogu, v Brezju nad Pija-
vo Gorico in v Želimljah.

Današnji govornik na komemoraciji je 
France Marn, ki je bil rojen leta 1930 v 
Hrastju pri Škofljici, sedaj živi v Šmarju, 
kjer je bil dolga leta predsednik tamkajš-
nje organizacije zveze borcev. Kot mlad 
fant in kasneje partizanski kurirček je do-

Predsednik Jože Rojc odpira komemora-
cijo pred spomenikom NOB na Škofljici
(Foto: J. Ogrinc) Recitacija učenk Osnovne šole Škofljica

Komemoracija ob spomeniku padlih v NOB na Škofljici 
bro poznal predvojne in vojne razmere na 
Škofljici. Zato je z razumevanjem pristal
na naše povabilo h komemoraciji.

V kulturnem programu nastopa tudi 
pevski zbor Osnovne šole in vrtca Škoflji-
ca z recitatorji in z učenci glasbene šole, 
za kar se jim, kakor tudi njihovim učite-

ljem in mentorjem, želim posebej zahva-
liti.

Našemu vabilu k sodelovanju so se od-
zvali tudi pevci moškega pevskega zbora 
iz Grosuplja, ki že vrsto let nastopajo na 
takih prireditvah.

Hvala vsem za sodelovanje in nasvide-
nje prihodnje leto!

Jože Rojc,
predsednik KO ZB za vrednote NOB 

Škofljica
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V imenu krajevnega združenja ZZB 
Šmarje - Sap in v svojem imenu je vse 
navzoče pozdravil France Marn, bivši 
dolgoletni predsednik, in nadaljeval:

Bližamo se koncu leta, v katerem se je 
dogajalo veliko zanimivih stvari, ki so 
negativno vplivale na gospodarsko sta-
nje države, kar je imelo za posledico, da 
so se na jesen vremena Kranjcem začela 
jasniti. To so navsezadnje potrdili tudi na 
volitvah v Državni zbor. Nahajamo se v 
obdobju, ko se vsi civilizirani ljudje spo-
minjamo svojih dragih, krasimo njihova 
zadnja bivališča, spomenike, prižigamo 
sveče, se družimo in skupaj obujamo spo-
mine na preminule svojce in prijatelje, ki 
smo jih imeli radi in za časa njihovega 
življenja z njimi delili dobro in slabo.

Lepo in prav je to, prav in lepo pa je 
tudi, da ob tem času posvetimo še poseb-
no pozornost, pieteto in zahvalo vsem žrt-
vam tega kraja, ki so zabeležene na tem 
spomeniku, in tudi vsem znanim in ne-
znanim borcem NOB, ki so se v najtežjih 

Govornik France Marn. V ozadju pevski zbor Osnovne šole

Govor na komemorativni svečanosti ob  
spomeniku padlih v NOB na Škofljici

časih naše zgodovine neustrašno postavili 
v bran najmočnejšim silam fašizma in na-
cizma, ki je hotel s pomočjo domačih pro-
danih duš iztrebiti slovenski narod.

Zvesti načelom narodne zavesti, izročilu 
kulturne dediščine, pozivu vseh naprednih 
sil, ste v neenakem boju izbojevali zmago 
in s tem postavili trdne temelje, na katerih 
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se je zgradila bodočnost lepšega, pravič-
nejšega svobodnega življenja do

dokončne osamosvojitve naše Sloveni-
je. Žal pa je gradnja tega temelja terja-
la življenja mnogih najboljših hčera in 
sinov, ki so izkrvaveli v bojih, zaporih 
in koncentracijskih taboriščih, zverinsko 
mučenih in pobitih od najbolj krvoločnih 
vojščakov samozvane Kristusove vojske, 
ki je bila za svoje zločine že v naprej reha-
bilitirana ter nagrajena s plačilom oku-
patorja in z odpustki, blagoslovljenimi od 
najvišjih predstavnikov RKC, predvsem v 
Ljubljanski pokrajini. Sam kraj Škofljica 
in njena bližnja ter malo širša okolica je 
bila kar bogato obdana s temi darovi, če 
omenim samo kraje Zalog, Turjak, Pijava 
Gorica, Gradišče, Želimlje, Morost, Koz-
larjeva gošča, Lisičje, Urh z okolico in 
nenazadnje prav center Škofljice. Grozne 
so te ugotovitve, še posebno, ko se je po 
izkopavanjih raznih grobov videlo in ne-
posredno ugotavljalo, na kako grozovit 
način je bila  večina teh žrtev zverinsko 
pobita in onečaščena.

S toliko junaštva, darovanih življenj, 
trpljenja in samoodrekanja v NOB in po-
vojni graditvi porušene domovine se je 
mali slovenski narod z zlatimi črkami za-
pisal ne samo v zgodovino Slovenije, pač 
pa tudi v zgodovino narodov, ki so aktivno 
sodelovali v boju proti fašistično-hitler-
jevski koaliciji. Ponosni smo na to! Zato 
ne bomo nikdar in nikomur dovolili, da 
omalovažuje, zanika ter sprevrača juna-
ški in pravični boj slovenskega naroda. 

Kot je zapisal mladi partizanski pesnik 
Kajuh: Nikoli in nikdar, zato ker nismo 
trhle bitke, ki po toči ovene, ker nismo le 
številke, smo ljudje! In prav zato je ves 
trud, ki ga vlagajo obujene revanšistične 
sile, da bi razvrednotile pridobitve NOB, 
zaman.

Vsi, ki smo ta čas aktivno delovali, do-
življali, trpeli in preživeli, znamo še kako 
presoditi, kaj je prav in kaj ni. Glasno in 
jasno lahko povemo, da še tako bučna in 
lažniva natolcevanja nikoli ne bodo iznič-
ila mednarodno verificirane resnice, pa 
čeprav se kot nekdaj pri tem poslužujejo 
najvišjih cerkvenih predstavnikov in na-
mišljenih zgodovinarjev.

Ni in ga ne more biti sredstva, ki bi 
opral krivdo njihovih prednikov in neka-
terih potomcev, ki so in tudi danes posku-
šajo pod plaščem evangelija razdvajati 
narod, ga ponovno zastrupljati in na ta 
način s sebe spraviti madež, ki je bil in bo 
vedno vreden obsojanja.

Praporščaki in moški pevski zbor iz Grosuplja

Vsem vam borcem in taboriščnikom, 
talcem, znanim in neznanim, ki počivate 
po grobiščih in pokopališčih po naši do-
movini in tujini, pa bomo izkazovali večno 
slavo in zahvalo.

Ponosni smo, ker smo vas imeli! In ved-
no nas bo spremljalo posvetilo pesnika 
Otona Župančiča, ki je vklesano v grobni-
ci narodnih herojev v Ljubljani:

Domovina je ena, nam vsem dodeljena, 
in eno življenje in ena smrt! Svobodi smo 
vdani, za borbo smo zbrani in kaj je živ-
ljenje in kaj je smrt? Bodočnost je vera, 
kdor zanjo umira, se dvigne v življenje, ko 
pade v smrt.

Hvala, ker ste me poslušali, bodite po-
nosni in zdravi, drugo leto pa nasvidenje.

France Marn

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠKOFLJICA 
Za nami je uspešno leto delovanja. V letu 2009 nas čaka veliko izzivov in kar 

precej pestro dogajanje. Še poprej bomo srečni in zadovoljni praznovali božične 
in novoletne praznike. Prav je, da se tudi starejši z najbližjimi  ali prijatelji po-
veselimo in si privoščimo nekaj prijetnih uric.

VSEM UPOKOJENCEM KOT TUDI VSEM OBČANOM ŠKOFLJICE 
V LETU 2009 ŽELIMO PREDVSEM ZDRAVJA, OSEBNEGA 

ZADOVOLJSTVA IN VELIKO SREČNIH DNI.

Želimo vam prijetno praznovanje, bolnim čimprejšnje okrevanje, ostalim, ki 
potrebujejo mir, pa ne preveč motečo okolico.

Upravni odbor DU Škofljica

Zahvala ob fotografski razstavi 
v Knjižnici Škofljica

V imenu KUD Škofljica in 8 udeležencev fotografskega tečaja se iskreno za-
hvaljujem gospodu Feruciu Hrvatinu za odlično izvedbo tečaja in vodenje po 
razstavi, vodji Knjižnice Škofljica gospe Almi Vidmar Medral pa za prijaznost in 
gostoljubje.

Marija Gregorič
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Bliža se konec leta in prav je, da poda-
mo kratek pregled preteklih dogodkov.

V letu, ki se izteka, smo uspeli asfaltira-
ti dvorišče pred gasilskim domom in tako 
malo polepšali okolico. V garaži imamo 
parkirana dva avtomobila GV1  in GVC. 
Prvi služi za prevoz gasilcev, motorne 
brizgalne in gasilnega orodja. Ker je že 
v letih, je počasen in ga bo potrebno za-
menjati z novim, ustreznejšim vozilom. 
Drugo vozilo je tovorno vozilo s cisterno 
s 3200 litri vode. V njem je tudi visoko-
tlačna črpalka, ki nam služi pri požarih, 
da z malo vode zaustavimo ogenj. Tako 
je količine porabljene vode zelo majhna. 
Imamo tudi mešalnik za gasilno peno, s 
katerim lahko pogasimo tudi goreče vo-
zilo.

Od letošnjih intervencij naj omenim 
dva dimniška požara v mesecu februarju, 
ki sta se zgodila v nekaj dneh. Bodite do-
sledni in pustite, da vas dimnikar obišče 
in uredi vaš dimnik. Tudi neodgovorni 
posamezniki so nam naredili delo, ko so 
kurili staro travo na Barju. Čez poletje 
smo odstranjevali drevesa na stari Kočev-
ski cesti, ki jih je podrl močan veter. 

V mesecu juliju smo zelo uspešno pri-
pravili gasilsko veselico z ansamblom 
Toneta Rusa. Še enkrat zahvala vsem do-
natorjem in vsem,  ki so kakor koli pripo-
mogli k uspešni izvedbi.

Skrbeli smo tudi za naše najmlajše čla-
ne, ki so se udeleževali več zaporednih 
tekmovanj. Začeli so z gasilskim kvizom, 
kjer so reševali naloge tudi iz splošnega 
znanja varstva pred požari. Nato sta tek-
movali dve desetini pionirjev  v gasilsko-
športnih disciplinah. Tu so tekmovale še 

Novoletni pozdrav PGD Pijava Gorica

mlajše in starejše članice ter mlajši in sta-
rejši člani. Zahvala vsem, ki so si vzeli 
čas, še posebno starejšim članicam, ki so 
si krepile telo ne samo z družinskimi opra-
vili, temveč  tudi z gasilskimi vajami. S 
pionirji smo se udeležili tudi tekmovanja 
iz orientacije. V mesecu septembru so po-
tekale športne igre  za mladino in gasilski 
rally. Udeležili smo se obeh prireditev. 

Organizirali smo gasilski piknik v klu-
bu Royal v Smrjenah, kjer smo se pogo-
stili z dobrotami z žara. Odšli smo tudi 
izlet v Verono in »Safari park«, kjer smo 
se imeli lepo. 

Pomagali smo tudi pri prireditvi ob spo-
meniku padlih na Brezju.

Kot vidite, se imamo kljub vsem obvez-

nostim tudi lepo, zato ste vabljeni, da nas 
obiščete in se nam pridružite pri našem 
delu. Še posebej vabim otroke,  mladino 
in žene. 

S skupnimi močmi smo močnejši in 
varnejši. 

V letu,  ki se izteka,  bi se v svojem in 
v imenu vseh  pijavških gasilcev zahvalil 
vsem, ki nam kakor koli pomagate.

V letu,  ki prihaja pa vsem skupaj želim 
veliko prijetnih trenutkov v krogu svoji 
najbližjih in tudi ostalih. Želim, da ne bi 
bilo potrebno nikoli ali skoraj nikoli za-
vrteti številke 113.

Gasilski pozdrav – Na pomoč!
Andrej Pirc,

predsednik PGD Pijava Gorica

         

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠKOFLJICA
se sponzorjem, donatorjem ter krajankam in krajanom zahvaljuje za izka-

zano pomoč ter želi vsem občankam in občanom Občine Škofljica
 lepe božične praznike,

srečno, varno in uspešno leto 2009.

UO PGD Škofljica

Popravek
V prejšnji številki Glasnika smo kot soavtorico prispevka o izletu PGD Pijava Gorica navedli Tanjo Nered – v resnici gre za  

URŠKO NERED. Za napako se opravičujemo.
Peter Pal
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Še nekaj dni in izteklo se bo leto 2008. 
Na vseh področjih se že pripravljajo oce-
ne uspešnosti iztekajočega se leta, prav 
tako pa je tudi v PGD Škofljica. V tem
letu je naše društvo praznovalo 110-let-
nico delovanja, zato smo obeleženju 
tega dogodka posvetili več pozornosti in 
časa.  Z idejnimi pripravami smo pričeli 
že v letu 2007, nadaljevali pa po občnem 
zboru, ko so bili potrjeni cilji in usmeritve 
za leto 2008 ter izvoljeno novo vodstvo 
in organi društva. Nato smo pričeli z ure-
janjem dokumentacije in s pridobivanjem 
soglasij in dovoljenj za prireditev. Potreb-
no je bilo potrkati na mnoga vrata, da smo 
zadostili vsem predpisom.  Na tem mestu 
bi se rad zahvalil uslužbenkam in usluž-
bencem občinske uprave Občine Škoflji-
ca za njihovo pomoč z nasveti  in s hitro 
izdajo vseh potrebnih dokumentov. Prav 
tako velja zahvala ravnateljici  in vodstvu  
Osnovne šole  in vrtca Škofljica, ki nam
je za prireditveni prostor gostoljubno dalo 
na razpolago igrišče ob šoli. 

6. junija je bila v dvorani gasilske-
ga doma slavnostna seja PGD Škofljica
ob 110-letnici delovanja, na kateri so v 
uvodu zapele Laniške predice in ustvari-
le slavnostno ozračje. V nadaljevanju je 
zbrane goste in člane društva nagovoril 
predsednik PGD Pavel Cigale, sledili pa 
so še vzpodbudni nagovori župana Ob-
čine Škofljica Boštjana Riglerja, predsed-
nika GZ Škofljica Simona Černeta in po-
veljnika  OŠCZ  Občine Škofljica Cirila
Martinca. Izrečene besede govornikov so 
bile zahvala mnogim generacijam gasil-
cev v 110-letih delovanja in hkrati vzpod-
buda za uspešno nadaljevanje gasilstva na 
Škofljici.

Osrednja proslava ob visokem jubileju 
društva je bila v soboto 14. junija. O sami 
slovesnosti je bil v julijski številki Glas-
nika objavljen obširen članek. Vreme nam 
tistega dne ni bilo naklonjeno. Jutro in 
dopoldan sta veliko obetala, popoldanski 
dež pa nam je v veliki meri prekrižal za-
mišljeni potek prireditve. Vse do njenega 
pričetka  smo upali, da bo  prenehalo deže-
vati, toda vsi upi in pogledi so bili zaman. 
Odpadla je parada, v kateri bi sodelovale 
narodne noše, Godba Dobrepolje, mažo-
retke, gasilska mladina ter gasilske enote 
s prapori in gasilskimi vozili. V gasilskem 
domu sta ostali tudi ročna brizgalna, ki jo 
je naše društvo nabavilo v prvem letu de-
lovanja. Bila je rabljena, tako da je sedaj 
stara preko 110-let, vendar izredno lepo 
ohranjena. Ročna brizgalna je sedaj v lasti 
PGD Veliki Cirnik pri Krmelju in so nam 
jo za proslavo prijazno odstopili. Na pri-
reditvenem prostoru smo želeli pokazati 
tudi vprežno motorno brizgalno iz leta 
1913, ki je ponos našega društva. Vsem, 
ki ste pomagali pri izvedbi osrednje pro-
slave, tako članom društva kot številnim 
zunanjim sodelavcem, bi se rad zahvalil 
za pomoč in sodelovanje. 

V maju je so člani Likovne skupine 
2002 s Škofljice na gasilskem domu na
novo naslikali zavetnika gasilcev sv. Flor-
jana. V sliko so vpletli  motiv hiše, kozol-
ca, Barja in Krimskega pogorja. 

Tudi druge dejavnosti niso obstale. Me-
dobčinskega tekmovanja v gasilsko-šport-
nih disciplinah se je udeležilo pet desetin 
našega društva. V posebno zadovoljstvo 
društva sta dve desetini v kategoriji pi-
onirk in pionirjev, ki sta poleg mladink, 
članic in članov uspešno  zastopali naše 

PGD Škofljica v letu 2008

Slavnostna seja PG Škofljica

Desetina pionirjev

Toševa brizgalna kupljena v prvem letu 
delovanja PGD Škofljica

društvo. Dober nastop pa seveda zahteva 
uspešne vaje.

Slovenijo je v letošnjem letu prizadelo 
več naravnih nesreč. V manjšem obsegu 
kot na drugih območjih Slovenije je na 
področju delovanja našega društva  ne-
urje podiralo drevesa, poškodovalo in 
odkrivalo strehe gospodarskih poslopij 

in stanovanjskih objektov ter poplavljalo 
kletne prostore.  Gasilci se nismo ozirali 
na pozne večerne ure, temveč smo poma-
gali, reševali in blažili posledice naravnih 
nesreč. Posredovali smo še v nekaj manj 
zahtevnih intervencijah. V nedeljo 2. no-
vembra je zagorelo v Galvanotehniki Gli-
nek – podjetju, v katerem so večje količi-
ne raznih kislin, lugov in drugih nevarnih 
snovi.  Zahvaljujoč pravočasnemu klicu 
ter hitremu in uspešnemu posredovanju 
je bil požar omejen ter pogašen v začetni 
fazi. 

Pred nami je novo leto, novi načrti in 
naloge, vse pa je podrejeno uspešnemu 
posredovanju klica NA POMOČ. 

Pavel Cigale, predsednik  
PGD Škofljica
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Spoštovani sokrajani! Za nami je izred-
no pestro leto, ki je v marsičem spomi-
njalo na vlakec smrti iz lunaparka. V za-
četku leta smo vsi skupaj sedeli na raketi 
z imenom predsedovanje Evropski uniji, 
s katere smo sestopili naravnost na planet 
državnozborskih volitev, na koncu leta pa 
smo nehote zašli še v finančni labirint, iz 
katerega se ne vidi izhoda.

Piko na i je vsem tem pretresom dodala 
še mati narava, saj nas je s hudimi neurji 
kar nekajkrat opozorila, da smo šli čez rob 
onesnaževanja in globalnega segrevanja. 
Mediji so bili vsi polni pompoznih novic 
o uničenih domovih in poškodovanem 
premoženju. Na televizijskih posnetkih 
so se pri teh dogodkih vedno in povsod 
pojavljali prostovoljni gasilci, ki so prvi 
in mnogokrat edini priskočili ljudem na 
pomoč. 

Na območju Občine Škofljica za var-
stvo pred požari in drugimi nesrečami 
skrbi šest odličnih prostovoljnih gasil-
skih društev (PGD Škofljica, PGD Lavri-
ca, PGD Pijava Gorica, PGD Orle, PGD 
Želimlje in PGD Vrh nad Želimljami), 
nad njihovim delom pa bdi strokovna in 
učinkovita Gasilska zveza Škofljica. Vsa
našteta društva imajo skupaj skoraj tisoč 
članov in nekaj čez sto dobro izurjenih 
prostovoljnih gasilcev, ki to častno po-
slanstvo opravljajo popolnoma volonter-
sko, brez kakršnih koli plačil ali drugih 
bonitet. Njihovo edino plačilo so solze 
sreče v očeh ljudeh, katerim priskočijo na 
pomoč v stiski. 

Mnogokrat naletimo na težave pri vpra-
šanju, koga smemo opredeliti kot člana 
prostovoljnih gasilcev. Če se ozremo v 
svojo rano mladost, se spomnimo, ko 
smo se kot razigrani kratkohlačniki prvič 
opekli in zagnali vik in krik. Umiril nas 
je topel materin objem, malo pihanja, po-
zornosti in njen poduk, da je ogenj »ajs«. 
O ognju in o naravnih ter drugih nesrečah 
smo ogromno slišali v osnovnošolskih in 
srednješolskih izobraževalnih programih. 
Nato smo se zaposlili in bili že prvi dan 
deležni usposabljanja za varstvo pred po-
žari. Na koncu se krog zaključi, ko mi dr-
žimo v naročju svojega kratkohlačnika in 
mu pihamo opečeni prst. 

Prav ste ugotovili, vsi smo okuženi z 
gasilstvom, saj že vrsto let hote ali neho-
te zavestno ali nezavestno izpolnjujemo 
eno izmed poslanstev gasilstva. Tega se 
ne smemo sramovati. Pomen omenjenega 

Pozitivno vrednotenje gasilcev raste strmo v nebo
poslanstva se vidi tudi v Zakonu o varstvu 
pred požarom, kjer je zakonodajalec vsem 
fizičnim in pravnim osebam določil od-
govornost za izvajanje ukrepov varstva 
pred požarom (dobrodošli v klubu).

V Občini Škofljica prostovoljno gasil-
stvo predstavlja eno najštevilčnejšo hu-
manitarno organizacijo, ki ima tudi naj-
starejši neprekinjen staž delovanja. S po-
nosom lahko kot primer postavimo PGD 
Škofljica, ki letos praznuje zavidljivih 110
let uspešnega dela, za kar jim od srca če-
stitam. Če samo pomislimo, da je društvo 
preživelo štiri različne družbene sisteme, 
osem različnih oblik lokalne samouprave, 
tri vojne, najmanj sedem različnih denar-
nih enot. In še vedno odlično funkcionira. 
To je danes v današnji družbi pravi čudež. 
V naši občini se lahko pohvalimo kar s še-
stimi podobnimi čudesi. 

PGD Vrh nad Želimljami, katerega član 
sem, je eno izmed manjših gasilskih dru-
štev v občini, zato je tudi naše delo ne-
koliko bolj »skromno«. Vsako gasilsko 
društvo mora vsako leto sodelovati na 
različnih gasilskih in športnih tekmova-
njih, kjer se oceni in vidi, v kakšni formi 
je. V letu 2008 je pri našem delu v gasil-
skem društvu in prireditvah sodelovalo 
okoli 300 članov društva. Torej je teore-
tično vsak tretji vaščan Vrha in Gradišča 
letos aktivno sodeloval v gasilsko-dru-
štveni dejavnosti. To je skoraj neverjetno, 
vendar resnično, saj nam to pove že samo 
delni pregled tekmovalnih dogodkov, v 

katerih smo sodelovali. Ti so naslednji:
5. 4. 2008 smo se s 6 ekipami udele-

žili občinskega gasilskega tekmovanja v 
kvizu Vrbljene 2008 in domov prinesli 
pokal;

17. 5. 2008 smo se ponovno s 6 ekipami 
udeležili občinskega gasilskega tekmova-
nja Turjak 2008, od koder smo prinesli 
dva pokala;

1. 6. 2008 smo se z eno ekipo udeležili 
10. grosupeljskega kolesarskega marato-
na treh občin;

7. 6. 2008 smo z 8 ekipami pokazali 
naše spretnosti na tekmovanju v orienta-
cijskem teku Tomišelj 2008 in se domov 
vrnili s sedmimi pokali;

15. 6. 2008 smo se z eno ekipo udeležili 
kolesarskega maratona Franja;

14. 6. 2008 smo se z eno ekipo udeležili 
regijskega tekmovanja v orientacijskem 
teku Dobrava 2008 in se vrnili s pokalom 
ter z vstopnico za državno tekmovanje;

6. 9. 2008 smo se udeležili državnega 
tekmovanja v orientacijskem teku in od 
130 ekip dosegli odlično 9. mesto; 

13. 9. 2008 smo se z eno ekipo udeležili 
tudi gasilskega relija Škofljica 2008;

27. 9. 2008 smo se s šestimi ekipami 
udeležili otroških in mladinskih športnih 
iger Želimlje 2008, kjer smo dosegli kar 
tri prva mesta;

26. 10. 2008 smo se z eno ekipo udele-
žili Ljubljanskega maratona. 

Nekaterim dogodkom smo se morali 
kljub vabilom s težkim srcem odpovedati, 
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ker je enostavno zmanjkalo časa. Največ-
je veselje in v ponos našemu društvu je, 
če se na tekmovanje pripelje cel avtobus 
otrok in mladine. 

Društvo ima tudi letos, vsak petek od 
18.00 do 19.00 ure, najeto telovadnico v 
OŠ Škofljica, kjer se opravlja kondicijski
trening. V postopku letošnjega podelje-
vanja terminov uporabe telovadnice smo 
bili brez pojasnila prestavljeni v manj 
ugoden termin, vendar je udeležba članov 
kljub temu velika. Posebna pohvala gre 
našim članicam, ki so si že lani in tudi le-
tos same organizirale aerobiko, ki poteka 
vsak petek od 20.00 do 21.00 ure v dvora-
ni društva na Vrhu – BRAVO, punce! 

Delo gasilskega društva pa se tu ne kon-
ča. Pregled ostalih dogajanj predstavlja 
pravi vihar različnih vsebin. V prostorih 
društva je v začetku leta potekalo pustno 
rajanje, nato so se v teh prostorih zbrali 
izdelovalci rekordne občinske butarice. 
Za dan našega zavetnika sv. Florijana je v 
okrilju našega društva potekala organiza-
cija svete maše in srečanje vseh gasilcev 
naše zveze. Naši mladi člani so pripravili 
ogromen prvomajski kres, poleg tega smo 
priskočili tudi na pomoč Gradiščanom pri 
postavitvi prvomajskega mlaja. Logistič-
no smo pomagali pri poteku Svarunove 
poti na Vrhu in našega žegnanja. Konec 
avgusta smo organizirali že tradicionalno 
celodnevno vaško-športno druženje vseh 
članov. V prostorih našega doma so po-
tekali tudi referendum, državnozborske 
volitve ter sestanki vaške skupnosti. Še 
posebno zanimiv je bil sestanek vaške 
skupnosti na temo medvedov, ki so danes 
postali že stalnica na Vrhu. 

Gasilsko društvo tudi poganja idejo o 
izgradnji otroškega igrišča in gasilskega 
poligona v kraju, kjer ni niti ene javne 
površine. Sama zgodba je dolga kot jara 
kača in se ji zlepa ne vidi konca. Kljub ne-
štetim dokumentom, ki smo jih v zvezi z 
gradnjo poslali na kar nekaj organov, smo 
na koncu ostali krajani popolnoma sami. 
Priznamo, da smo zelo razočarani. Svo-
jo frustracijo in jezo smo z igrišča pre-
usmerili na gasilski dom, ki smo ga delno 
porušili, dozidali in mu zamenjali celotno 
kritino. Pri tem je sodelovalo 45 članov, 
ki so opravili preko 1000 ur prostovoljne-
ga dela (»Carji ste!«). 

Pri pregledu društvenih dogodkov vi-
dimo, da je naše društvo središče dru-
žabnega dogajanja na vasi. V društvu je 
vsak dobrodošel in vsako mnenje ali želja 
šteje, kar je danes že pozabljena dobrina 
odkritosrčnega prijateljstva. Če dogajanja 

našega društva pomnožimo z dejavnostjo 
še ostalih petih gasilskih društev, ugoto-
vimo, da je gasilstvo najbolj razširjena 
prostovoljna dejavnost v Občini Škofljica,
čeprav ga nekateri zaradi svojega nezna-
nja in nepoznavanja jemljejo kot ljudsko 
folkloro.

Upam, da sem odgovoril na nekaj vpra-
šanj, ki ste jih vedno želeli vedeti o delo-
vanju gasilskih društev. Hkrati vse toplo 
vabim v naše vrste, saj več, kot nas je, 
bolj je luštno, pa še količinski popust do-
bimo. 

Vsem skupaj želim blagoslovljene bo-
žične praznike, v novem letu pa veliko 
sreče, osebnega zadovoljstva, zdravja, to-
pline in ljubezni ter čim manj razlogov za 
klice na telefonsko številko 112.

»NA POMOČ«
Večni gasilski pripravnik

Reimond Jeršin
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Politične stranke

Nov začetek Nove Slovenije
Predstavniki občinskih odborov Nove Slovenije so se v soboto, 15. novem-

bra 2008, zbrali na predčasnem volilnem kongresu, ki je potekal pod geslom 
»Enotno. Odločno. Naprej!« Enoglasno so za predsednico stranke izvolili ev-
ropsko poslanko Ljudmilo Novak. Pred tem je edini protikandidat Franc Vovk 
umaknil svojo kandidaturo. Novi podpredsedniki so Jožef Horvat, Anton Ko-
kalj in Marjetka Uhan. Nova predsednica sveta stranke pa je postala Mojca 
Kucler Dolinar.

Ljudmila Novak je v govoru pred delegati dejala, da 21. september – datum letošnjih volitev – za Novo Slovenijo ni bil konec, 
pač pa začetek, saj imajo v stranki sposobne ljudi, ki želijo delati. Novakova je opozorila, da je sedaj »čas za združitev moči, 
za delo in prenovo stranke«. Kot je izpostavila, mora biti N.Si stranka vključevanja in mora k sodelovanju povabiti vse tiste, ki 
želijo v njej delovati na konstruktiven način. Opozorila je tudi na visoko število kandidatov za različne funkcije v stranki, kar 
je ob dejstvu, da »jim za to ne moremo ponuditi nobenih nadomestil ali drugih ugodnosti« razveseljivo.

Ne želimo si le vrnitve v DZ, ampak »znova postati ena najboljših in najmočnejših strank na desnici«, je deja-
la Novakova. »Za uresničitev naših ciljev bomo napeli vse sile in se odpovedali vsemu, kar nas pri tem ovira,« je napo-
vedala. Pri tem je kot prihodnje naloge omenila izboljšanje medsebojnih odnosov, povezovanje vodstva ter regional-
nih in občinskih odborov, krepitev stika s terenom ter vzpostavitev notranjega in zunanjega dialoga. Poleg tega bo po-
trebna razdelitev nalog in odgovornosti med podpredsednike in člane izvršilnega odbora stranke ter vzpostavitev dia-
loga s civilno družbo. Novakova je prepričana, »da je v Sloveniji potrebna stranka, ki izhaja in deluje na osnovi vred-
not, ki so značilne za krščansko demokracijo v Evropi«. Analize kažejo, da je realna možnost N.Si v tem trenutku okrog 
15 odstotkov. »Ali ste za to, da jih v naslednjih letih presežemo?« je zbrane vprašala Novakova in požela bučen aplavz. 
V prihodnjih dneh Novo Slovenijo čakajo konstitutivne seje novoizvoljenih organov stranke, oblikovanje in reorganizacija 
tajništva ter začetek priprav na evropske volitve. Zastavljeni cilji Nove Slovenije so jasni: na evropskih volitvah izvoljena dva 
evropska poslanca, na lokalnih volitvah izvoljenih najmanj dvanajst županov ter na naslednjih državnozborskih volitvah vrnitev 
v parlament.

OO N.Si Škofljica

Da b’ dolgo živeli 
prav zdravi veseli,
da b’ vsako nesrečo
pregnali skoz’ srečo. 
Gorenjska kolednica

Občankam in občanom Škofljice, vsem ljudem dobre volje želimo, da bi novo leto pomenilo nove začetke, novo 
upanje in da bi nas ob premagovanju težav navdajal optimizem.

Našim izvoljenim predstavnikom, tako na občinski kot državni ravni, pa želimo složno in uspešno delo, da bi lahko 
vsi bolje živeli.

Našim članicam in članom želimo tudi vnaprej toliko energije, kot so jo premogli letos – z rezultatom smo zado-
voljni in lahko smo ponosni nanj.

V lokalnem okolju želimo prispevati k skupnim – dobrim in vsem dosegljivim – ciljem, da bi zadovoljno, varno in 
zdravo bivali. Skrb za posameznika in njegov socialni položaj bo naše vodilo tudi v letu 2009.

Srečno, ustvarjalno, zdravja in upanja polno novo leto vam želi
Občinski odbor DeSUS Škofljica
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Politične stranke

Ob prehodu v leto 2009 
vam vsem krajankam in krajanom, starejšim in mlajšim,  iskreno voščimo.

Želimo vam prijetno praznovanje božičnih in novoletnih praznikov  
ter uspešno koledovanje.

Naj bosta dobro počutje ter dobra volja naša praznična skrb. 
V prihajajočem letu 2009 želimo vsem zaposlenim in na delo čakajočim veliko uspeha in 

premagovanja neželjenih, zlasti gospodarskih težav. 
Prizadevajmo si, vsak zase in skupaj, v naslednjem letu ohraniti zdravje in iskrivost, tudi 

prežetost vsebin z bistrostjo uma.  
Vodilo naj bo, upoštevajmo se med seboj.

Ustvarjajmo lastno srečo in delo, za katero smo soodgovorni. 
Krajanom in vsem občanom želimo, da se dogradi lavriška osnovna šola in se zagotovi 

predšolskim otrokom prostor v vrtcu ter urejenejši in varnejši promet za vse udeležence. 
V prihajajočem letu bo dela in uspehov za vse dovolj.

OO SD Škofljica

OO SDS Škofljica želi članom, prijateljem  
ter vsem občanom vesel božič ter 

zadovoljno in uspešno novo leto 2009.

OBČINSKI ODBOR SD ŠKOFLJICA
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Vzgoja in izobraževanje

Od sredine septembra do 10. oktobra je 
v Vrtcu Škofljica potekal projekt Buča, ki 
smo ga zaključili z Bučejado.

Že v začetku septembra so otroci iz ce-
lega vrtca začeli prinašati buče. Velike, 
še večje, majhne, čisto majcene, različnih 
barv in oblik.

Bučejada v vrtcu

26. 9. smo se odpravili celo v Arbore-
tum Volčji Potok, kjer so imeli razstavo 
buč. Otroke so zelo pritegnile različne 
skulpture, ki so jih postavili. Gosenice, 
metulji …

Izvedeli smo tudi marsikaj zanimivega, 
najbolj pa so si otroci zapomnili, da iz buč 
lahko pripravimo izvrsten sladoled.

Uživali so tudi na velikem igrišču, pol-
nem igral, na koncu pa smo se po arbore-
tumu popeljali še z vlakcem.

V vrtcu smo največ časa posvetili kuli-
nariki. Ker smo ugotovili, da se lahko iz 
buč pripravi mnogo slastnih jedi, smo se 
odločili, da pripravimo veliki zaključek, 
ki smo ga poimenovali Bučejada v vrtcu.

Že v ponedeljek smo začeli s priprava-
mi. Zmleli smo bučna semena, ki smo jih 
medvedki v torek uporabili pri pripravi 
bučnih namazov. Čebelice so za pokušino 
spekle bučni zavitek, ki ga je v trenutku 
zmanjkalo. Skuhali smo tudi marmelado 
iz različnih vrst buč.

V sredo, na dan Bučejade, pa je bilo pri 
nas resnično zelo živahno. Medvedki smo 
ob pomoči Tadejeve mamice pekli bučne 
zavitke in pito, čebele so kuhale slastno 
juho in pekle bučno-jabolčne zavitke, naj-
mlajše račke pa so pripravile mufine.

Pri naših kulinaričnih podvigih nam je 

bila v veliko pomoč Pekarna Pečjak, d. 
o. o., ki je prispevala vlečeno in listnato 
testo ter kruh, za kar se jim še enkrat lepo 
zahvaljujemo.

Popoldne smo vse, kar smo pripravili, 
tudi pridno »pospravili«. Pri tem so nam 
pomagali starši, bratci, sestrice, babice, 
dedki in še kdo. Pekli smo tudi jabolka in 
kostanj, pili čaj in se zabavali. Tudi vre-
me nam je bilo naklonjeno in na koncu je 
vsak s svojim kozarčkom marmelade za-
dovoljen in sit odšel domov.

Za Vrtec Škofljica Irena Jakopin

Ustvarjalnost je proces, pri katerem se 
impresije in ideje iz subtilnih nivojev iz-
razijo v vidni obliki. Ustvarjalen človek 
nikoli ne dela stvari na enak način, saj 
so za to lastnost značilne nenehna umska 
odprtost,  fleksibilnost ter inovativnost.
Ustvarjalni proces je dogajanje, ki spre-
minja vse udeležene in pušča občutek ra-
dosti. Izkušnje kažejo, da je nekdo težko 
ustvarjalen le na enem področju, ampak 
se ta lastnost prenaša na mnoga področja 
in se razvija. Kakšno obliko dobi v šoli, je 
odvisno od že razvitih potencialov udele-
žencev, od potencialov, ki jih le-ti še raz-
vijajo, ter seveda od podpore tako staršev 
kot vodstva šole. 

V razredu je ustvarjalno delo zaradi ve-

like skupine otrok povezano s precejšnjo 
napetostjo. Da se sploh začne razvijati, 
je potrebno najprej oblikovati ustrezno 
razredno klimo. Le-ta se izgrajuje nepre-
stano: v času pouka, podaljšanega biva-
nja ter ob sodelovanju staršev. Oblikuje 
se z odnosi, ki dajejo vsem udeleženim 
občutek varnosti in sprejetosti, s skupno 
oblikovanimi jasnimi pravili, ki jih vsi 
upoštevajo, s pravilnimi ritmi med igro, 
delom in sprostitvijo ter s sodelovanjem 
vseh. Delo na razvijanju takšnih odnosov 
prevladuje prva dva meseca pouka.

Ko so bili letošnje leto ti pogoji izpol-
njeni, so pri nas, v skupini Igrivih levčkov 
(to so otroci prvega /oddelka b in c/ razre-
da podaljšanega bivanja), nekateri učenci 

Ustvarjalnost in sodelovanje v šoli
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Vzgoja in izobraževanje

kar sami sprožili prve vzvode ustvarjalno-
sti. Naj zapišem dva primera.

Ko je neki učenec pri pouku v okviru 
bralnega palčka predstavil učiteljici sli-
kanico, jo je na lastno pobudo predstavil 
še skupini podaljšanega bivanja. Bil je 
tako suveren, doživet in prepričljiv, da se 
je opogumil še drugi učenec in naslednji 
dan tretji in ta praksa se nadaljuje še da-
nes. Učenci pripovedujejo o svojih knji-
gah, igračah, dogodkih in tako bogatijo 
ter širijo svoje znanje ter znanje svojih 
sošolcev. Poleg tega se na tak način mi-
mogrede učijo javnega nastopanja, poslu-
šanja, premagovanja treme, pogovarjanja, 
odgovarjanja na vprašanja ipd. To pa so 
znanja in spretnosti, ki jih bodo še kako 
potrebovali.

V oktobru smo v okviru ustvarjalnih 
delavnic naredili »pajkce« iz kroglic iz 
stiropora in žičnatih nogic. Ne zato, ker 
bi kot učiteljica to načrtovala, ampak se 
je ideja rodila ob pogovoru s starši neke 
nadarjene učenke. Predlagala sem, da de-
lavnice ne bi  vodila jaz, ampak ta dekli-
ca. Za pomoč se je javilo pet pomočnikov. 
Sama sem morala samo po svojih zalogah 

poiskati material za delo in malce mode-
rirati med njimi. 

Naučila sem se, da bomo odslej za vsa-
ko delavnico  izbrali nekaj pomočnikov. 
Tako se breme učitelja porazdeli, učenci 
pa imajo priložnost, da se urijo v samo-
stojnosti, medsebojni pomoči in pridobi-
vajo izkušnje, da tudi sami lahko že kaj 
dajo drugim. 

V svoji dolgoletni praksi dela z otroki 
česa takšnega še nisem doživela. To razu-

mem kot potenciale in sposobnosti novih 
generacij. Družbo vedno potegnejo naprej 
posamezniki, zato je nujno videti, podpi-
rati in razvijati individualnost pri vsakem 
otroku. 

Nekoč mi je neka dobra vzgojiteljica 
dejala: »Išči talente pri otroku. Vsak ima 
najmanj tri.« 

Regina Bokan,
učiteljica podaljšanega bivanja  

na OŠ in vrtcu Škofljica

V četrtek 22. 10. 2008 smo imeli teh-
niški dan. Potrebovali smo le škarje, 
svinčnik in ravnilo. Razdelili so nas v dve 
skupini. Jaz sem bil v prvi skupini. Začeli 
smo v učilnici za TIT (tehniko in tehnolo-
gijo), imel pa nas je učitelj Sašo Pirnat. 

Izdelovali smo papir. Najprej smo si 
morali obleči zaščitne halje. Učitelj nam 
je razložil, kako naredimo maso za izde-
lovanje papirja (potrebovali smo lepilo, v 
vodi namočen strgan papir, vodo in me-
šalnik). Začeli smo delati maso, preostali 
pa so le opazovali. Ko smo naredili do-
volj mase, nam je učitelj pokazal izdela-
vo papirja in dve dekleti ste že pričeli z 

delom. Nekateri so še zmeraj izdelovali 
maso, drugi pa smo že izdelovali papir. 
Napravil  sem 4 kose papirja. Imeli smo 
odmor za malico. Bil sem dežurni učenec, 
zato sem stekel po malico in jo odnesel 
v učilnico za gospodinjstvo. Tam smo jo 
pojedli in šli nazaj v učilnico za TIT. Spet 
smo začeli z izdelovanjem. Na koncu smo 
pospravili učilnico. Učitelj nas je pohva-
lil. Nato smo odšli v učilnico za gospo-
dinjstvo. Tam smo izdelovali kartonaste 
škatlice za nakit. Začeli  smo s teorijo. 
Pogovarjali smo se o vrstah načrtov in o 
tem, kako bomo uporabljali načrt. Dobili 
smo načrt in karton. Za risanje smo potre-

bovali le svinčnik in ravnilo. Dobili smo 
prave mere in začeli risati. Mi smo risali 
na karton, učiteljica pa na tablo. Narisati 
smo morali 4 dele. Za striženje smo potre-
bovali le škarje. Izrezali smo vse dele. Za 
upogib pa smo potrebovali železno ravnilo 
in dleto, ki nam ga je dala učiteljica. Vse 
dele smo upognili zato, da nam je bilo pri 
lepljenju lažje. Tudi lepilo, ki smo ga po-
trebovali,  nam je dala učiteljica. Škatlico 
smo tudi okrasili. Pospravili smo učilnico 
in učiteljica nam je dovolila, da odidemo. 
Tako se je končal naš tehniški dan. 

Nejc Karlo, 6. b

Tehniški dan

Požar na morju
Med poletnimi počitnicami smo bili 

tudi na morju. Letos smo imeli šotor po-
leg glasnih sosedov. 

Nekega večera, ko smo v šotoru že vsi 
zaspali, je mami zaslišala vpitje: »Požar!« 
Vstala je, zavohala dim in zbudila očija 
in še nas otroke. Nisem vedel, kaj se do-
gaja. Vstal vsem, vzel psa, ga dal v avto 
in se skupaj s starši odpeljal v vas na var-
no. Poklicali smo gasilce. Ker niso vedeli, 
kam naj pridejo, smo jih šli iskat. Ko smo 
pogasili, so prišli policisti.  Naredili so za-

pisnik nesreče. Mi smo odšli nazaj.
Še vedno sem se tresel. Cel večer sem 

gledal na uro. Naslednji dan smo z bra-
tranci tekli do trgovine in še tja do mesta 
požara. Videli smo drevesa brez listov in 
črna tla. O požaru so novice krožile po 
celi Hrvaški in tudi po Sloveniji. 

Že čez tri dni je zagorelo tudi letališče. 
Ogenj je bil tako velik in visok, da smo 
ga videli s hriba blizu nas. Peljali smo se 
mimo letališča. Opazili smo ogromno raz-
bitih letal in porušen stolp. Odšli smo na 

vožnjo z gokarti. Med vračanjem smo vi-
deli polno letališče delavcev, letal pa  ni 
bilo več. Po teh dogodkih sem si zapom-
nil, da se v suši ogenj hitro vname. 

Od požganih dreves sem si vzel ožgano 
vejo, da si bom zapomnil, kaj se je zgodi-
lo. Ob odhodu z morja sem bil žalosten, 
ker nas dolgo ne bo nazaj. Ko smo pri-
šli domov, se mi je vse zdelo drugačno. 
Zvečer sem se utrujen ulegel in zaspal s to 
dogodivščino v mislih. 

Jan Pislevič, 6. d
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Meseca oktobra je bil v OŠ in vrtcu Škofljica izbran likovni izdelek, ki
ga je narisal Mihael Verček iz 6. C. Likovni problem je bil narisati motiv in 
z različnimi črtami zapolniti površine. Končni izdelek je prostoročna risba, 
narisana s flomastrom. Mihaelova mentorica Romana Zupančič Leljak ima 
o avtorju in njegovem izdelku naslednje mnenje: Mihael je izkazal neobičaj-
no idejo v predstavitvi danega motiva. V risbi je upodobil človeka, žival in 
hišo, in sicer je narisal psa, ki je človeku z ugrizom raztrgal hlače. V sliki je 
uporabil točke, pike in črte, ki so različno dolge, narisane v različnih smereh, 
so različnih oblik in nanizane zelo natančno. Uravnotežena je tudi  likovna 
kompozicija. Njegova mentorica dodaja še, da je učenec pokazal navduše-
nost nad likovnim izražanjem.

Urban Menard, 8. a

Likovno delo meseca oktobra

Ob koncu Trubarjevega leta se še enkrat 
vrnimo v njegov čas in poglejmo, kdo so 
bili tedanji likovni ustvarjalci. Nekaj za-
znamkov o takratnih umetnikih nam je 
zapustil že sam Primož Trubar, ki omenja 
skupino hrvaških oziroma krovaških ma-
larjev – slikarjev, ki so se v 16. stoletju s 
Hrvaške razpršili po slovenskem ozemlju.

Trubar dvomi o tehnični in likovni pre-
pričljivosti teh slikarjev in še danes njiho-
va umetnost velja za ljudsko. Gotovo pa 
nam dela ponujajo inovativne ikonograf-
ske rešitve in odražajo humanistično širi-
no in napredno miselnost teh ustvarjalcev. 
Trubar svoj mladostni spomin v uvodu h 
Katekizmu opiše tako: “Muj oča, kadar 
je na Rašici S. Jerneja cehmošter bil, je 
bil pustil to cerkov vso enimu krovaškimu 
malarju malati. Ta je tim svetnikom, suseb 
tim jogrom velike brade inu mustače po 
tursku inu krovašku namalal.”

Hrvaški malarji

Gumnišče (Foto: Stane Kočar)

Nadlesk (Foto: Narodna galerija)
Slikarji hrvaške skupine poskušajo s 

preprosto in razumljivo likovno zgod-
bo motive čim bolj približati gledalcem. 
Rastlinje je stilizirano, arhitektura shema-
tizirana, obrazi psihološko niso posebno 
označeni, je pa v slikarijah mnogo prizo-
rov, ki so edinstveni in specifični za naš 
prostor ter odražajo duha časa. Vidi se, da 
je bil slikar blizu idejam, ki so se kasneje 
uveljavile v protestantskem okolju. Podo-
be recimo zelo pogosto na posmehljiv na-
čin kritizirajo in opozarjajo na hinavščino 
dostojanstvenikov na cerkvenem in po-
svetnem področju. 

Za tisti čas presenetljiva in inovativ-
na je upodobitev gole, čutne ženske na 
ladijski strani slavoloka (torej na zelo 

vidnem in pomembnem mestu v cerkvi). 
Opisana ženska je Luksurija, simbol po-
hote in razvrata, pikajo, grizejo jo kače ali 
zmaji. Na glavi nosi  čeber, v katerem je 
viden otrok. Kar nepredstavljivo je, da se 
v takem okolju in v tem času pojavi tako 
sporna podoba nečiste ženske, ki je poleg 
vsega verjetno še detomorilka.

Hrvaški malarji so ustvarjali južno od 
Ljubljane (med drugim v krajih Stra-
homer, Višnje, Maršiči, Vine, Nadlesk, 
kjer je ohranjen podpis, ki ga je zapustil  
“M[eš]tar Tomas od Segnia” leta 1511), 
prav tako pa slikarje omenjene skupine 
najdemo v cerkvi na Gumnišču. 

Poslikave so danes prebeljene ali unič-
ene, vidimo lahko le nekaj fragmentov 
na podstrešju. O poslikavi v prezbiteriju 
govori fotografija prizora Adama in Eve
med drevesom spoznanja (posnetek hrani 
Direktorat za kulturno dediščino) ter zapis 
konservatorja Franceta Steleta, ki omenja 
še motiv glave nekega svetnika ob oknu 
na severovzhodni strani prezbiterija. 

Fragment freske na podstrešju na se-
verni steni ladje prikazuje skupino figur

v bogatih oblačilih, z nimbi in deloma 
vidnimi atributi. Verjetno gre za upodo-
bitev štirinajstih priprošnjikov v sili, ki so 
bili tedaj zelo čaščeni. Oblikovanje figur
je ploskovito, prizor zamejen s črtami, 
kolorit pa omejen na zemeljske barve. 
Nekoliko kvalitetnejše sta prikazana svet-
nika na slavoloku ter angelska glavica na 
južni steni ladje. Kerubinove obrazne po-
teze je težko razločiti, glava je okrogla in 
ne ovalna kot pri figurah na severni steni
ter modelirana; krila so razprostrta in tem-
nejšega kolorita. Tako kot obraz so tudi 
krilca senčena, kažejo pa precej virtuoz-
ne, hitre poteze čopiča. 

Če bi se poslikave na Gumnišču (bolje) 
ohranile, bi nam zagotovo lahko poveda-
le še kaj več o skupini hrvaških slikarjev, 
tako pa lahko znanje o njih in njihovih 
stvaritvah črpamo predvsem iz drugih cer-
kva, ki nam lahko dajo tudi slutiti, kako je 
bila videti gumniška cerkev, preden so jo 
prebelili in preuredili po baročni modi.

Ivan Čulk, Nataša Kovačič
Foto: Stane Kočar
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Torkov večer 25. 11. 2008 je bil na 
prav poseben način posvečen Primožu 
Trubarju. Občina Škofljica je namreč 
skupaj z Mohorjevo družbo (MD) in 
MePZ Češnje organizirala predavanje 
dr. Zvoneta Štrublja. 

V kulturni dvorani na Škofljici, kjer
se nas je zbralo lepo število poslušal-
cev (uspelo nam je napolniti dvorano), 
je navzoče sodelujoče, svetnike, župa-
na Riglerja, urednika MD, druge goste 
in obiskovalce najprej pozdravil pod-
župan (za družbene dejavnosti) Roman 
Brunšek, ki je povezoval tudi program 
v nadaljevanju. Izvedeli smo tudi, zakaj 
so zanimive predavateljeve besede obo-
gatili prav člani imenovanega zbora pod 
vodstvom Katarine Bambič. Več članov 
Češenj je z dr. Štrubljem namreč pove-
zanih že od mladosti, zdaj pa ga večkrat 
spremljajo na njegovi poti. Skozi uro in 
pol dolgo druženje smo prisluhnili nji-
hovim izvedbam ljudske in umetne pes-
mi – z nekaterimi so nedavno nastopili 
tudi v Berlinu. Čestitke! Dobrodošlico 
je izrekel tudi domači župan.

Po kratki predstavitvi gosta doktorja 
Štrublja – naj med množico njegovih 
aktivnost omenim le ustvarjalno energi-
jo, ki jo deli mladim in zamejcem – in 
zborovskemu petju smo prisluhnili pred-
stavitvi izjemne knjige Pogum besede, 
Primož Trubar, 500 let: 1508–2008. 

Knjiga je izšla letos pri MD v Celovcu. 
Predstavlja celovit pogled na Trubarja in 
prav ta zmožnost celostnega gledanja na 
Trubarja jo dela drugačno, novo. Z iz-
branimi vprašanji je pogovor z avtorjem 
usmerjal podžupan Brunšek. Tako smo 
slišali o bistvenem vplivu in podpori tr-
žaškega škofa Bonoma; o Trubarjevem 
tujstvu in »nigdirdomu«; pomembnosti 
njegovega vpliva na Dalmatina in po-
sledično na nastanek prvega celotnega 
prevoda Biblije … O vsem tem in še o 
mnogih pomembnih in manj poznanih 
točkah iz Trubarjevega življenja in de-
lovanja si, dragi bralci, preberite v ime-
novani knjigi.  

Pozdravil nas je tudi urednik MD 
Martin Lisec, ki je predstavil pomen 
naše prve založbe in svoje doživljanje 
ob pripravi knjige.

Res vsebinsko bogat formalni del je 
predavatelj zaključil s svojim igranjem 
na kitaro, in sicer smo prisluhnili Odi 
radosti, evropski himni, saj sta nas prav 
Trubar in njegov čas popeljala v evrop-
sko družbo. 

Večer, v katerem smo doživeli Štrub-
ljevo širino duha in srca ter uglašenost 
MePZ Češnje, se je končal v klepetu ob 
prigrizku in kozarčku.

Katja Višnjić Škrabec 

Pogum besede
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ODDELEK ZA ODRASLE

0  Menedžment
FERRISS, Timothy: 4-urni delovni teden: kako živeti kot bo-

gataš in delati le nekaj ur na teden 

1    Filozofija, okultizem, psihologija
FAHRNOW, Ilse Maria: Feng šuj v kuhinji: jedi z več energije 

in življenjske radosti, za dobro počutje in uživanje
GUGGENHEIM, Bill: Srečanje z dušami: posmrtne komuni-

kacije: novo raziskovalno področje, ki potrjuje večnost življenja 
in ljubezni

NUSSDORFER, Vlasta: Abeceda življenja

3   Sociologija,  vzgoja
HARTMANN,  Florence: Kazen in mir
OTROCI s posebnimi potrebami
COWLEY, Sue: Kako mularijo pripraviti do razmišljanja

5   Okolje, fizika
LYNAS, Mark: Šest stopinj: naša prihodnost na toplejšem pla-

netu
BAJC, Dušan: Fizika za srednje šole, Fizikalni priročnik, reše-

ne naloge, testi, fizikalne vaje

6   Medicina,  vrtnarstvo, kuharstvo 
HESSMANN-Kosaris, Anita: Dieta za krvne skupine: pro-

gram prehrane po krvnih skupinah spodbuja vitalnost, dobro po-
čutje in trdno zdravje

CRAMM, Dagmar von: Naš otrok: prvo leto
PIRC, Helmut: Divje sadne vrste na domačem vrtu
FRAS, Marija: Med v prehrani

7   Šport, družabne igre
KREVSEL, Viktor: Vzgoja mladih športnikov: žoga je naj-

boljša droga
VODNE igre
IGRE za medkulturni dialog

80/82   Jezikoslovje, literarna teorija
MARCH, Beatrice de: 1000 najpomembnejših besed, Fran-

coščina, Hrana in pijača
MACKENZIE, Christiane: 1000 najpomembnejših besed, An-

gleščina,  Potovanje in počitnice
MACKENZIE, Christiane: 1000 najpomembnejših besed, 

Nemščina, Ljubezen in seks
1000 najpomembnejših besed,  Italijanščina, Osnovni besedni 

zaklad
HIGHSMITH, Patricia: Kako napisati psihološko kriminalko: 

snovanje in pisanje literature s suspenzom
82-1 Poezija

PAVČEK, Tone: Samo tu lahko živim

82-311.2   Družabni roman
MANSELL, Jill: Videz vara
MANSELL, Jill: Ljubi, ne ljubi
DAI, Sijie: Neke noči, ko luna ni vzšla

JARVIS, Cheryl: Ogrlica: trinajst žensk in poskus, ki jim je 
spremenil življenje

SHARMA, Robin Shilp: Menih, ki je prodal svojega ferrarija
ŠVAJNCER, Janez: Svetloba
GARWOOD, Julie: Nevesta
LLOYD, Joan Elizabeth: Cena užitka: erotični roman
BROWN, Sandra: Šarada
GIBSON, Rachel: Noro privlačen
DUBUS, Andre: Prešuštvo in druge zgodbe
SANTIESTEBAN Prats, Angel: Luna, kos kruha in mrlič
MŐDERNDORFER, Vinko: Vsakdanja spominjanja: zgodbe: 

1993–2007
SIVEC, Ivan: Radioaktivni spomini: vesele dogodivščine sta-

rega radijskega mačka
KOVAČIČ, Lojze: Prišleki
ASSEFI, Nassim: Arija
BROWN, Sandra: Cena za nebesa
DODD, Christina: Težave na visokih petah
SHTEYNGART, Gary: Absurdistan
SPILLMANN, Joseph: Žrtev spovedne molčečnosti: roman

82-311.6   Zgodovinski roman
MANFREDI, Valerio Massimo: Tiran
AUEL, Jean M.: Zavetje skal 

82-312.6, 929    Biografski roman, biografije
CASTRO, Fidel: Che Guevara
HIRSTI Ali, Ayaan: Infidel

82-94  Spomini
SAVIANO, Roberto: Gomora: potovanje v krvavi imperij ne-

apeljske camorre
RODRIGUEZ, Deborah: Lepota za tančico
TENDO, Shoko: Hči Jakuze: spomini hčere mafijca
JACOBS, Sunny: Ukradeni čas: navdihujoča zgodba o ne-

dolžni ženski, ki je bila obsojena na smrt
GUEVARA, Ernesto: Bolivijski dnevnik

886.3-312.4    Kriminalke
CONNELLY, Michael: Odvetnik v Lincolnu
ROLLINS, James: Zemljevid kosti
ROY, Allyson: Afrodiziak
PENNEY, Stef: Nežnost volkov

886.3-312.9    Znanstvena fantastika
PRATCHETT, Terry: Izvor magije
REMEC, Miha: Ostrostrelka ali Romanje v Tibetijo

9  Geografija, turistični vodiči
BRAMBLETT, Reid: Toskana: nasveti za ogled naj 10 zna-

menitosti
MCKELVIE, Robin: Dubrovnik in dalmatinska obala: nasveti 

za ogled naj 10 znamenitosti

Pripravila Alma Vidmar Mederal

Novo na knjižnih policah
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Kaj beremo knjižničarji?
Tony PARSONS: DRUŽINA JE ZAKON!
Knjiga Družina je zakon! zelo dobro prikaže, kako razmere v otroštvu vplivajo na odraslo življenje, še zlasti na partnerske in 

družinske odnose. Glavne junakinje so tri sestre, ki jih mati v otroštvu zapusti. Skozi roman se srečujemo z njihovimi težavami, ki 
jih imajo zaradi tega v svojih odnosih z moškimi, in njihovim trudom, da bi to presegle. Na koncu jim to tudi uspe, kar pa v realnem 
življenju ni tako pogosto. Knjiga je napisana zelo zanimivo, mene je tako pritegnila, da bom prebrala še ostale njegove knjige.

Tanja Sinkovič

Drago JANČAR: DREVO BREZ IMENA
Pripoved o zgodovinarju – arhivarju Janezu Lipniku. Nekega dne dobi v roke spomine emigranta. Presenečen, da besedilo ne sodi 

med politične govore, pač pa so popisana emigrantova erotična doživetja med drugo svetovno vojno in po vojni, se potopi v gradivo, 
potuje od zgodbe do zgodbe in povezuje preteklost s sedanjostjo …

Knjiga je izšla letos pri založbi Modrijan v zbirki Euroman.
Magda Skok

Marjana MOŠKRIČ: STVAR
Stvar je mladinski roman pisateljice Marjane Moškrič. Glavni junak je deček Dani, ki živi sam z mamo, očeta ne pozna. Je samo-

tarski in brez pravih prijateljev. Nekega dne pa ga pritegne čisto, vsaj na prvi pogled, običajen kamen. Dani v njem vidi nekaj več. 
Pobere ga in odnese domov. Kamen poimenuje Stvar. Izkaže se, da kamen res ni navadna stvar, ampak pravi vesoljček, ki se spre-
minja, raste in živi. Dečku in ljudem, ki so z njim povezani, pa obrne življenje na glavo …

Zgodba se vrti predvsem okoli tega, koliko ljubezni je na Zemlji in zakaj je svet okoli nas lepši, kot se zdi.
Odličen roman, ki pusti nekaj lepega. Predvsem nas spomni na »stvari«, na katere prevečkrat pozabimo.

Katja Pinter

OBVESTILO!
V sredo 24. 12. in 31. 12. 2008  bo Knjižnica Škofljica odprta od 8.00 do 13.00 ure.

Hvala za razumevanje!
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V športni dvorani na Škofljici smo v so-
boto, 8. novembra, preživeli zanimivo po-
poldne. Vse naše rokometne ekipe so na 
domačem terenu odigrale tekme v držav-
ni rokometni ligi, predstavili pa so se tudi 
plesalke in plesalci. Na ta dan smo se do-
bro pripravili prostovoljci, ki že nekaj let 
veliko prostega časa namenjamo mladim 
športnicam in športnikom. Na srečanje v 
športno dvorano smo povabili sponzor-
je in donatorje našega društva, občinske 

Predstavitev mladih rokometašev in  
plesalk v športni dvorani

svetnike, sedanjega in bivšega župana, 
ravnateljico osnovne šole, športne peda-
goge, gospoda Erjavca ter druge zaslužne 
za naše uspešno delo. Zavedanje, da je 
čas, ki ga otroci in mladostniki preživijo 
v športni dvorani, dobra naložba za skup-
nost, je močno prisotna pri vseh, ki ste z 
nami. Zato se vas je večina našemu vabilu 
odzvala in prepričani smo, da ste uživali z 
nami. Hvala vsem za vaš prispevek!

Prvi so s tekmo ob 14. uri pričeli naši 
najmlajši, ekipa mlajši dečki B, ki so se 
pomerili z nasprotniki iz Ribnice. Tekmo 
z Ribničani so odigrali tudi mlajši dečki 
A. Prvi so tekmo izgubili, drugi pa pre-
senetljivo premagali veliko močnejšega 
nasprotnika. Čestitamo fantom in trener-

jema Dušanu Neredu in Boštjanu Špolar-
ju! Kadeti so ob 17. uri odigrali tekmo s 
Krimom, ki so jo kljub izredno dobri igri 
izgubili. Za napredek pri igri čestitamo 
kadetom in trenerju Andreju Topolovcu!

Temperatura v dvorani je naraščala, 
saj se je približevala tekma, ki smo jo vsi 
nestrpno čakali. Večni derbi med doma-
čo ekipo in nasprotniki z Iga. Domačini 
se spomnijo rivalstva med sosednjima 
ekipama še izpred 20 let, zato so bila pri-
čakovanja velika. A naši mladi igralci so 
podlegli pritisku in pred nabito polno dvo-
rano ter izjemnim vzdušjem na tribunah 
tekmo izgubili. V prvem polčasu je bila 
tekma dokaj izenačena, saj sta bili ekipi 
ves čas tesno skupaj. V drugem polčasu 
pa je po izključitvi Nereda v domačem 
moštvu prišlo do razpada sistema. Po 11 
vratnicah, treh zgrešenih enajstmetrovkah 
in vrsti tehničnih napak se ekipe v tako 
izenačeni ligi ne da premagati. Gostje so 
slavili s 37 : 29. Vendar v prihodnost zre-
mo z optimizmom, saj je članska ekipa s 
trenerjem Gregorjem Rotom do sedaj v 
ligaških tekmovanjih izgubila le dve tek-
mi in s tremi zmagami presegla vsa naša 
pričakovanja.

Najlepši trenutki v sobotnem popoldne-

vu pa so se odplesali v polčasu članske 
tekme. Na igrišču so se predstavile vse 
naše plesne ekipe, ki trenirajo plesno-na-
vijaške zvrsti. Malce nam je ponagajala 
tehnika, tako da vse ekipe niso mogle po-
kazati svojega plesnega znanja, vendar 
je pogled na mlade na igrišču ogrel naša 
srca. Koliko barvnih plesnih oblekic in 
pisanih cofkov, ki so zažareli! In veliko 
srečnih obrazov, ki so se smehljali!

Ponosni smo, da vodimo društvo, v 
katerem skoraj 150 mladih tri- do štiri-
krat tedensko trenira rokomet na velikem 
igrišču športne dvorane ter vadi plesne 
tehnike pod vodstvom usposobljenih ples-
nih vaditeljic v plesni dvorani. In ponosni 
smo, da smo k sodelovanju pritegnili tudi 
gospodarstvenike naše občine, ki so začu-
tili in se zavedli, da je naš projekt šport za 
mlade tudi projekt celotne skupnosti.

Vabimo vse občane na naše tekme, kjer 
boste uživali ob igri rokometašev ter ples-
no-navijaških skupin vseh starosti. Datu-
mi in ure tekem, ki se bodo odigrale v do-
mači dvorani, bodo objavljeni na velikem 
panoju na Škofljici, na malih plakatih ter
na spletni strani www.sd-skofljica.si.

Za ŠD Škofljica
Metka Debevec

Treniramo, treniramo in treniramo ... 
glede na to, da se prva tekma v letošnji 
sezoni nevarno približuje. Še prej pa nas 
čaka plesna revija na zdaj že tradicional-
nem »Novoletnem cheerleadingu«, ki bo 
v soboto, 20. 12. 2008, v Ljubljani. Pa 
pojdimo po vrsti.

Letošnja sezona se je začela že konec 
avgusta, saj smo morali po počitnicah 
strenirati točke za nastop na rokometnem 

turnirju, ki je bil v začetku septembra. 
Sledil je nastop v Koloseju ob otvoritvi 
sezone ŠKL, kjer smo članice Frkelj ime-
le plesni nastop. Da pa je skupina Frklje 
polna energije in za norčije, smo dokazale 
z zabavanjem najmlajših pred začetkom 
filma v maskotah Kinderjevih dobrot.
Prav tako smo tudi poskrbele, da prisotni 
niso zapustili prizorišča praznih rok. Zelo 
pomemben nastop smo imele v začetku 

novembra v športni dvorani na Škofljici,
kjer smo dobile priložnost dokazati se 
pred morebitnimi sponzorji. Ker pa smo 
plesno-navijaška skupina, pridno spod-
bujamo tudi naše članske rokometaše na 
domačih tekmah, kjer med polčasom in 
minutnimi odmori tudi zaplešemo.

Frklje se tudi zelo zabavamo, kar včasih 
našo trenerko Vesno spravi ob živce. Saj 
ko se plesalke Frkelj na treningu preveč 

Frkljam ni nikoli dolgčas ...
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Športno društvo Škofljica deluje uspeš-
no že vrsto let. Za uspešno delo v tem letu 
čestitamo vsem, ki so svoj prosti čas na-
menili delu društva. Zaslužni so:

predsednik Janez Rugelj, sekretarka 
Metka Debevec, blagajničarka Stanka Ri-
gler, za strokovno vodenje rokometa Jože 
Pangerc, za plesno sekcijo Irena Balažic 
Gantar, Milan Knez in Gabi Stojanovič, 
za urejanje spletne strani Gorazd Glas ter 
vodje ekip Janez Rigler, Robi Pislevič, 
Tomaž Ščavničar, Zlato Lešek, Damjan 
Pangerc in Andrej Cigale. Spominjamo 
se tudi prijatelja Milana Centa, ki nas je 
sredi leta za vedno zapustil!

UO ŠD Škofljica

V NOVEM LETU 2009 ŽELIMO VSEM OBČANOM NAŠE OBČINE
VELIKO SREČE IN ZDRAVJA,

NAŠIM POSLOVNIM PARTENERJEM PA ŽELIMO
USPEŠNO POSLOVNO LETO!

Športno društvo Škofljica

Predstavitev upravnega odbora ŠD Škofljica

Vodstvo ŠD Škofljica Sponzorji in donatorji

razživimo, nas nič ne ustavi in je polno 
smeha, Vesna pa se samo drži za glavo in 
upa, da se bomo končno zresnile. 

Pa se vrnimo nazaj na počitnice – oh, 
kje so že te. V začetku poletja se nas je ne-
kaj deklet Frkelj z Vesno odpravilo v Gar-
daland. Da nam bo izlet ostal še posebej v 
spominu, je poskrbela vožnja z vlakcem. 
Na sredi proge se je le-ta ustavil in smo 
tako na žgočem soncu ostale približno 10 
minut, preden so zaplet rešili. Da dogo-
dek res ne bo pozabljen, je poskrbela še 
maskota Gardalanda, ki se je z veseljem z 
nami nastavljala objektivu fotoaparata. Za 
drugo leto pa si bomo zapomnile: sončna 

krema, kratke hlače in kratka majica z 
rokavi in ne na naramnice, saj nas je kar 
pošteno opeklo. Po koncu letošnje plesne 
sezone pa imamo vse plesalke Frkelj pla-
niran ‘’končni izlet’’ v Aqualand. 

Za konec vam zaupamo še nekaj. Letos 
smo Vesni za rojstni dan pripravile pre-
senečenje. Ko smo se peljale proti Garda-
landu, je Vesna razlagala, kakšna je nje-
na sanjska torta – čokolada na čokolado, 
okrašena z raffaellom in ferrero rocher-
jem. Tako sta na dan njenega rojstnega 
dne samo dve plesalki prišli v dvorano na 
trening, ostale pa smo se skrile, še preden 
je prišla Vesna, ki se je čudila, kako da ni 

nobene. Že je prijela mobitel v roke, da bi 
preverila, kje smo ostale. Potem pa se za-
sliši ‘’Vse najboljše za te …’’ in pridemo 
še ostale z doma narejeno torto, ki smo jo, 
mimogrede, pojedle v 10 minutah. Vesna 
je ostala brez besed, česar nismo vajene. 
Bila je zelo vesela čokoladno čokoladne 
torte, ki je bila dejansko narejena po nje-
nem receptu. 

Frklja Janja Trope
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Zadnji vikend v oktobru je bila Ljublja-
na spet prestolnica teka, ki je v dveh dneh 
gostila več kot 13.000 tekačev. 

V naši najbližji okolici so sprehajalne 
poti Barja zadnje tedne pred maratonom 
preplavili tekači, tako da je tudi naključni 
sprehajalec lahko začutiti, da se nekaj pri-
pravlja. Danes postaja tek način življenja. 
Po celodnevnem sedenju za računalnikom 
potrebuješ pobeg v naravo, svež zrak in 
gibanje, da začutiš svoje telo.

Toda za običajnega človeka se tek na 
10, 21, sploh pa na 42 km zdi misija ne-
mogoče. Po 30 metrih teka za avtobusom 
ne moreš dihati, imaš utrip 160, potno 
čelo – pa da bi tekel 20 km! 

Na malem maratonu smo imele pred-
stavnico tudi 30+, našo predsednico Ma-
tejo Pangerc. Ponosne na njen dosežek  jo 
pobližje predstavljamo.

Kdaj si se začela ukvarjati s tekom?
Teči sem začela pred približno 3 leti z 

možem, ki se je pripravljal na Cooperjev 
test kot rokometni sodnik. Spodbudila pa 
me je tudi kolegica Sonja, ki teče že vrsto 
let. Za sam maraton pa me je navdušila 
stričeva žena Karmen. Stric Andrej, ki se 
ukvarja s kolesarstvom, pa me je dobro 
poučil, kako se pripraviš na tako zahtevno 
preizkušnjo.

Zakaj med množico športov ravno 
tek?

Najprej moram poudariti, da se prej 
nisem ukvarjala z nobenim športom in je 
bila zame to velika sprememba. Če se za-
čneš ukvarjati z rekreacijo iz nič, je po-
trebno veliko odrekanja in volje, da vztra-
jaš. Sčasoma pa mi je postal tek vsakda-

Plesalka 30+ na Ljubljanskem maratonu

nje opravilo, v katerem začneš uživati, ko 
opaziš napredek v pripravljenosti. Tek je 
zame postal neke vrste sprostitev. Najpo-
membnejše pa se mi zdi, da si pri teku sam 
določiš, kdaj in kako dolgo boš tekel. 

Zanimivo prav pri maratonih je, da 
večina tekačev tekmuje s seboj in ča-
som, da je zadovoljen tisti, ki je 20., in 
tisti, ki je 900., zmagovalec je vsak, ki 
pride na cilj. Kaj tebi pomeni tek?

S tekom nisem začela zato, da bi se 
udeleževala tekmovanj ali organiziranih 
tekov. Že lansko leto sem se udeležila re-
kreativnega teka na 10 km, lahko rečem 
iz čiste radovednosti. Tudi za udeležbo na 
letošnjem teku nisem bila prepričana, ali 
bom dovolj pripravljena. Toda z vsakim 
dnem, ko se je maraton približeval, je v 
meni rasla želja po izboljšanju lanskega 

rezultata. Odločila sem se, da poskusim 
na 21 kilometrov.

Kako je bilo na Ljubljanskem mara-
tonu?

Organizacija Ljubljanskega maratona 
je na visokem nivoju, poskrbljeno je za 
vse podrobnosti tako pred kot med tekom. 
Velika množica udeležencev in glasbena 
spremljava na začetku ti dasta dodatno 
energijo. V tistem trenutku si prepričan, 
da boš zmogel in da je bila odločitev za 
udeležbo pravilna. Veliko mi je pomenila 
tudi podpora mojih bližnjih, ki so me v 
velikem številu prišli spodbujat. 

Pa načrti za naprej?
Želim si, da bi se tudi drugo leto ude-

ležila tega teka. Povedati je potrebno, da 
sem letos med udeleženci opazila precej 
tekačev iz naše občine, nekateri so tekli 
tudi na 42 km, kar me je zelo razveselilo. 
Morda bi bilo dobro razmisliti, da bi na-
slednje leto tekli v enotnih majicah in s 
tem predstavljali našo občino.

Največje zadovoljstvo pa mi pomeni, 
da sem nekatere svoje prijateljice iz sku-
pine 30+ spodbudila k razmišljanju o ude-
ležbi v naslednjem letu. Morda bomo kdaj 
uspeli organizirati tudi »Škofljiški tek«, 
saj med tekom po »Marostu« srečujem 
veliko tekačev.

Veliko tekaškega zadovoljstva še na-
prej!

Med tekači smo poleg Mateje imele 
tudi hčerko, pa še eno hčerko in moža, in 
ker zgledi vlečejo, nas je kar nekaj, ki za 
naslednje leto načrtujemo (vsaj) tek na 10 
km.

Za 30+ Zdenka Rugelj
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ZAHVALA
ob izgubi moža

Jožeta Kosi
1936–2008 

Zahvaljujem se vsem sorodnikom, prijateljem 
in znancem za cvetje in sveče. Posebna hvala so-
sedom, ribičem Barje, upokojencem in gasilcem z 
Lavrice. Posebej se zahvaljujem sosedi Tilki, ki me 
je vozila na Golnik, da sem lahko z možem prežive-
la njegov zadnji mesec življenja. Gospodu Župan-
čiču se zahvaljujem za lep poslovilni govor.

Žena Ana in ostalo sorodstvo

V soboto, 24. 10. 2008, se je v Ljubljani 
odvijal že tradicionalni 13. ljubljanski ma-
raton, ki je prinesel tudi velik uspeh Atlet-
ski šoli teka Špela, in sicer kar dva zmago-
valca in dve mesti med osem. 

Kristian Grunfeld, ki je nastopil za 
mlajše učence (letnik 1996 in 1997), je že 
pred tekom povedal, da bo nad vsem, kar 
bo slabše od zmage, razočaran. Teden dni 
nazaj je namreč nastopil na državnem pr-
venstvu v krosu, kjer je med tekom dvakrat 
padel in v cilj pritekel kot četrti. Na štartno 
mesto se je postavil v prvo vrsto in ves čas 
je imel pred očmi taktiko, ki sta jo načrto-
vala s trenerko Špelo. Sledil je prvemu in 
100 m pred ciljem silovito napadel.  V cilj 
je pritekel prvi med 272 učenci. Po teku je 
dejal, da je zelo zadovoljen in da je trud, ki 
ga vlaga v trening, poplačan.

Sledil je štart starejših učenk (letnik 
1995 in 1994 ) in med njimi je bila tudi 
Maruša Mišmaš. Maruša je s štartnega 
povelja začela kot prva in bila vseskozi 
na čelu skupine, pritekla je v cilj z veliko 
prednostjo in na njenem licu so bile vidne 
poteze veselja ter nasmeha. Tekmovalo je 
326 učenk. Maruša je v tekmovalni sezoni 

Maruša Mišmaš in Kristian Grunfeld zmagovalca  
Ljubljanskega maratona za osnovne šole

2008 odlično nastopala, prav zadnja zma-
ga pa ji je vlila nove moči in željo poseči 
še višje.

Pri mlajših učenkah (letnik 1996 in 
1997)  je tekmovala  Kaja Zupančič, ki je v 
jesenskem delu tekmovalne sezone nasto-
pila na prvi tekmi, saj je bila poškodovana, 
vendar je pokazala znanje in voljo ter v cilj 
pritekla kot 7. med 358 učenkami.

Pri starejših učencih (letnik 1995 in 

1994)   je nastopil Matevž Fakin, ki je v 
močni konkurenci, tu se že pozna speciali-
zacija treningov, zasedel odlično 8. mesto 
med 284 tekmovalci. Za Matevža je bila 
proga dolga, saj je izrazit tekač na 600 in 
800 m. 

Čestitke vsem tekmovalcem, tisti pa, ki 
bi se radi pridružili atletski šoli teka, lepo 
vabljeni.

ŠDM ŠPELA ŠKOFLJICA
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VABI  NA  
SILVESTROVANJE NA  PROSTEM!

OBČANI ŠKOFLJICE, PRIDRUŽITE SE NAM 
V SREDO, 31. 12., OB 23. URI PRED 

OBČINSKO STAVBO.
SKUPAJ BOMO PRIČAKALI IN NAZDRAVILI NOVEMU LETU.

PRIJAZNO VABLJENI!

Skupina nadebudnih pevk in  

pevcev želi ustanoviti

PEVSKI ZBOR,
ki bi črpal kader predvsem iz širšega po-

dročja južnega roba Ljubljanskega barja.

Zbor bi želel poustvarjati kakovostno  

zborovsko glasbo, zato se iščejo  

predvsem pevke in pevci z nekaj glasbene 

izobrazbe ali nekaj pevske »kilometrine« v 

kakršnemkoli pevskem sestavu.

Če imate željo peti v pevskem zboru, pa 

ne najdete primerne zasedbe, bo mešani 

pevski zbor v nastajanju pravšnji za vas.

Ustanovne nadebudneže ne spremlja le 

petje, pač pa tudi mnogo dobre volje in 

smeha.

Za podrobne informacije pokličite po  

telefonu 031 612 399 (Beti) ali pišite na 

e-naslov: betimisic@gmail.com

Na snidenje!

VABILO!
V majhni vasici Betlehem, v rojstnem mestu Jezusa, 

je bila prižgana luč miru. Prihaja tudi k vam in vam pri-
naša svoje sporočilo miru, medsebojne povezanosti, 
strpnosti in sodelovanja.

Kot vsa leta do sedaj, vam bomo na Škofljico tudi
letos člani Združenja slovenskih katoliških skavtinj in 
skavtov prinesli plamen iz Betlehema.

Vabimo vas, da se nam pridružite v nedeljo,  
14. 12. 2008, ob 19. uri pred občinsko stavbo na Škofljici. 

Plamen bo do božičnega večera na voljo tudi v cerkvi na Škofljici ter v okoliških 
župnijskih cerkvah. 

Vabimo vas na tradicionalni

božično-novoletni koncert,
ki bo v nedeljo, 

18. januarja 2008, ob 18. uri
v župnijski cerkvi 

sv. Cirila in Metoda na Škofljici.
Zapeli vam bodo pevski zbori, 
ki prepevajo v Občini Škofljica.

Vljudno vabljeni!

TD Škofljica






