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Kazalo - Uvodnik

Uvodnik
Nekaj mesecev pred tem, ko sem kandidiral za mesto odgovornega 

urednika Glasnika, je moj oče Janko zbolel za rakom. Kirurg je po-
stavil diagnozo od treh mesecev do treh let življenja, odvisno od tega, 
kako uspešna bo kemoterapija. Oče se je z rakom uspešno boril skoraj 
tri leta. Rak ni napredoval, a telo se je v začetku letošnjega oktobra po 
skoraj treh letih konstantnih terapij dokončno uprlo neznosnim stru-
pom, ki so sicer zavirali raka, a slabili kri in imunski sistem. Kirurg je 
imel prav. 

Ta uvodnik posvečam očetu, saj je celotna številka nastajala med 
njegovim poslavljanjem s tega sveta. Prav on me je spodbudil, naj se 
prijavim za mesto urednika.

Dragi ati,
kako nepredvidljivo je življenje, si večkrat občutil. Verjetno najbolj 

januarja 2007, ko si zbolel za rakom. Kljub dobremu zdravju in zdra-
vemu načinu življenja se te je dotaknila huda bolezen. Odločil si se, da 
se boš boril, in dobro je kazalo. Bolezen je pretresla marsikoga, ki te 
je poznal, posegla pa je tudi v najin odnos in naju globoko povezala.

Prvih trideset let mojega življenja si nisva znala povedati, da se ima-
va rada, tudi objeti se nisva znala, niti prisluhniti drug drugemu. Ko 
si zbolel, sva vse to z lahkoto storila. Pogovarjala sva se o življenju 
in iskala njegovo modrost. Ko sem ti ob bolniški postelji rekel, da je 
nekaj pa le dobrega v tej bolezni, da sva se midva povezala, si odgo-
voril: »Sreča ljudi zbližuje, nesreča pa povezuje.« Po operaciji se ti 
je zdravje toliko izboljšalo, da sva se za prvi maj povzpela na Golico. 
Najin prvi dan v hribih in fotografija med narcisami bosta ostala trajni 
spomin. Tvoje življenje je zaznamovalo delo. Poleg službe in popol-
danskega dela si si ustvaril kar tri domove. Tudi ob tem si našel razla-
go v starodavni modrosti: »Prvega narediš za sovražnike, drugega za 
prijatelje, tretjega zase.« Tudi ko si zbolel, si vsak dan vstajal zgodaj, 
in še preden se je oglasil jutranji zvon, si bil že na Rožniku. Kot pravi 
Sveto pismo – Kar misliš, stori brž. –, si ravnal tudi ti in vedno skrbel, 
da nisi imel neporavnanih računov. Preden si odšel, si poskrbel za vse, 
za spravo s seboj, s svetom in z Bogom. To vrlino, dragi ati, opažam 
tudi pri sebi in vesel sem, da bo z menoj živela naprej.

V Gospodovo hišo si odšel pred zoro. To je bil tvoj čas dneva, ko si 
bil sam, a ne osamljen, kot si mi večkrat povedal. Tudi jaz imam rad 
vonj in tišino juter. V tem sva si enaka. To bo sedaj najin trenutek dne-
va. In vsak dan bova skupaj. Povezana.

Tvoj sin Iztok
Oče je umrl v četrtek, 26. novembra 2009, ob pol sedmih zjutraj, 

star 58 let, na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Pogreb je bil v torek, 
1. decembra 2009, ob 12. uri na pokopališču Ljubljana Rudnik. Ob 
sodelovanju župnijskega pevskega zbora z Rakovnika in Janeza Med-
veška, ki je ob grobu recitiral svojo pesem Zgodba, ki se ponavlja, ga je 
pokopal župnik Alojzij Zupan. Na zadnjo pot ga je pospremilo veliko 
število sorodnikov, prijateljev in znancev. Hvala vsem.

Iztok Petrič,
odgovorni urednik
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Izhaja enkrat mesečno, gospodinjstva v občini prejemajo glasilo brezplačno.  
Naklada: 2800 izvodov; ustanovitelj: Občinski svet Občine Škofljica; izdajatelj: 
Občina Škofljica; glavni in odgovorni urednik: Iztok Petrič (GSM: 041 868 180); 
odgovorna oseba izdajatelja: B. Rigler, župan; člani uredniškega odbora: Maja 
Novak, Bojan Pirnat, Andrej Pogačnik, produkcija: AMSET, d. o. o., Grosuplje, tel.: 
01 7865 795, e-mail: amset@siol.net; lektoriranje: Jan Grabnar (razen: uradnih ob-
jav, oblikovanih oglasov in prepozno oddanih prispevkov); tisk: Partner graf, d. o. o.; 
distribucija: Pošta Škofljica; naslov uredništva: GLASNIK, Šmarska cesta 3, 1291 
Škofljica, tel.: 01 360 16 00,  
e-mail: glasnik.skofljica@gmail.com, www.skofljica.si.

Uredniški odbor si pridržuje pravico, da prispev-
ke primerno priredi za tisk tako po obsegu kot po 
izraz.  Rokopisov ne vračamo. Članki morajo biti 
opremljeni s podpisom avtorja, v primeru društva, 
politične stranke ali skupine morajo biti članki opre-
mljeni z žigom odgovorne osebe.

Prispevke za prihodnjo številko, ki bo izšla v 
začetku februarja 2010, zbiramo do vključno 
15. januarja.



4

Novice iz občinske hiše

Poročilo z 28. redne seje Občinskega sveta, 3. november 2009

Volili bomo po starem: ena volilna enota, 15 svetnikov
Svetniki so najprej sprejeli dnevni red 

in z manjšimi popravki zapisnik prejšnje 
seje. Lotili so se obravnave Statuta Ob-
čine Škofljica. Zadnji popravki so bili 
narejeni leta 2000, do danes pa se je lo-
kalna zakonodaja tako spremenila, da je 
bilo najbolj smiselno sprejeti kar novi 
statut. Najbistvenejše spremembe so bile 
narejene v zvezi z združljivostjo funkcij, 
načini prenehanja mandata župana, pod-
županov in članov občinskega sveta ter 
imenovanjem podžupanov. Komisija za 
statut in poslovnik, ki jo vodi svetnik Lju-
bo Bekš, je gradivo temeljito pregledala 
in podpira gradivo, ki je bilo pripravljeno 
za prvo branje. Podžupan Roman Brunšek 
je zastavil zanimivo vprašanje, ali so lah-
ko člani delovnih teles občinskega sveta, 
torej komisij in odborov, tudi nečlani ob-
činskega sveta. Ivan Jordan je pojasnil, da 
je v preteklosti bila praksa, da so bili člani 
komisij tudi zunanji sodelavci, vendar se 
le-ti mnogokrat niso udeleževali sej, kar 
je velikokrat vplivalo na sklepčnost. Zato 
so se svetniki dogovorili, da so člani ko-
misij lahko le občinski svetniki, člani od-
borov pa tudi zunanji sodelavci. Besedilo 
prvega branja so svetniki soglasno potrdi-
li. Opravili so tudi prvo branje Poslov-
nika Občinskega sveta Občine Škofljica 
in ga potrdili.

Zaradi usklajevanja sestave sveta zavo-
da z zakonskimi določili so opravili prvo 
branje Odloka o spremembah in dopol-
nitvah Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Glas-
bena šola Grosuplje. Število predstavni-
kov delavcev v svetu se znova povečuje 
s tri na pet predstavnikov. V odloku se 
predlaga, da bi Občina Grosuplje imela 
dva predstavnika delavcev, druge občine 
ustanoviteljice pa po enega predstavnika 
delavcev. Besedilo so potrdili.

Svetnik Bojan Božič je poslal predlog 
spremembe Odloka o določitvi volilnih 
enot za volitve članov Občinskega sveta 
Občine Škofljica in povečanja članov 
občinskega sveta. Najprej je pojasnil, za-
kaj naj bi se občinski svet povečal za dva 
člana. 116. člen Zakona o lokalnih voli-
tvah (ZLV) določa, da se število članov 
občinskega sveta določi na podlagi šte-
vila občanov. Do 15 članov, kolikor šteje 
sedanji občinski svet, zakon predlaga za 
občine z maksimalno 5000 prebivalci, za 

občine do 10.000 prebivalcev pa predlaga 
od 16- do 19-članski občinski svet. 116. 
člen ZLV sicer ni zavezujoč, je pa svetnik 
Božič s podrobno analizo upoštevanja 
tega člena po slovenskih občinah ugoto-
vil, da ga le-te po večni spoštujejo. Pove-
čanje svetnikov je utemeljil s potrebo po 
spoštovanju zakona, rastjo prebivalstva, 
povečanjem občinske uprave ter potrebe 
po ustanavljanju novih delovnih teles ob-
činskega sveta. Glede razdelitve občine 
na več volilnih enot je povedal, da pravno 
podlago predstavljata 20. in 22. člen ZLV. 
Volilne enote se oblikujejo tako, da se en 
član občinskega sveta voli na približno 
enako število prebivalcev, razdeljene so 
na KS, posamezna naselja oziroma strnje-
ne enote, v eni volilni enoti pa se voli naj-
manj pet članov občinskega sveta. Predla-
gal je dve možni rešitvi, in sicer razdelitvi 
bodisi na tri bodisi na dve volilni enoti. 
Razdelitev občine na volilne enote naj bil 
prvi korak na poti k decentralizaciji ob-
čine, saj bi posamezni deli občine dobili 
možnost večje zastopanosti v občinskem 
svetu. Svetnike je pozval, naj glasujejo po 
lastni vesti.

O predlogu je razpravljala Komisija za 
statut in poslovnik. Ljubo Bekš je pove-
dal, da komisija povečanja občinskega 
sveta ni podprla, glede volilnih enot pa 
je bila neenotna, zaradi česar odloča-
nje prepušča občinskemu svetu. Zadevo 
je obravnaval tudi KVIAZ. Po besedah 
Nataše Dolamič Komisija predlogov ni 

podprla. Župan je bil mnenja, da se kako-
vost dela občinskega sveta s povečanjem 
svetnikov ne bo dvignila, volilne enote 
pa bi spodbudile prevladovanje lokalnih 
interesov. Svetniki, ki so se prijavili k 
razpravi, so pohvalili nivo predstavitve 
predloga. Vsi so bili mnenja, da večje-
ga števila svetnikov občina ne potrebuje 
in da je pomembnejše to, da kakovostno 
dela vseh petnajst svetnikov. Tudi glede 
oblikovanja več volilnih enot so si bili 
svetniki skoraj enotni, da niso potrebne. 
Poleg Božiča je za uvedbo več volilnih 
enot glasoval le svetnik Gregor Lipovšek. 
Oba predloga sta bila zavrnjena.

Sledila je razprava o odpravi sklepa št. 
13, sprejetega na 27. redni seji, v zve-
zi z legalizacijo objekta na zemljišču 
parc. št. 925/3, k. o. Lanišče. Svetniki 
so se takrat strinjali, da obstoječi objekt 
ustreza določilom Odloka o spremembah 
in dopolnitvah odloka o Zazidalnem načr-
tu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica. 
Naknadno je bilo ugotovljeno, da zadeva 
ni v pristojnosti lokalne skupnosti pač 
pa Upravne enote, zato je bilo potrebno 
sklep odpraviti. Odpravljen je bil z 11 gla-
sovi za.

Nato je bil sprejet ugotovitveni sklep, 
da pogoji za gradnjo na parc. št. 
1823/3, k. o. Rudnik, investitorja Ecu-
man, d. o. o., Ljubljana, niso izpolnje-
ni, saj investitor ni pridobil vseh soglasij 
mejašev. Naj spomnimo: občinski svet je 
na 22. redni seji podprl gradnjo poslovno-
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stanovanjskega objekta na predmetnem 
zemljišču (prostor nekdanje Avtousluge 
na Lavrici) pod pogojem, da investitor 
pridobi soglasja vseh sosedov in v objekt 
vnese več poslovnih prostorov. Občina je 
kot stranka v postopku za pridobitev grad-
benega dovoljenja ugotovila, da Upravna 
enota ni v celoti upoštevala njenega mne-
nja, da se občina strinja z gradnjo kletne 
etaže zgolj pod pogojem, da so podana 
vsa soglasja mejašev.

Dopolnili so Letni načrt pridobiva-
nja in razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem, in sicer z nakupom parc. 
št. 423/1, k. o. Rudnik, ki leži ob gasil-
skem domu na Orlah. PGD je zemljišče 
v preteklosti kupil, vendar zadeva ni bila 
zemljiškoknjižno urejena. Med tem se je 
zamenjal lastnik, ki za zemljišče zahteva 
8000 EUR. Ker PGD nima denarja, se je 
obrnil na občino, ki pa zemljišča ne more 
kupiti za društvo, lahko pa ga kupi zase 
in ga da društvu v brezplačno uporabo. 
Sprejeli so tudi načelni sklep, da se dovoli 
menjava dela parc. št. 625/22, k. o. Gra-
dišče, z delom parc. št. 625/92 iste k. o. 
Po končani parcelaciji zemljišč in novo 
vzpostavljeni cesti bo občinskemu svetu 
predlagana dopolnitev letnega načrta z 
novimi parc. št. in ocenjeno vrednostjo 
zamenjanih zemljišč. Komisija za gospo-
darstvo in financiranje si je zadevo pred-
hodno ogledala na terenu. Sprejeli so še 
nakup parc. št. 639/3, k. o. Lanišče, in 
parc. št. 1911/2, k. o. Rudnik, na katerih 
je predvidena gradnja črpališča.

Občinski svet je na predlog odgovor-
nega urednika Glasnika Iztoka Petriča 
za članico uredniškega odbora imeno-
val Majo Novak. Maja Novak je od lan-
skega leta nadomeščala Jureta Brkinjača, 
ker je odšel na študij v tujino. Po vrnitvi 
je odstopil kot član uredniškega odbora, 
odgovorni urednik pa je občinskemu sve-
tu predlagal, naj Majo Novak imenuje za 
članico do konca mandata sedanjega ure-
dniškega odbora. Z mesecem decembrom 
pa je zaradi osebnih razlogov odstopila 
z mesta članice uredniškega odbora tudi 
Katja V. Škrabec, ki pa je bila imenovana 
na predlog župana. Župan novega kandi-
data še ni predlagal.

Svetniki so potrdili Pogodbo o pri-
stopu občin širše ljubljanske regije k 
sofinanciranju nadgradnje regijskega 
centra za ravnanje z odpadki – RCE-
RO Ljubljana. Občina je leta 2006 kot 
članica Holdinga sklenila pogodbo o sofi-
nanciranju nadgradnje centra, sedaj pa so 

k nadgradnji pristopile tudi okoliške obči-
ne. Jožefa Žlahtiča (SD) je zanimalo, ali 
je predvidena tudi izgradnja sežigalnice. 
Župan je odgovoril, da za zdaj ne, verje-
tno pa v prihodnosti.

V nadaljevanju so obravnavali novi 
predlog trase obvoznice in se z njim 
strinjali. Več o tem si lahko preberete v 
prispevku na strani 6.

Na koncu so se svetniki seznanili še s 
Poročilom o delu Sveta ustanoviteljev 
javnih podjetij, povezanih v Javni hol-
ding Ljubljana, d. o. o., od septembra 
2008 do avgusta 2009.

Vprašanja in pobude svetnikov:
Ivan Jordan je vprašal, kako daleč je 

zadeva v zvezi z vodovodom Dole.
Župan je odgovoril, da je v postopku 

podpisovanje služnostnih pogodb.
Jožef Žlahtič je vprašal, kako daleč je 

prenos lastništva gasilskega doma na Pi-
javi Gorici?

Lorena Goričan je odgovorila, da išče-
mo variante, saj brezplačen prenos ni mo-
žen.

Nadalje, ali sta stopnišče in balkon ga-
silskega doma urejena?

Lorena Goričan: teče postopek javnega 
naročila.

Kako je s kanalizacijo na Pijavi Gorici. 
Ali bo možna gradnja naslednje leto?

Župan: pridobivajo se soglasja, gradnja 
bo potekala fazno.

Janez Zagorc je opozoril, da se lušči 
ograja čez potok ob Škofeljščici v POC. 
Treba je podati reklamacijo.

Pripomnil je, da se Komisije za družbe-
ne dejavnosti ne bo udeležil, ker so bile 
nekatere teme že obravnavane na današnji 
seji, večji del dnevnega reda pa obsega 
potrditev zapisnikov.

Lojze Nebec je želel poročilo o aktiv-
nostih v zvezi z gradnjo šole na Lavrici.

Župan: izvajalec zaključuje PGD, ki bo 

poslan v revizijo, sledilo bo pridobivanje 
soglasij.

Bojan Božič je vprašal, kaj je razlog za 
prodajo zemljišč na javni dražbi. Ne zdi 
se mu smotrno, če to ni treba. Dve parceli 
sta predvideni za gradnjo stanovanjskih 
hiš. Lahko jih bomo potrebovali.

Župan je pojasnil, da gre za zemljišča, 
ki jih ne potrebujemo, niso atraktivna. 
Javna dražba je bila planirana že v pro-
računu.

Jože Rojc je pripomnil, da bi bilo treba 
kaj storiti na področju zdravstva v občini. 
Nikakor ne razume, da ima Občina Ig 2 
splošna zdravnika in 3 zobozdravnike, pa 
manjše število prebivalcev. Kako jim je to 
uspelo, nam pa ne?

Župan je odgovoril, da bomo nadalje-
vali z aktivnostmi.

Bojana Mencinger je vprašala, kako je 
s kanalizacijo na Lavrici, kdaj bodo pri-
ključeni.

Župan je odgovoril, da je bilo za pri-
mer pridobljeno uporabno dovoljenje, v 
naslednjih dneh pa naj bi bilo izdano še 
za povezovalni kanal in sekundar. Pri-
ključitev bo po našem odloku izvedena v 
šestih mesecih po pridobitvi uporabnega 
dovoljenja.

Gašper Bedenčič je vprašal, kdo plaču-
je popravilo vodovoda?

Župan: JP VO-KA
Nadalje: krajani Blata so občini predali 

cesto, je asfaltirana, sklenjene so pogod-
be, vendar se postopek ni izpeljal.

Odgovor: se bo preverilo.
Andrej Ciber je vprašal, ali bo izveden 

nakup za čistilno napravo in črpališče na 
Pijavi Gorici.

Župan je odgovoril, da aktivnosti pote-
kajo, zaradi finančnih sredstev pa bo treba 
graditi fazno.

Iztok Petrič
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Nova različica trase obvoznice
Razmere na odseku državne ceste Lju-

bljana–Škofljica–Kočevje se iz dneva v 
dan poslabšujejo. Ob prometnih konicah 
vozniki iščejo vse mogoče bližnjice, tako 
da se velik del prometnega toka preusmeri 
na lokalne ceste, ulice in kolovoze. Že v 
začetku letošnjega leta je na Ministrstvu 
za promet RS potekal sestanek, kjer so 
predstavniki občine seznanili prometnega 
ministra Patricka Vlačiča z nevzdržnimi 
prometnimi razmerami na omenjenem 
odseku. Na sestanku so ugotovili, da je 
veliko interesov in omejitev pri umešča-
nju nove obvoznice v prostor. Minister 
je takrat obljubil sklic sestanka z ministri 
za kulturo, kmetijstvo in okolje, na kate-
rem naj bi sprejeli načelno odločitev o v 
različici poteka trase, vendar se do aprila 
stvari niso premaknile. Takrat je gospod 
župan Rigler ministru Vlačiču poslal pi-
smo, v katerem je povzel sklepe sestan-
ka, ministra pa spomnil na dano obljubo. 
Predstavil je tudi nekaj ukrepov za blaži-
tev razmer na obstoječi prometnici in po-
dal nekaj zahtev. Med njimi so bile:

– izgradnja polnega AC priključka v na-
selju Šmarje - Sap,

– pomoč ministrstva pri podaljšanju 
linije mestnega avtobusnega potniškega 
prometa do Škofljice, 

– izgradnja železniških postajališč in 
večja frekvenca vlakov v prometnih ko-
nicah,

– izgradnja ustreznih križišč, ki v tre-
nutnem stanju predstavljajo veliko nevar-
nost za udeležence v prometu.

Ker na omenjeno pismo s strani mini-
strstva do 9. novembra 2009 ni bilo no-
benega odgovora, je župan poslal novo 
pismo. V njem je bil poleg nekaj dodatnih 
zahtev predstavljen tudi predlog nove raz-
ličice trase obvoznice, ki ga je 3. novem-
bra na 28. redni seji sprejel občinski svet.

Od Dednika preko Babne Gorice 
Trasa nove obvozne ceste se od obsto-

ječe državne ceste Kočevje–Ljubljana 
odcepi pred naseljem Škofljica, nato pa 
ob vznožju vzpetine Dednik preide na ob-
močje državne ceste Škofljica–Ig ter Po-
slovno-obrtne cone Škofljica. Trasa nato 
poteka ob vodotoku Škofeljščica vse do 
osamelca Babna Gorica, od koder se nato 
usmeri proti severu in se naveže na eno 
izmed že predvidenih različic.

Omenjena različica predstavlja kom-
promis med starejšimi variantami, ki so 
pregloboko zarezale v območje Ljubljan-

skega barja in v območja zaščitenih habi-
tatov. Po mnenju predlagateljev omenjeni 
predlog izmed vseh doslej predlaganih 
rešitev najmanj posega na kmetijska ze-
mljišča, območje Natura 2000, območje 
arheološkega najdišča Barje.

V zaključku pisma, ki ga je Občina 
Škofljica poslala gospodu Pahorju, pred-
sedniku vlade, Vladi RS, ministroma za 
promet ter okolje in prostor, predsedniku 

in članom odbora za promet Državne-
ga zbora RS ter direktorju Direkcije RS 
za ceste, je izraženo pričakovanje, da se 
bodo naslovniki osebno zavzeli za čim-
prejšnje aktivno reševanje problema. 

Se bo kdo od prejemnikov pisma od-
zval povabilu in si v jutranji konici ogle-
dal prometne razmere v naši občini?

Pripravil Bojan Pirnat
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Ponudniki primestnega potniškega prometa proti liniji 3 B

Direkcija za ceste Republike Slovenije ne izda dovoljenja
Mestna občina Ljubljana in Občina 

Škofljica sta že v mesecu septembru 2009 
uskladili osnutek pogodbe za izvajanje re-
dne linije 3 B na relaciji Rudnik–Škofljica 
od 1. oktobra 2009 dalje in se dogovorili, 
da bo Občina Škofljica uredila obračali-
šče pri Osnovni šoli Škofljica, MOL pa 
zaprosila Direkcijo za ceste Republike 
Slovenije (DRSC) za izdajo dovoljenja.

Občina Škofljica je svoje obveznosti 
izpolnila, DRSC pa kljub večkratnim po-
zivom dovoljenja še ni izdala, saj uvedbi 
mestnega potniškega prometa (MPP) na-
sprotujejo ponudniki primestnega potni-
škega prometa, ker naj bi jim z uvedbo 
MPP nastala finančna škoda zaradi izgube 
zaslužka.

Občina Škofljica si bo še naprej priza-

devala, da bi bilo soglasje DRSC čimprej 
pridobljeno. Menimo namreč, da uvedba 
linije MPP povečuje atraktivnost uporabe 
javnega potniškega prometa in tako pred-
stavlja pomemben korak k vsaj delni reši-
tvi prometnih zagat v naši občini.

Boštjan Rigler,
župan

Kar bomo sejali, bomo tudi želi
Eden izmed projektov LEADER LAS 

»Sožitje med mestom in podeželjem« je 
tudi SPOMINEK NA TEMO LANU. V 
projekt je vključen grad Lisičje na lane-
nem prtičku (vezenje), skodela z motivom 
lanu ter izobraževanje na temo – pridela-
va in predelava lanu.

Občina želi spodbuditi vaščane in dru-
štva k ohranjanju dediščine, razvoju novih 
produktov, vezanih na ime vasi Lanišče, 
ki je dobila ime po pridelavi in predelavi 
lanu. V interesu občine je uporabiti nove 
produkte za občinsko protokolarno darilo, 
ki je vezano na podeželje. 

Nosilec projekta je občina, saj podpira 
ideje in iniciativo podeželskega prebival-
stva, ki je v svoji dediščini našlo nove 
priložnosti za razvoj kraja, pa tudi širšega 
območja. 

Protokolarni spominek je izdelan, izve-
deno je bilo tudi izobraževanje na temo 
sejanja in predelave lanu.

Izobraževanje je potekalo v dveh delih. 
Prvi dan smo bili gostje domačije gospo-
da Janeza Skubica, za kar se gostitelju is-
kreno zahvaljujemo.

Drugi del izobraževanja je potekal v 
kulturni dvorani. Navzoči so si ogledali 
posnetek o pridelavi in predelavi lanu. 

Dosedanje delo in doseženi rezultati pri 
oživljanju gojenja lanu so prepričali ob-
čino, da bo tudi v prihodnje podpirala in 
skrbela za razvoj novih produktov na po-
deželju. Seveda se pričakuje, da se bodo 
vaščani in turistično društvo organizirali 
in kasneje tudi prevzeli skrb nad nadalj-
njim razvojem projekta. Še vedno pa bo 
občina podpirala tovrsten program in kot 
partnerica postala vezni člen dogajanja v 
občinskem prostoru.

Brigita Marinšek,
občinska uprava

Župan se je preizkusil na tolkači 

Sledil je prikaz predenja na vretenu in na kolovratu 
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Statistični podatki o upokojencih v Občini Škofljica
Po podatkih Zavoda za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje (ZPIZ) na dan 6. 
10. 2009 znaša število uživalcev pokojnin 
po osnovnih treh kategorijah (starostne, 
invalidske in družinske pokojnine) 1787. 
To so osebe, ki so v tekočem mesecu pre-
jele redno nakazilo pokojnine po zakonu 
ZPIZ-1 oziroma ki so prejele pokojnine iz 
obveznega pokojninskega in invalidskega 

TABELA 1: Število uživalcev iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja po spolu, starostnih skupinah, vrsti 
pokojnine in znesku v Občini Škofljica

MOŠKI (starost) Starostne Invalidske Družinske Skupaj
Število Znesek Število Znesek Število Znesek Število Znesek

od 0 do 49 0  9 402,18 39 376,42 48 381,25
od 50 do 59 19 856,16 32 550,26 2 550,67 53 659,94
od 60 do 120 581 767,23 95 634,20 2 420,73 678 747,57
Skupaj 600 770,05 136 599,10 43 386,58 779 719,04

ŽENSKE (starost) Starostne Invalidske Družinske Skupaj
Število Znesek Število Znesek Število Znesek Število Znesek

od 0 do 49 0  9 353,73 17 342,76 26 346,56
od 50 do 59 149 657,74 36 502,27 13 540,17 198 621,76
od 60 do 119 614 645,34 53 498,74 117 521,13 784 617,02
Skupaj 763 647,76 98 486,72 147 502,74 1008 610,96

SKUPAJ (starost) Starostne Invalidske Družinske Skupaj
Število Znesek Število Znesek Število Znesek Število Znesek

od 0 do 49 0  18 377,95 56 366,20 74 369,06
od 50 do 59 168 680,18 68 524,86 15 541,57 251 629,82
od 60 do 119 1195 704,60 148 585,69 119 519,43 1462 677,60
Skupaj 1363 701,59 234 552,03 190 476,45 1787 658,07

Vir podatkov: ZPIZ, stanje na dan 6. 10. 2009
– povprečne vrednosti v evrih

zavarovanja. Tukaj lahko dodamo še po-
datek o številu vdovskih pokojnin na isti 
datum, teh je bilo 61, s povprečnim zne-
skom izplačila v višini 595,78 evra. 

Iz tabele 1 je razvidno, da je število 
žensk, ki prejemajo starostno pokojnino, 
večje od števila moških za 163, pri in-
validski kategoriji pa manjše od števila 
moških za 38. Prav tako je število žensk, 
ki prejemajo družinsko pokojnino, večje 
od števila moških, vendar z opombo, da v 
starostnem razredu 0 do 49 let to ni posle-
dica značilnega demografskega učinka, 
da živijo ženske dlje, ampak so tu zajeti 
predvsem otroci.

Višina pokojnine je odvisna od zakon-
skih pogojev, ki jih zavarovanec izpolnju-
je ob upokojitvi, kot so starost, delovna 
doba, pokojninska doba, zavarovalna 
doba, plača in vplačani prispevki. Iz ta-
bel se ta učinek najbolje vidi pri starostni 

pokojnini. Pri podrobnih uradnih podat-
kih (npr. v enoletnih starostnih razredih) 
o upokojencih za Občino Škofljica se vidi 
soodvisnost višine pokojnine od dolžine 
pokojninske dobe in drugih izpolnjenih 
pogojih. Lahko povzamemo ugotovitev, 
da je struktura podatkov Občine Škofljice 
podobna republiški.

Iz tabele 2 je razvidna nekoliko bolj 

razdrobljena struktura vseh treh kategorij 
uživalcev pokojnin, po zneskih pokojnin 
v 100-evrskih razredih. Posebej je treba 
zapisati komentar, da so v višinah najniž-
jih pokojnin zajeti tudi sorazmerni deleži 
(oseba prejema del pokojnine iz tujine, 
del, ki je v tabeli, pa iz Slovenije) in dele-
ži družinskih pokojnin (ko se ena pokojni-
na po umrlem deli na več oseb).
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TABELA 2:
Razred v evrih

Število oseb – 
pokojninske, 
invalidske in 

družinske pokojnine

Delež v %

do 100 13 0,73

od 101 do 200 23 1,29

od 201 do 300 45 2,52

od 301 do 400 106 5,93

od 401 do 500 358 20,03

do 501 do 600 300 16,79

od 601 do 700 322 18,02

od 701 do 800 238 13,32

od 801 do 900 144 8,06

od 901 do 1000 77 4,31

od 1001 do 1100 40 2,24

od 1101 do 1200 31 1,73

od 1201 do 1300 17 0,95

od 1301 do 1400 16 0,90

od 1401 do 1500 11 0,62

do 1501 do 1600 10 0,56

od 1601 do 1700 13 0,73

od 1701 do 1800 16 0,90

od 1801 do 1900 5 0,28

od 1901 do 2000 2 0,11

več kot 2000 0 0,00

Skupaj 1787 100,00

Vir podatkov: ZPIZ, stanje na dan 6. 10. 2009

Povzetek statistike višine pokojnin vseh treh kate-
gorij skupaj za Občino Škofljica je, da znaša najnižja 
izplačana pokojnina v zadnjem mesecu 21,80 evra, naj-
višja 1963,00 evrov, da je povprečna pokojnina v obči-
ni 658,07 evra, kar je višje od republiškega povprečja 
608,12 evra in mediana za občino 617,21 evra (kar po-
meni 50 % upokojencev je prejelo manj kot ta znesek 
in 50 % več kot ta znesek) oziroma mediana republiški 
nivo 548,23 evra.

Statistične podatke obveznega pokojninskega in in-
validskega zavarovanja za Slovenijo objavlja ZPIZ na 
svoji spletni strani na naslovu www.zpiz.si mesečno, 
vpogled v podrobno strukturo ključnih podatkov po ob-
činah pa je možno pridobiti le s posebnim zahtevkom.

 
dr. Ines Sarazin Lovrečič,

članica KS Lavrica

Lavrica

Kanalizacija in komunalni prispevek
Že pred šestimi leti je bil po delu 

Lavrice zgrajen sekundarni vod 
za kanalizacijo, ki pa do danes ne 
služi svojemu namenu. Letos smo 
dočakali, da sta bila dograjena 
manjkajoči del primarnega voda 
in povezava med primarnim in se-
kundarnim vodom. Na slednjega 
je priključeno tudi novo naselje 
Ob potoku. Najzahtevnejše delo, 
ki je bilo povezano tudi z visokimi 
stroški, je torej za nami. 

Od g. Zlatka Pečarja, ki na naši 
občini bdi nad gradnjo kanalizaci-
je, sem 6. oktobra 2009 dobil ne-
kaj napotkov, kakšen bo nadaljnji 
postopek priključitve posamezne-
ga objekta na kanalizacijo. 

1. Odprava pomanjkljivosti, 
ugotovljenih na tehničnih pregle-
dih.

2. Pridobitev uporabnih dovo-
ljenj.

3. Izdaja odločb za plačilo ko-
munalnega prispevka za segment 
kanalizacije, če ta še ni bil plačan.

4. Poziv JP VO-KA posamezni-
kom lastnikom objektov za izde-
lavo hišnih priključkov. (Tisti, ki 
imajo prispevek v celoti poravnan, 
imajo ta projekt že izdelan.)

5. Po izpolnitvi vseh pogojev 
sledi priključevanje posameznih 
objektov.

Glede komunalnega prispev-
ka imajo krajani Lavrice še nekaj 
vprašanj:

Leta 2002 smo krajani Lavrice 
prejeli odločbe za plačilo soraz-
mernega deleža stroškov opremlja-
nja stavbnega zemljišča s kanali-
zacijskim omrežjem v višini 2500 
evrov na priključek. Del krajanov 

je ta znesek poravnal v celoti, ne-
kateri samo polovico te vsote. Tisti 
krajani, ki prispevka niso plačali, 
so prejeli nove odločbe, na katerih 
je bil prispevek znatno višji, saj je 
bila upoštevana celotna kvadratura 
zemljišča, na kateri stoji zgradba. 
Sledile so tožbe. Občina Škofljica 
je vse tožbe izgubila. Postopki so 
bili zaključeni v letu 2007. Po letu 
2008 je bilo zgrajenih še nekaj pri-
ključkov na Nebčevi ulici. V letu 
2009 je bil zgrajen sekundarni ka-
nal tudi na Žagarski ulici na Ško-
fljici. Vsi ti krajani pa do danes še 
niso prejeli odločb o plačilu komu-
nalnega prispevka.

Po mojem mnenju je zaradi ne-
strokovnega pristopa problem ne-
dorečen že celih šest let. Ker bodo 
po zagotovilih dani pogoji za pri-
ključitev na kanalizacijsko omrež-
je še v letu 2009, sem se obrnil na 
župana g. Boštjana Riglerja, kako 
in kdaj bo problem prispevka za 
kanalizacijo znan. Odgovora še 
nisem dobil. Mislim, da morajo 
občinske službe k temu problemu 
pristopiti z vso resnostjo in poiska-
ti rešitev, ki bo sprejemljiva za vse 
krajane naše občine. 

Sprašujem se, zakaj so morali 
krajani Lavrice prispevek plačati 
že pred šestimi leti, kanalizacija 
pa še danes ni v funkciji?

Ista občina, dva župana, različ-
na merila. Je kriva zakonodaja? 
So krivi ljudje, ki o tem odločajo? 
Lepo in pošteno bi bilo, da bi ime-
le občinske službe enaka merila za 
vse občane.

Janez Gačnik
predsednik KS Lavrica

NOVOLETNO VOŠČILO KRAJANOM LAVRICE

Naj bo vaš korak v novem letu ODMEVNEJŠI,
beseda POGUMNEJŠA
in odločitve MODRE.

Naj bi novo leto vse vam tisto izpolnilo,  
kar lepega je staro pozabilo.

Člani Sveta KS Lavrica
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Župnik Lojze Zupan SDB – šestdesetletnik
Rudniški dušni pastir, župnik 

župnije Ljubljana Rudnik, je 6. 
novembra 2009 dopolnil 60 let. 
Pred dvema letoma je bil preme-
ščen na našo župnijo iz Gorič pri 
Golniku na Gorenjskem. 

V zibko so ga položili v bliži-
ni Šentruperta na Dolenjskem. 
Morda se komaj malo spominja 
svojih staršev, že kar v otroških 
letih je izgubil oba starša. Kot 
sirota je dobil krušne starše, pri 
katerih je živel, hodil v šolo, pa 
seveda pomagal na kmetiji po 
svojih močeh. Po končani osem-
letki so ga vzeli v svoje vrste sa-
lezijanci. Kot marljiv in skrben 
fantič je dorasel, mimogrede na-
redil srednjo šolo in se vpisal na 
teologijo. Tako kot vsako je tudi 
njegovo barko življenja preme-
tavalo sem in tja. 

Trenutno se na Rudniku trudi 
kakšno zadevo premakniti na 
bolje. Uspeva mu s pomočjo ve-

likih in malih dobrotnikov, pa seveda z nje-
govo vrlino dobrega gospodarja. Uspehi so že 
vidni. 

Hvala mu za ves trud, da bi mu še naprej 
zdravje služilo v polni meri. Bog z Vami.

Andrej Pogačnik

Lojze Zupan s harmoniko (desno)
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Misliče

HVALA vsem za pošteno delo
Približuje se konec leta 2009. Ob tej 

priliki se spodobi, da se raznim dobro-
tnikom – posameznikom in skupnostim v 
naši občini – v besedni obliki zahvalimo 
za iskreno delo.

Pravično je prepoznati, za kaj vse smo 
komu hvaležni. Najprej je treba prepozna-
ti in ovrednotiti to, kar je že vredno. Mor-
da je to pedagoško poslanstvo. Učiti se, 
potruditi se, videti, kar je vredno, in vse to 
potrditi s hvaležnostjo. Življenje je treba 
sprejeti takšno, kot je. Nekateri ljudje so 
kar naprej nesrečni, ker so ujeti v ideali-
zirano življenje. To je pa vse kaj drugega 
kot tisto, kar si predstavljajo. Vsakdo od 
nas se srečuje le z resničnostjo. Vsi smo 
stopili v svet spoznanja dobrega in zla. 

Če te resnice ne bomo sprejeli, bomo še 
naprej nesrečni. Tisti, ki je hvaležen, vidi 
daleč in več. Nekateri se znajo od srca za-
hvaliti, drugim pa to ne gre. 

Prav zanima me, če je že kdo preštel 
vse tiste dobrotnike, ki za noben »HVA-
LA« veliko delajo za skupnost. Ostajajo 
kar nepoznani in pozabljeni. Pomislimo 
na delovne člane svojih društev, ki kljub 
temu od nekaterih ljudi ne dobijo niti od-
zdrava, če jih le-ti pozdravijo. Kje so tisti, 
ki se ukvarjajo s starimi in onemoglimi. 
Nihče ne čuti, da mnogo babic in ded-
kov čuva malčke naše občine, ki nikoli 
ne bodo prišli do prostih kapacitet v vrt-
cih. Vedno znova se delajo novi seznami, 
mnogokrat pa ostanejo doma isti, dedki in 

babice pa so lahko v »svojih« časih pla-
čevali samoprispevek za te vrtce. Pravice 
pač (še) ni. Še svojih otrok niso spravili 
v vrtce, danes pa se podobno obeta tudi 
njihovim vnukom. Kako žalostno se zgo-
dovina ponavlja – kot kolo kolovrata, pa 
to v slabšem kot v boljšem pomenu. 

Spomnili bi se lahko še na mnoge dru-
ge. A naj bo dovolj.

Zapomnite si, da ni prihodnost edino to, 
kar še ni dobro. Pozitivni pristop je nekaj 
drugega. Vreden si pa nazadnje le toliko, 
kolikor zmoreš in moraš. 

Hvala vsem znanim in neznanim dobro-
tnikom za vsakršno razdajanje tistim, ki 
so pomoči potrebni.

Andrej Pogačnik

70 let prvega osnovnošolskega pouka na Škofljici

Drage bralke, spoštovani bralci Glasnika!
»Spet čas je krog božiča …« se začne božična pesem pesnika Josipa Murna. To 

je tisti čas, ko smo mnogo bolj odprti za medsebojne odnose, ko drug drugemu 
izkazujemo pozornost z darili in voščili. Je tudi čas, ko se izteka koledarsko leto, 
ko se lahko zahvalimo za vse, kar nam je le-to dalo.

V imenu uredniškega odbora se tako ob tej priliki zahvaljujem vsem, ki redno 
pošiljate prispevke in svoje pisanje nesebično po-
darjate našim bralkam in bralcem. Brez vaših 
prispevkov bi bil obseg časopisa izredno skro-
men. Hvala tudi članom uredništva: Andreju, 
Bojanu in Maji ter Katji, ki se je z decembrom 
poslovila. Lepo je delati z vami. Za sodelovanje 
se zahvaljujem tudi občinski upravi, s katero 
skušamo graditi konstruktiven dialog. Uspeva 
nam, in to je dobro.

Vsem sodelavcem Glasnika ter občankam in 
občanom v imenu uredniškega odbora želim 
globoko doživeto skrivnost svete noči, novo leto 
pa naj vam natrosi obilo tistega, kar si želite glo-
boko v svojem srcu.

Iztok Petrič,
odgovorni urednik

Prvi osnovnošolski pouk na Škofljici se 
je začel leta 1939. Začelo se je s prvim in 
drugim razredom. Učenci višjih razredov 
so še vedno hodili v šolo v Šmarje.

Pogoji za ta začetek so izhajali iz gasil-
skega društva Škofljica. Tudi pobudniki 
so bili člani takratnega upravnega odbora 
društva.

Nekaj let pred tem je bila pri gasilskem 
domu zgrajena dvorana, v kateri se je od-
vijala vsa kulturna dejavnost kraja. Za 
tisti čas in kraju primerno je bila dobro 
opremljena.

Za pogoje šolskega pouka je imela pre-
malo dnevne svetlobe, zato so vgradili 
nova velika okna. Ta prostor se je za šol-
ski pouk uporabljal vse do izgradnje prve 
šole na Škofljici – stavbe današnje občine.

Tu se je začel pouk deset let pozneje, 
čeprav stavba ni bila v celoti dograjena. 

V prvem desetletju je bil šolski pouk v 
gasilski dvorani tudi prekinjen. Prostor je 
zasedla italijanska vojska. Dvorana je bila 
zelo opustošena, tako oprema za kulturno 
dejavnost kot tista, ki je bila nameščena 
dodatno za potrebe šolskega pouka. V šol-
skem letu 1944/45 je šolski pouk potekal 
tudi v dvorcu Lisičje, po vojni pa poleg 
gasilske dvorane tudi v privatnih hišah pri 
Čeponu in pri Župančiču.

Prva učiteljica na Škofljici je bila gospa 
Angela Prelc, verouk je poučeval gospod 
Franc Golob, ki je kot šmarski kaplan 
prihajal na Škofljico. V oddelku sta bila 

združena najmanj dva letnika učencev. 
Organizacijsko je do konca vojne oddelek 
pripadal Ljudski šoli Šmarje - Sap.

Škofljica je v primerjavi s sosednjimi 
kraji, Igom, Šmarjem, Želimljem, zelo 
pozno dobila osnovnošolski pouk v svo-
jem kraju, kljub temu da je imela dobro 
geografsko lego, križišče cest in železni-
ško postajo. Kraj je bil gospodarsko ak-

tiven, delovalo je več obrtnih delavnic, 
veliko je bilo prometa z lesom. Dovažali 
so ga tudi z območja Iga. Delovali sta dve 
žagi za razrez hlodovine. Kraj pa ni imel 
sedežev občine in župnije. 

K razmišljanju o razvoju osnovnošol-
skega pouka na Škofljici me je spodbudi-
la napoved sporeda ob odprtju nove telo-
vadnice na Škofljici. Napovedana je bila 
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točka o kroniki osnovne šole. Tej točki 
sem z zanimanjem prisluhnil. Pričakoval 
sem, da se bo opis začel z letom 1949, 
ko se je pouk začel v prvi novozgrajeni 
šoli, čeprav je Škofljica že s šolskim le-
tom 1945/46 dobila status Osnovne šole 
Škofljica in imela svojega upravitelja. To 
je bila zelo velika pridobitev za Škofljico 
in njen okoliš. Kronika pa se je začela z 
začetkom pouka v sedanji šoli.

Kot že rečeno, z ustanovitvijo Osnovne 
šole Škofljica po koncu vojne leta 1945 se 
je pouk vršil še v dvorani pri gasilskem 
domu in v privatnih hišah. Oživela pa je 

tudi ideja o izgradnji nove šolske stavbe. 
Ustanovljen je bil gradbeni odbor. Z do-
govorom in načinom, ki se je takrat začel 
uveljavljati, je bilo pridobljeno zemljišče 
Robežnikovih. Vsa dela za pripravo tere-
na in gradnjo so bila opravljena s prosto-
voljnim delom. Površina, kjer stoji stav-
ba, je bila vkopana v hrib, dvorišče pa na-
sutje. Za pojasnilo naj povem, da takrat še 
ni bilo hitre ceste Ljubljana–Zagreb. Dela 
za izkop so bila organizirana tako, da je 
vsaka vas delala en dan v tednu. V kolikor 
niso mogli sodelovati odrasli člani druži-
ne, smo jih nadomestili tudi otroci in se 

trudili, da je bil učinek dober. Orodje, lo-
pate, krampe in lesene samokolnice smo 
pripeljali od doma. Delalo se je vse delov-
ne dni v tednu. Krajani so k izgradnji nove 
šole pristopili zelo zavzeto in dobro sode-
lovali. Tudi ves les za ostrešje, stropnike 
in stavbno pohištvo so krajani posekali v 
gozdu med Turjakom in Rašico. Kmetje 
pa so ga s konjskimi vpregami pripeljali 
na Škofljico po tedaj še makadamski ce-
sti, ki je vijugala od Turjaka do Škofljice 
sedemnajst kilometrov. Nekajkrat sem bil 
prisoten pri teh vožnjah, da sem pomagal 
očetu. Vožnje so potekale od zgodnjega 
jutra do poznega popoldneva. Zbrali so se 
v skupine s po šest do osem voz in si med 
seboj pomagali pri nakladanju. Razklada-
li so na Andlovčevi žagi, kjer je bil ves les 
obrezan. Tudi pri zidavi so bila pomožna 
dela opravljena s prostovoljnim delom 
krajanov.

Predstavljal sem si, da o gradnji prve 
osnovne šole na Škofljici obstaja zapisana 
šolska kronika, predvsem ker je šola ime-
la svojega upravitelja. Zato sem bil ob po-
dani kroniki, ki je imela izhodišče trideset 
let po izgradnji prve šole, presenečen.

Vse prelomnice v razvoju šole imajo 
desetletno zaporedje, 70 let prvega osnov-
nošolskega pouka na Škofljici, 60 let prve 
šolske stavbe in 30 let sedanje, s samopri-
spevkom zgrajene šole. 

Franc Trtnik

Problemi ob gradnji križišč z Dolenjsko cesto

iPROJEKT in A1 prijazno nagovarjata krajane Lavrice
Sredi novembra smo prejeli kar dve ob-

vestili o izgradnji križišč in ureditvi cest, 
ki povezujeta naselje Ob potoku z Do-
lenjsko cesto – Kamnikarjeva in Jagrova 
ulica. Jagrovo ulico so zaprli, obvoz pa 
uredili po Srednjevaški ulici. Investitor in 
izvajalec krajane prosita za razumevanje.

Krajani smo seveda potrpežljivi, smo pa 
investitorju zastavili nekaj vprašanj: zakaj 
so se urejanja lotili ravno v zimskem času, 
ko je teren razmočen in so ceste obložene 
z blatom? Srednjevaška ulica je na selski 
strani zelo ozka in se je ob srečavanju 
treba umikati s ceste na travo. V suhem 
vremenu ne bi bilo toliko škode, sedaj pa, 
ko je zemlja namočena, se že dela škoda 
na privatnih zemljiščih. So predvideli od-
škodnino lastnikom zemljišč? Obvozna 
pot prečka tudi zelo strm in ozek klanec, 
ki ga bo ob morebitnih zimskih razmerah 
težko prečkati, lahko bo prišlo do nesreč. 

Bo investitor poskrbel, da bo klanec nor-
malno prevozen v primeru obilnejših pa-
davin? Zanimalo nas je tudi, ali menijo, 
da je gradbišče na Kamnikarjevi dovolj 
zaščiteno glede na to, da po njem sočasno 
potekata dvosmerni promet in gradnja s 
težko mehanizacijo.

Na vprašanja nam je odgovorila Anda 
Arko, predstavnica za stike z javnostjo 
podjetja A-1. Pojasnila je, da je bilo grad-
beno dovoljenje pridobljeno konec okto-
bra, čemur je sledila izdelava elaborata 
za zaporo državne in občinske ceste, na 
podlagi katerega sta Direkcija RS za ceste 
in Občina Škofljica izdali dovoljenje za 
zaporo. »Urejanje cest in križišč na Ka-
mnikarjevi in Jagrovi ulici se je pričelo z 
izvedbo pospešene in istočasne gradnje 
skladno z obveznostmi iz Pogodbe o od-
meri komunalnega prispevka in gradnji 
komunalnih naprav ter strokovno izdela- Zaradi obvoza se cesta širi
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nim projektom zapore cest.« Dodala je še, 
da gradnje zaradi časovnega vidika prido-
bivanja potrebne dokumentacije niso mo-
gli prilagoditi na ugodnejši čas, kot je bilo 
prvotno načrtovano.

Druga vprašanja so ignorirali, zato smo 
jih znova pozvali k odgovoru. Dodali so, 
da bodo »na podlagi Dovoljenja za delno 
zaporo občinske ceste sprotno odpravljali 

Iz avta jarkov ni moč videti

vse nepravilnosti in pomanjkljivosti ter 
poskrbeli, da bodo le-te normalno prevo-
zne, pri čemer pa seveda ni predvideno, 
da bi kdor koli vozil po lastniških parce-
lah«. Predhodno smo se na občino obrnili 
z vprašanjem, ali je cesta na občinskem 
zemljišču zgolj v širini asfaltne prevleke 
ali pa obsega tudi rob travnatega pasu. 
Ustreznega odgovora nismo uspeli dobiti, 
so pa se na zemljišču pojavili prvi količki, 
ki pričajo o nezadovoljstvu lastnika, da se 
vozi po njegovem.

V času pisanja tega prispevka se je s 
prometno nesrečo aktualiziralo tudi vpra-
šanje varnosti obvozne poti. Šele po pro-
metni nesreči so Srednjevaško ulico opre-
mili z dodatnimi tablami z omejitvijo 40 
km/h in opozorilnim znakom za zoženje 
ceste. Vse, ki uporabljate obvozno pot, 
naj opozorimo, da so ponekod ob cesti 
praktično neopazni kanali za vodo, v ka-
tere lahko kaj hitro zdrsnete, ko se boste 
umikali nasproti vozečemu vozilu, kar se 
je po pripovedovanju vaščanke Sel tudi že 
zgodilo. Žal so med nami tudi taki vozni-
ki, ki kljub ozki in nepregledni cesti ne 
znajo voziti počasi, s čemer spravljajo v 
nevarnost sebe in druge.

Iskati izvirni greh opisanih težav je 
pravzaprav nehvaležno delo. Ob podpi-
su pogodbe o gradnji novega naselja je 
bilo dogovorjeno, da naj bi bila križišča 
zgrajena sočasno z gradnjo samega na-
selja. Predvsem zato, da bodo lahko v 
normalnih okoliščinah in predvsem varno 
na gradbišče vozili tovornjaki in druga 
mehanizacija. Nam je bilo pojasnjeno – o 
tem smo že pisali –, da je v pogodbi za-
pisano, da morajo biti križišča urejena do 
zaključka gradnje naselja in tako nekako 
se je zgodilo. Zamude so nastale zaradi 
dolgotrajnega dogovarjanja z lastniki za-
sebnih zemljišč in čakanjem na ustrezno 
dokumentacijo. 

Dejstvo je, da je obvozna pot nevarna 
že sama po sebi. Nevarnost dodatno sto-
pnjuje neprilagojena hitrost in tudi neoz-
načene nevarnosti ob cesti. Zanima nas, 
ali si je situacijo ogledala medobčinska 
inšpektorica in kaj je ugotovila?

Pa vendar ob vsem povedanem skušaj-
mo končati pozitivno. Kraj bo dobil pri-
merno urejena in varnejša križišča ter nov 
izgled, ki bo do neke mere začrtal novo 
nastajajoče središče Lavrice. 

Iztok Petrič

Prejemniki občinskih priznanj 2009

Gasilec sem, in na to sem ponosen!
Gasilci so res prijetni ljudje, kar sem 

ugotovila že v preteklih intervjujih z nji-
mi, tudi tokrat mi je bilo izredno lepo ob 
pogovoru z letošnjima dobitnikoma pri-
znaj Občine Škofljica, Alojzijem Kraško-
vicem in Darkom Matjažem. Ob povzetku 
pogovora bom poskušala orisati gasilstvo 
skozi njune izkušnje in znanje. Za uvod 
sta me opozorila, da sta Komisija in po-
sledično mesečnik Glasnik napačno na-
vajala nekatere podatke. Gospod Alojzij 
je bil večkrat imenovan kot g. Franc Kra-
škovic, Darko Matjaž pa je član gasilcev 
od leta 1976 v PGD Vrbljene-Strahomer 
in član PGD Škofljica od leta 1998, in ne, 
kot je bilo navedeno, član PGD Škofljica 
od leta 1977.

Alojzija Kraškovica se vsi vozači še 
prav dobro spominjamo, kako smo mu 
»pili kri«, ko nas je s kombijem prevažal 
v in iz osnovne šole. Vsi pa ga poznajo 
kot predanega gasilca. Obiskovalci pri 
njem doma točno vedo, da so vstopili v 
hišo gasilca, saj jih na hodniku pozdravi-
jo vsa njegova priznanja. Teh je kar 22. 

Alojzij Kraškovic Darko Matjaž

Na vsako posebej je ponosen, saj so odraz 
dobrega dela in mu dajejo elan za naprej. 
Tako pravi tudi za plaketo Občine Škoflji-
ca. Odlikovanja je bil vesel še toliko bolj, 
ker ga ni pričakoval. Ponosen je na delo, 
ki ga opravlja kot veteran, in to zelo ak-

tivno. V PGD Škofljica mu od lanskega 
februarja teče mandat podpredsednika.

Darko Matjaž je gasilec z dušo in tele-
som. Pravi, da je gasilstvo njegova prva 
misel in pretežni del njegovega življenja. 
Ne le, da se z gasilstvom prostovoljno 
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ukvarja, od leta 1982 je tudi poklicni ga-
silec. Skratka, zasvojen. Sam pravi, da je 
trčen, a srečen. Pohvalno je tudi dejstvo, 
da se vsa njegova petčlanska družina prav 
tako udejstvuje v tovrstnih aktivnostih. V 
PGD Škofljica nosi naziv poveljnika. Li-
stina Občine Škofljica mu pomeni zahva-
lo in spričevalo za dobro opravljeno delo, 
hkrati pa opozorilo za še večjo angažira-
nost pri nadaljnjem delu.

Nagrajenca sta mi povedala, da ljudje 
na prostovoljne gasilce v zadnjem dese-
tletju ponovno gledajo s spoštovanjem 
in ponosom. Nekaj let je bilo namreč le 
malo govora in interesa, tako da so v član-
skih skupinah nastale generacijske vrzeli. 
V zadnjih letih se za prostovoljstvo zopet 
odloča večje število otrok, kar daje staro-
stam društva več veselja do dela. Pose-
bej sta poudarila, da samo uspešno delo 
z mladimi omogoča preživetje društva. 
Le približno 30 odstotkov pionirjev in 
mladincev se po 18. letu starosti pridruži 
članom. V PGD Škofljica imajo v svojih 
vrstah tudi eno desetino žensk z mento-

rico oziroma vodjo skupine. Dekleta so 
vsa leta posegala po pokalih na različnih 
tekmovanjih, kar sta sogovornika pose-
bej poudarila. Velik problem je pritegni-
ti otroka v delo z gasilci, še težje pa ga 
je motivirati in obdržati v svojih vrstah. 
Ključa, kako jih čim več pridobiti, ni, tež-
ko pa je predvsem zato, ker mora biti to 
želja otrok in staršev. Darko pove, da je 
velikokrat problem za tekmovanje dobiti 
desetino (9 + rezervo), in če v skupini ni 
enega, ki poveže tekmovalce med seboj 
oziroma mu vsi zaupajo, potem ni uspeha. 
Sledita razočaranje in odstop. 

Občina Škofljica se je s pogodbo zave-
zala PGD Škofljica, da so odgovorni za 
reševanje pri vseh vrstah nesreč, razen pri 
nesrečah z nevarnimi snovmi in pri hujših 
prometnih nesrečah, ko prihiti na lokacijo 
Gasilska brigada Ljubljana. Na Škofljici 
ima 22 gasilcev pozivnike. To pomeni, da 
so v stalni pripravljenosti. Darko omeni, 
da od prejetega klica pa do izvoza vozila 
s posadko vsaj petih gasilcev traja od pet 
do šest minut. Izpostavi tudi problemati-

ko odgovornosti, ki jo ob akciji oziroma 
nesreči nosi odgovorni vodja. Odgovarja 
tako za materialno škodo na objektu kot 
za svoje podrejene tovariše. Zato je nje-
govo delo zelo odgovorno in kljub kritični 
situaciji na terenu mora postopati premi-
šljeno in preudarno.

Za konec tovariš Alojzij v smehu pove, 
da letos praznuje gasilskega abrahama, 
delovaje društva PGD pa ocenjuje s prav 
dobro oceno. Poudari, da država nenehno 
dirigira in ocenjuje njihovo delo, namesto 
da bi se zavedala, da njihovo delo pote-
ka na prostovoljni bazi. Skupaj z Darkom 
naštejeta 250 prostovoljnih ur letno, ki jih 
porabijo za srečanja in vzdrževanja opre-
me. V te ure niso všteti niti vaje niti tek-
movanja, kaj šele intervencije. 

Darko si želi, da bi na gasilce gledali 
predvsem kot na ljudi. Vsi smo zmotljivi 
in tudi oni – kljub maksimalni angažira-
nosti – včasih niso 100-odstotno uspešni. 
Seveda pa jih naprej vleče želja pomagati 
človeku v stiski. Vleče v nove zmage.

Maja Novak

Gospa Hedvika Škerjanec, dobitnica listine Občine Škofljica za leto 2009 za aktivno 
delo v Društvu upokojencev Škofljica na področju sociale

»Topla beseda najbolj zaleže«
Gospa Hedvika Škerjanec je Kraševka, 

ki že trideset let živi na Škofljici. Vse svo-
je življenje je povezana z zdravstvom. Kot 
medicinska sestra pediatrične smeri je 15 
let službovala na pediatrični kliniki, nato 
pa je do upokojitve delala v Mladinskem 
domu Malči Beličeve. Sedaj pa je že vrsto 

let aktivna na področju socialnega varstva 
starejših v Društvu upokojencev Škoflji-
ca, katerega članica je že 17 let.

Prostovoljstvo je nekaj, kar po nava-
di človeka zasvoji, postane del njegove-
ga življenja. Sklepam, da je tudi pr vas 
tako. Kako ste se vi začeli ukvarjati s 
prostovoljstvom?

»Ob včlanitvi v Društvo upokojencev 
Škofljica leta 1991 so me povabili, da se 
vključim v socialnozdravstveno komisijo 
društva. Takrat sem se pridružila ekipi, 
ki vsak prvi ponedeljek v mesecu izvaja 
meritve krvnega sladkorja, holesterola in 
krvnega tlaka. Ko sem sprejela to delo, 
nisem pričakovala, da bo prostovoljstvo 
postalo del mojega življenja.«

Omenili ste ekipo, ki opravlja ome-
njena testiranja. Predvidevam, da ste 
vsi člani tako ali drugače povezani z 
zdravstvom?

»Ekipo sestavljamo tri članice: Jelka 
Pangerc, Kristina Zalar in jaz. Vse tri smo 
v času zaposlitve delovale v zdravstvu. 
Pri delu, ki ga opravljamo, pa sodeluje-
mo tudi s patronažno sestro gospo Majdo 
Zalar.«

Kako pridete v stik z ljudmi. Vas 
sprejemajo?

»O naših dejavnostih so obveščeni vsi 
člani društva. Njim je prvenstveno name-
njeno naše delo. Vendar to ne pomeni, da 
so meritve samo zanje. Velikokrat pride 
tudi kdo, ki je za naše aktivnosti zvedel 
od prijateljev, znancev. Kot sem že ome-
nila, potekajo meritve enkrat mesečno na 
Škofljici. V zadnjem času pa kot odgovor 
na potrebe občasno izvajamo meritve tudi 
na Pijavi Gorici, v Želimljem in Gradišču. 
Na Škofljici se meritev udeleži v povpre-
čju 20 ljudi. Pri našem delu so poleg »re-
zultata meritev« pomembni tudi medčlo-
veški odnosi. Ljudje si v današnjem času 
želijo tudi sogovornika, nekoga, ki jih po-
sluša, ki se z njimi pogovarja.«

Testiranja, ki jih opravljate, gotovo 
niso sama sebi namen? O rezultatih se 
potem gotovo pogovorite s posamezniki?

»Z vsakim posameznikom se potem 
pogovorimo. Velikokrat jim svetujemo, 
kako naj spremenijo svoj način življenja, 
da rezultati meritev ne bodo odstopali od 
priporočenih vrednosti. Nekatere pa na-
potimo tudi do zdravnika.«
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Kako bi odgovorili na vprašanje – 
prostovoljstvo DA ali NE? Bi še enkrat 
izbrali to pot?

»Prostovoljstvo vsekakor DA. Vendar 
se v to ne da nikogar siliti. Vsak se mora 
za prostovoljstvo odločiti sam. Najti je 
treba obliko dela, ki nam ustreza, in v delu 
potem enostavno uživati. Če bi še enkrat 
odločala o prostovoljstvu, bi se odločila 

enako. Glede na sedanje izkušnje pa bi bil 
pristop do tega mogoče malce drugačen.«

Prostovoljsko delo ni plačano z denar-
jem, temveč z vrednejšimi stvarmi: z ob-
čutkom, da opravljaš koristno delo, spo-
znavaš nove ljudi, sklepaš nova prijatelj-
stva, pridobivaš nova znanja, spoznanja, 
veščine, preskušaš svoje sposobnosti, zna-
nje, spretnosti, osebno bogatiš in rasteš.

Prostovoljci smo lahko vsi – otroci, 
mladostniki, odrasli, starejši, zaposleni in 
nezaposleni. Vsakdo lahko opravlja pro-
stovoljno delo, prilagojeno njegovi staro-
sti, telesni kondiciji, psihični zmogljivosti, 
času, ki ga ima na voljo. Le odločiti se je 
treba!

Pogovarjal se je 
Bojan Pirnat

Fotografija sprašuje
Prva generacija TD Škofljica je z 

velikim entuziazmom trasirala prvo 
pohodno pot v naši občini in jo poime-
novala po junaku Svarunu iz romana 
Pod svobodnim soncem. Markacije in 
oznake spremljajo tudi informacijske 
table, ki pa jih je že dodobra načel zob 
časa. Tista, ki stoji pod Pijavo Gorico 
na poti v Želimlje, se je pod težo časa 
ali pa zaradi zanemarjenosti skoraj že 
povsem »upognila«. Člane TD Ško-
fljica sprašujemo, kako skrbijo za 
delo svojih predhodnikov, in tudi, 
ali imajo v načrtu obnovo infor-
macijskih tabel na Svarunovi poti. 
Pohodništvo je ena izmed redkih per-
spektivnih turističnih produktov, ki jih 
lahko naša občina ponudi. Zbledele in 
uničene table so zelo slaba popotnica.

Prejeli smo tudi nadvse zanimiv od-
govor na vprašanje iz prejšnje številke 
Glasnika, ko smo Policijsko postajo 
Ljubljana Vič prosili za komentar ozi-
roma pojasnilo. Občan je namreč foto-
grafiral policijsko vozilo, ki je bilo par-
kirano na cesti. Komandir mag. Franc 
Marolt nam je pojasnil, da je površina, 
na kateri je stalo policijsko vozilo, 
»mišljena kot robni pas, na katerem je 
dovoljeno parkiranje, saj robni pas ni 
del smernega vozišča (pred izgradnjo 

avtoceste je bila omenjena površina 
namenjena vožnji traktoristom in po-
dobnim kmetijskim strojem, da niso 
ovirali prometa na takratni glavni ce-
sti). Policisti so parkirali na omenjeni 
površini zaradi interventnega dogodka. 
Tega dne so namreč opravljali ogled 
kraja kaznivega dejanja – vloma.« Po 
53. členu Zakona o varnosti cestnega 
prometa da smejo policisti pri opra-
vljanju nalog policije parkirati vozilo 
na krajih, kjer drugače to ni dovoljeno, 
seveda pri tem ne smejo ogrožati dru-
gih udeležencev.

Ob takem pojasnilu smo bili začude-
ni, saj se mnogi razburjajo nad parkira-
nimi avtomobili pred »Malči« in pred 
dvorano KS Lavrica, kjer je tudi avto-
busna postaja. Tudi občinski svetniki 
so že večkrat opozorili na ta problem 
in prosili za ustrezno posredovanje.

Komandirjev odgovor smo v mnenje 
posredovali še občini, kjer so od pre-
senečenja sprva ostali brez besed, nato 
pa odgovorili, »da je v naslednjem letu 
predvidena rekonstrukcija križišča Ka-
mnikarjeva–Dolenjska, ki vključuje 
tudi to območje; verjamemo, da se bo 
s to ureditvijo problematika parkiranja 
odpravila«.

Pripravil Iztok Petrič

Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč
V letu 2007 je Svetovna zdravstvena 

organizacija (WHO) na podlagi resoluci-
je ZN tretjo nedeljo v mesecu novembru 
imenovala za SVETOVNI DAN SPOMI-
NA NA ŽRTVE PROMETNIH NESREČ. 
To je dan, ob katerem se spomnimo vseh 
umrlih in poškodovanih v prometnih ne-
srečah. Vsako leto se številu poškodova-
nih in trpečih zaradi izgube ljubljene ose-
be po vsem svetu prišteje najmanj milijon 
novih trpečih zaradi posledic prometnih 
nesreč. V letošnjem letu je bil svetovni 
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dan spomina na žrtve prometnih nesreč 
obeležen v nedeljo, 15. novembra, aktiv-
nosti s prižiganjem svečk v večjih sloven-
skih mestih pa so potekale dan prej.

Sobota, 14. november 2009, ob 17.uri. 
Relativno topel dan za ta letni čas, sredi-
šče Ljubljane na Prešernovem trgu. Oder 
z zgovornim plakatom – Petra, Tjaša in 
Nataša … Na tleh kot žalni trak črna pen-
tlja simbolizira cesto, tisto cesto, ki spre-
meni toliko življenj – naenkrat, nepriča-
kovano, za vedno …

Za vsa ta odvzeta življenja smo bili 
tam, na Prešernovem trgu. Veliko se nas 
je zbralo, med njimi tudi petnajst učencev 
z OŠ Škofljica: Veronika, Zala, Barbara, 
Tajda, Timeja, Jan, Julija, Nika, Katja, 
Nika, Lea Z. in Lea M., Elin, Peter, Sara, 
ga. ravnateljica Jadviga Avsenak ter men-
torici Draga Košak in Lucija Erčulj. Vla-
dala je tišina – plakat je bil preveč zgo-
voren. 

Na odru so svoje besede v veter poslali 
ljudje, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja na 
naših cestah; starši fanta s plakata in dru-
gi, ki so bili sami udeleženi v prometnih 
nesrečah ali pa so jim le-te vzele najbližje. 
Nam in najvišjim predstavnikom vlade so 
želeli povedati, naj vendarle nekaj naredi-
mo, da se bo morija na slovenskih cestah 
ustavila. Želeli so nam povedati, da mora-
mo pri tem sodelovati tudi starši, ki smo 
otrokov prvi zgled, svoje pa naj dodamo 
tudi učitelji. Boleče sporočilo – včeraj se 
je zgodilo njim, danes tebi, jutri se lahko 
meni – je s strahotno realnostjo zarezalo 
v zavest.

Potem smo prižgali svečke. Migotanje 
svetlobe v tihem večeru sredi mesta je 
nemo opominjalo: preveč nas je že vzela 
…

Odšli smo domov z upanjem, da nam 
nikoli ne bo treba doživljati česa podob-
nega kot ljudje z odra, z upanjem, da se 
sporočilo – … jutri se lahko zgodi meni 
… – nikoli ne bo zgodilo. 

Besedilo in fotografije mag. Lucija Erčulj

Prižiganju svečk v spomin na žrtve pro-
metnih nesreč se je pridružila tudi ravna-
teljica Jadviga Avsenak

V spomin in opomin – mentorica Draga 
Košak z učenci

Robert Štaba, ustanovitelj zavoda Varna 
pot in pobudnik akcije

Prižgali smo svečko v spomin na žrtve prometnih nesreč

Simbolika je več kot očitna …
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Kakovost pitne vode

Obveščanje v primeru oporečnosti pitne vode
V zadnjem času se je večkrat zgodilo, 

da je bilo v določenih predelih naše ob-
čine treba prekuhavati vodo. Nazadnje je 
bila voda oporečna na celotnih območjih 
Lavrice in Škofljice, po daljšem obdobju 
pa je bil preklican preventivni ukrep pre-
kuhavanja pitne vode za Želimlje.

Občani Občine Škofljica smo s pitno 
vodo preskrbljeni iz lokalnih vodovo-
dov Dole, Orle in Želimlje, za katere je 
neposredno odgovorna občina sama, in 
ljubljanskega vodovoda, za katerega skr-
bi Javno podjetje VO-KA. Za lokalne vo-
dovode skrbi občinski uslužbenec Zlatko 
Pečar, ki nam je v zvezi z dolgotrajnim 
ukrepom prekuhavanja vode za Želimlje 
povedal, da je bil čas trajanja preventiv-
nega ukrepa tako dolg zato, »ker je za 
preklic ukrepa potrebno dvakratno vzor-
čenje v obdobju, ki ne sme biti krajše 
od dveh mesecev (odvisno od ocene, ki 
jo poda strokovna organizacija, zadolže-

na za nadzor skladnosti kvalitete pitne 
vode)«. Vzrok za neskladnost pitne vode 
v Želimljah so bila gradbena dela in vdor 
zablatene vode. »Takoj je bilo odrejeno 
izpiranje ter dvakratni dodatni odvzem in 
analiza vode. Oba vzorca sta bila neopo-
rečna, kar pomeni, da je možna uporaba 
vode brez omejitev.«

Zanimalo nas je, kako občina v primeru 
onesnaženja pitne vode obvešča občane. 
Pečar je pojasnil, da za vodovode, ki jih 
upravlja občina (Dole, Orle in Želimlje), 
le-ta »vsako neskladje odvzetih vzorcev 
pitne vode v skladu z veljavno zakono-
dajo objavi v obliki radijskih obvestil na 
Radiu Zeleni val in z letaki, ki so name-
ščeni na običajnih mestih (oglasne deske, 
javni objekti)«. Javne ustanove (npr. šole) 
obvestijo tudi neposredno. Enako velja 
tudi za preklice. Občane, ki uporablja-
jo ljubljanski mestni vodovod (Lavrica, 
Škofljica), na podoben način obvešča 

VO-KA. Neskladnost pitne vode in pre-
ventivne ukrepe objavijo na radiih Zeleni 
val in Aktual ter na Valu 202. Na ustre-
znih mestih obesijo tudi pisna obvestila.

Glede na to, da vsi ne poslušamo na-
vedenih radijskih postaj, da so obvestila 
vse prevečkrat premajhna, da bi jih lahko 
prebrali iz avtomobilov, lahko objava pre-
ventivnih ukrepov hitro spolzi mimo nas. 
Zato je pomembno, da se o teh stvareh s 
sosedi in znanci pogovarjamo in tako iz-
menjamo informacije. Morda pa bi bilo 
dobro, da bi bili občani o tem obveščeni s 
posebnimi letaki, ki bi jih dobili v poštni 
nabiralnik.

Letno dobimo tudi analizo kakovosti 
pitne vode za preteklo leto, ki bo za leto 
2009 objavljena prihodnje leto v drugi ali 
tretji številki Glasnika.

Iztok Petrič

www.aczgajnar.si 
Škofljica, Žagarska 21 (Poslovno obrtna cona)

T  E  H  N  I  Č  N  I     P  R  E  G  L  E  D  I 
 

AVTO - MAT d. o. o. 
 

NUDIMO VAM: 
- tehnične preglede in celotno registracijo 

- za vsa motorna in priklopna vozila 
- spremembo podatkov o lastniku in lastništvu vozila 

- izdajo preizkusnih tablic 
- odjavo vozi 

- CEMT in TAHOGRAFI 
- OVERITEV PODPISA ob prodaji                              

motornih in priklopnih vozil 
- IZDAJO HOMOLOGACIJ za osebna vozila iz EU 

 
ZAVAROVANJE PRI ZAVAROVALNICAH: 

Triglav – Tilia – Adriatic Slovenica – Maribor 
Generali – Grawe 

KASKO ZAVAROVANJE: 
Triglav – Tilia – Grawe 

 
Uradne ure: 

pon–pet: 7.00–20.00 
sob: 7.00–13.00 

 
Telefon: 01/360-11-14, 01/360-11-10 

Fax: 01/360-11-22 
E-mail: referent.avtomat@tehnicnipregledi.si 

A V T O M E H A N I K A  in  S E R V I S 
 

AVTOCENTER 
Žgajnar Matija s. p. 

 

NUDIMO VAM: 
- avtomehaniko in servis vseh znamk vozil 

- kleparska in ličarska popravila 
- avtoelektrikarske storitve 

- vulkanizerske storitve 
- avtooptiko 

 

POOBLAŠČENI SERVISER ZA: 
IVECO – FIAT – LANCIA – ALFA ROMEO 

 

AVTOVLEKA: 
hitre in intervencijske usluge na terenu                          

24 ur dnevno, 365 dni v letu                                    
GSM: 041/627-560 

Uradne ure: 
pon–pet: 6.00–22.00 

sob: 6.00–16.00 

Telefon: 01/360-11-15 (sprejemna pisarna),  
01/360-11-12 (računovodstvo) 

Fax: 01/360-11-18 
E-mail: matija.zgajnar@siol.net

Do sreče je en sam korak, en sam nasmeh, ena sama beseda. 
Vsem strankam in poslovnim partnerjem želimo blagoslovljen božič in 

veliko sreče ter poslovnih in osebnih uspehov v prihajajočem letu. 



18

Politične stranke

	 	 	 	 	 		Občinski	odbor	Škofljica

Ob prehodu starega v novo leto iščemo rešitve za naprej in se učimo iz prete-
klih izkušenj, tudi napak. Smo kritični do vsega, kar ni v korist socialni državi. 
Želimo dostopno ter učinkovito javno zdravstvo ter pravično delitev rezultatov 
dela. 

Vse želje niso uresničene. Ena teh je dom starejših, vendar smo prepričani, 
da občinska uprava dela vse za uspešen konec zgodbe. Zato jo podpiramo, prav 
tako vse tiste svetnike, ki razumejo, da je dom starejših enakovreden cilj dru-
gim v razvoju neke občine. 

Ob novem letu naj vse želje postanejo resnične, osebne, poslovne, srčne, 
otroške – vsem ljudem dobre volje v naši občini želi

Občinski odbor DeSUS



19

Politične stranke

Občinski odbor NSi Škofljica se je v mesecu novembru sestal na redni letni seji in na njej smo 
izmed članov občinskega odbora izvolili novo vodstvo. Za predsednico smo soglasno izbrali Slav-
ko Kregar, podpredsednik ostaja Robert Ilc, tajniška dela pa bo še naprej opravljala Irena Mušič. 
Sam sem se kot dosedanji predsednik občinskega odbora zahvalil vsem članom za sodelovanje, ki 
sem ga bil deležen v času svojega mandata, in novi predsednici zaželel veliko uspehov pri vode-
nju stranke na Škofljici. Naslednje leto so pred nami občinske volitve in upam, da bomo z novim 
vodstvom dosegli boljši rezultat kot na preteklih, ko smo v občinski svet uspeli izvoliti samo enega 
svetnika iz vrst Nove Slovenije. Novo vodstvo predstavlja nove moči, nove ideje in nove prijeme, 
ki naj bi Novo Slovenijo še močneje utrdili na političnem zemljevidu naše občine in posledično tudi 
države.

Pred nami je čas praznovanj. Vsem članom, simpatizerjem in prijateljem Nove Slovenije tako kot 
tudi vsem občanom občine Škofljica želim blagoslovljene božične praznike, v letu 2010 pa obilje 
osebnih uspehov, zdravja in pametnih odločitev, da bomo leto pred nami preživeli v duhu modrosti, 
strpnosti in medsebojnega razumevanja. 

Naj bo leto 2010 leto miru in leto izpolnitve naših skritih želja in hrepenenj.

Ljubo Bekš, občinski svetnik NSi
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Prireditev KUD Pijava Gorica

Kostanjčkov piknik
V oktobru smo v KUD Pijava Gorica že 

drugo leto zapored organizirali Kostanjč-
kov piknik. Čeprav smo že pri pripravah 
novoletnega programa, pa nas misel na 
prijetno jesensko srečanje še vedno nav-
dihuje.

Vonj po kostanju je na prelep jesenski 
dan privabil veliko zvestih podpornikov, 
med njimi pa smo opazili tudi kakšen nov 
obraz. 

Zbrali smo se na prostoru pred starim 
skednjem, ki po zaslugi gospoda Cibra in 
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njegovih pomočnikov že dobiva podobo 
parka.

Prijetno nas je presenetil z dvema lese-
nima mizama s klopmi, premično kmečko 
ograjo in eko igralom iz hlodov, s katerim 
so se zabavali zlasti mlajši otroci. O, da 
bi se mu le kmalu pridružila tudi tista »ta 
prava« igrala, saj nam njihovih uporabni-
kov na Pijavi res ne manjka. 

Medtem ko smo odrasli sproščeno kra-
mljali ob jabolčnem moštu in si izmenja-
vali recepte za okusna peciva, so bili otro-
ci bolj umetniško navdahnjeni. 

 Natalija Ambrožič, absolventka slikar-
ske in risarske šole v Ljubljani, je vodila 
ustvarjalno delavnico in otrokom predsta-
vila eno od risarskih tehnik. Motiv sta bila 
skedenj in cerkev sv. Simona in Juda Ta-
deja, kjer so bila likovna dela ob žegnanju 
tudi razstavljena. 

Mladini ni zmanjkalo energije niti za 
tradicionalno kmečko opravilo – ličkanje 
koruze. Delo so opravili hitreje, kot bi 
kdo utegnil pojesti poln škrnicelj vročega 
kostanja. 

Kamnito steno starega skednja so kra-
sile fotografije Posočja Petra Noseta. V 
prihodnje si želimo, da bi takšne razstave 
lahko preselili v notranjost skednja, kjer 
bi bile na ogled več ljudem in dlje časa.

 Prelep ambient bi bil primeren tudi za 
poletne prireditve ali predstave. Tega si za 
zdaj zaradi vprašljive varnosti objekta ne 
moremo privoščiti.

Nekaj naših načrtov in želja smo priše-
pnili gospodu Ivanu Jordanu v upanju, da 
bo kakšno prenesel kateremu od dobrih 
mož, ki nas obiščejo v decembru. 

Za konec so nepogrešljivi gasilci poskr-
beli še za vajo z gasilnim aparatom. Težko 

bi se odločili, kaj nam je bilo v večje ve-
selje, netenje ali gašenje požara.

Vsem sodelujočim se iskreno zahva-
ljujemo za njihov prispevek k uspehu do-
godka!

Člani KUD Pijava Gorica

Zahvala za podarjena 
denarna sredstva

Iskreno se zahvaljujemo Likovni sku-
pini 2002, ki nam je podarila zbrana 
sredstva, pridobljena z dobrodelno 
prodajno slik.

Zahvaljujemo se tudi vsem donator-
jem, ki so pri tem sodelovali.

Hvaležna družina iz okolice Škofljice

Dragi otroci!

KUD Pijava Gorica vas vabi na novoleto igrico 
Dobri snežak, ki bo v nedeljo, 27. 12. 2009,  
v dvorani gasilskega doma na Pijavi Gorici.  

Po predstavi vas čaka prijetno presenečenje.

Veselimo se vašega obiska!

http://kudpijavagorica.blogspot.com



22

Iz dela naših društev

KO ZB za vrednote NOB

»Moramo se usmeriti v prihodnost«
Zopet je prišel čas, ko se v spomin svo-

jih dragih, prijateljev in znancev zbiramo 
ob njihovih zadnjih bivališčih ali spome-
nikih, ki so postavljeni v njihov spomin. 
Položimo cvetje, prižgemo svečke, se 
družimo in skupaj obujamo spomine na-
nje.

Tudi mi smo se 30. oktobra 2009 zbra-
li na komemoraciji na Škofljici, da po-
svetimo posebno pozornost vsem, ki so 
zabeleženi na tem spomeniku, pa tudi 
vsem drugim znanim in neznanim bor-
cem NOB, ki so se v najtežjih časih naše 
zgodovine postavili v bran domovine 
proti veliko močnejšim silam fašizma in 
nacizma, ki sta hotela s pomočjo domačih 
prodanih duš iztrebiti slovenski narod, in 

pri tem izgubili svoja življenja. Spomi-
njamo se tudi vseh nedolžnih žrtev med 
civilnim prebivalstvom, saj niti okupator 
niti domači izdajalci niso izbirali žrtev za 
doseganje svojih zločinskih ciljev.

Na komemoraciji so bili prisotni soro-
dniki in prijatelji padlih borcev, umrlih in-
ternirancev in civilnih žrtev, predstavniki 
drugih organizacij ZB za vrednote NOB 
in praporščaki, predstavnike občinske 
oblasti. Program so pripravili učenci OŠ 
Škofljica in ženski pevski zbor Laniške 
predice.

Predstavnika KO ZB NOB Škofljica 
sta k spomeniku položila cvetje. Cvetje je 
bilo ta dan položeno tudi k spomenikom v 
Zalogu in Brezju in v petek, 24. oktobra, 

Ženski pevski zbor Laniške predice

Govornik na komemoraciji Lojze Habjan

tudi k spominski plošči v Želimljah, ko 
so učenci pripravili lep kulturni program. 
Spomin na padle so prisotni počastili s 
trenutkom tišine.

Osrednji govornik je bil Lojze Habjan, 
rojen leta 1935 v Zalogu pri Škofljici. V 
letih vojne je bil še otrok, a so bila ta leta 
tako huda, da so se mu za vedno zareza-
la v spomin. V nadaljevanju objavljamo 
daljši odlomek iz njegovega govora, ki 
nazorno opisuje čas druge svetovne vojne 
v vasi Zalog.

V svojem imenu, v imenu KO ZB NOB 
Škofljica in v imenu vseh prisotnih se za-
hvaljujem govorniku Lojzetu Habjanu, 
učencem OŠ Škofljica in pevkam ŽPZ 
Laniške predice za sodelovanje z upa-
njem, da se prihodnje leto zopet srečamo.

Jože Rojc,
predsednik KO ZB za vrednote NOB

Govor osrednjega govorca  
Lojzeta Habjana

Zopet je tu čas slovesne počastitve spo-
mine na padle borce, sodelavce NOB, 
podpornike, ki so napisani na tem spo-
meniku, pokopane v grobnici v Zalogu, 
pokopališču Šmarje, grobnici Brezje in 
drugod po Sloveniji, v znanih in neznanih 
taboriščih, kjer so umrli nasilne smrti na 
Rabu, v Gonarsu in Renicci v Italiji, Da-
chauu itd. naši ljudje kot žrtve fašistično-
nacističnega nasilja – okupacije, kot borci 
za svobodo. Da povem zgodbo, zgodovi-
no naše vasi Zalog, tako kot sem jo sam 
doživel skupaj s svojimi starši.

Vas je že dala in še daje rojake, kot je 

na primer Janez Nepomuk Primic (roj. 
17. 7. 1785, umrl 3. 2. 1825), saj je poleg 
organizacije slovenskega društva dosegel 
ustanovitev učne stolice za slovenski jezik 
v Gradcu. Skupaj z Valentinom Vodnikom 
se je zavzemal za uveljavitev slovenskega 
jezika v takratnih šolah. Leta 2001 so mu 
v Gradcu postavili spominsko ploščo s po-
močjo naše občine. Vas je dala tudi nekaj 
duhovnikov, odlikovancev, pohvaljenih in 
tudi dobitnike priznanj Zveze inženirjev 
in tehnikov Jugoslavije za delo v organi-
zaciji v gospodarstvu. Po vojni je dobila 
grobnico, pred nekaj leti pa šolsko gozdno 
učno pot. Zalog je stara in lepa vas, je za-
pisal že Valvazor, in naj bi nastala iz besed 

zali log. Po vedenju ljudskega spomina je 
doživela dve hudi obdobji. Prvo obdobje 
se je začelo s potresom leta 1895, ko je 
vas in tudi širše območje stresel potres s 
strelo, ki je povzročila požar, tako da je 
bilo prizadetih okoli 20 hiš. Nekatere hiše 
so bile prizadete tako, da jih ljudje niso 
več obnovili. Ljudje so se začeli izselje-
vati v Ameriko, najbolj na območje Cle-
velanda, in to je trajalo do prve svetovne 
vojne. Razprodali so vse imetje, da so dru-
gje začeli na novo. Stiki s sorodstvom so 
obstajali tudi tako, da so po drugi svetovni 
vojni pošiljali pakete pomoči. Nato so sti-
ki zamrli. Vas se je zmanjšala na 14 hiš, 
8 kmetij, skupaj z zaselkom, imenovanim 
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Drglarija. Prebivalci so takrat postavili 
zelo visok strelovod iz hrasta, imenovan 
Magnet. Še sedaj poznam verz: na sred' 
vasi magnet stoji, okoli so ljubice tri … To 
je bilo prvo hudo obdobje.

Z drugo svetovno vojno sem se srečal 
tako, da sem sedel v hiši za mizo z oče-
tom in bratoma, ko so prihrumeli italijan-
ski tanki, rumeno-oranžne barve, s topo-
vskimi cevmi, kar je bilo zelo grozljivo. 
Odpeljali so se po vasi, se preko Vrhove 
usmerili v Glinek in naprej. Na Škofljici 
so Italijani postavili barake in vzpostavi-
li vojaško postojanko. V tem času so se 
organizirale prve partizanke enote: Mol-
niška, Krimska četa in tudi druge, ki so 
se zadrževale po gozdovih Molnika in na 
krimskem področju. Začele so se različne 
odporniške akcije: razdiranje proge, na-
padi na avtomobilske kolone, patrole ipd. 
Iz Zaloga je dober pregled na obe cesti iz 
Kočevja in Novega mesta, in to so izko-
ristili partizani, da so streljali na italijan-
ska vozila, ki so vozila ali prihajala iz teh 
smeri, s težkimi mitraljezi in minometalci. 
Obstreljevali so tudi barake, ki so predsta-
vljale novonastalo postojanko za Žago.

Vse te napade so Italijani slabo prena-
šali in se odločili, da vzpostavijo v Zalo-
gu močno vojaško postojanko, ki je štela 
preko 100 vojakov. Vojake so namestili 
po nekaterih hišah in podih kakor tudi po 
bunkerjih. Okoli vasi so skopali strelske 
jarke in zgradili bunkerje s pomočjo va-
ščanov, ki so jih prisilili h kopanju – vse, 
ki so bili sposobni za delo. Sočasno so 
požagali vsa drevesa, ki so zastirala po-
gled. Najbolj so bili prizadeti sadovnjaki 
in vrtovi. Ob vsem tem so vas obdali z 
močno bodečo žico kot pravo neprehodno 
ograjo z dvema blokoma na vhodu v Za-
log in na izhodu za Drglarijo. Napeljali so 
električno napeljavo ob bodeči žici in še 
posebno žico pod električno napetostjo, 
ki so jo zvečer vklopili in zjutraj izklopili. 
Komando so naselili v Štranglovi hiši št. 
5. Skladišče municije so imeli v bunker-
ju na Žnidarjevem vrtu blizu vhodnega 
bloka. Otroci smo se kaj kmalu spozna-
li z vojaki, saj smo bili deležni njihovih 
»restanih makaronov«, bogatih s sirom, ki 
jih doma nismo imeli. Sicer smo otroci iz 
širše okolice hodili v grad Lisičje, kjer so 
domovali salezijanci in nam pripovedova-
li samo lepo o novih vojakih. Pridobili so 
nas tudi z žogo, kjer smo igrali med dve-
ma ognjema in odbojko. Tudi vaščani so 
se skušali vživeti v nove razmere, odprte 
ure za izhod na polje, v gozdove itd. Žen-
ske so hodile na ljubljanski trg prodajat 

jajca, piščance, kure, maslo in drugo. Po-
leg prodaje živine so bili to edini denarni 
prejemki. Za tak izhod je bila izdana po-
sebna dovolilnica.

Kmalu po nastanku postojanke so se 
začeli partizanski napadi kar pogosto, naj-
manj dvakrat na mesec. Napadi niso dali 
posebnih rezultatov. Redko smo otroci 
opazili, da je kakšen vojak manjkal in da 
ga nismo več videli. Predvidevali smo, da 
je ranjen ali celo mrtev, vendar se o tem ni 
govorilo. Največ škode je nastalo na stre-
hah – razbita opeka in polomljene late. Za-
log je bil zelo močno vojaško utrjen.

Prva žrtev okupacije ali vojne je bil moj 
brat Tone poleti 1941, ko je bil ranjen s 
strelom v hrbet in skozi pljuča, ko se je 
skupaj z očetom in bratom Francetom vra-
čal po košnji trave iz Zalednika. Vsi trije 
so nosili kose na ramah in šli normalno po 
poti ob gozdu v Vasoncah.

Pri Mavserjevi hiši je bila italijanska pa-
trola, ki je pričela streljati nanje, in Toneta 
zadela. Italijani so bili očitno prestrašeni 
zaradi pogostih napadov partizanov in so 
streljali na vsako senco ob gozdovih. Sami 
si niso upali v gozd. Žal Tone ni preživel 
vojne. Druga žrtev je bil Franc Kastelic iz 
Zloga kot talec, ustreljen med prvimi talci 
v Gramozni jami. Bil je razgledan delavec 
v Ljubljani, simpatizer OF in partizanov. 

Tudi med italijanskimi vojaki so bili 
različno misleči, zlasti Tirolci in Furlani. 
Oče je velikokrat povedal, kako bi se lah-
ko izognil Rabu in rešil tudi druge, če bi se 
zavedal besed, ki jih je izrekel italijanski 
vojak Tirolec, ki se je z očetom velikokrat 
pogovarjal v nemščini. Oče je namreč do-
bro govoril nemško. Na predvečer racije 
za Rab je oče kosil travo v sadovnjaku 
znotraj ograde, ko je prišel k njemu vojak 
Tirolec in mu rekel v nemščini: »Le kosi, 
le kosi, saj jutri ne boš več!« Govorila sta 
naprej še druge stvari. Bilo bi še dovolj 
časa, da bi obvestil vaščane, da bi odšli 
čez blok pred zaporo. Žal tistikrat ni razu-
mel namiga in ob 4. uri zjutraj naslednjega 
dne so bile zastražene vse hiše, aretirali so 
vse zdrave moške od 18. do 60. leta in jih 
poslali na Rab. Racija je bila širša, saj je 
zajela celotno ljubljansko-dolenjsko ob-
močje. Domači so začeli pošiljati pakete 
pomoči, ki so marsikomu rešili življenje. 
Oče se je vrnil po enem letu. Ni mi točno 
znano, koliko internirancev se ni vrnilo 
domov iz škofljiške občine. Predvidevam 
najmanj 10, iz Zaloga se nista vrnila dva 
soseda, in to Skubic in Tekavec, ki sta 
umrla v Reniccu. Poznal sem še nekate-
re krajane iz Glinka, Gumnišča in drugih 

vasi, ki so za vedno ostali na Rabu ozi-
roma v drugih italijanskih taboriščih. Jože 
Možina, ki ob aretaciji še ni imel 18 let, se 
je vrnil po treh mesecih trpljenja kot prvi 
poznejši borec, mitraljezec, ki je še sedaj 
med nami. Nato so se postopoma vrnili 
tudi drugi, med njimi brat France.

Sledilo je obdobje organizacije bele gar-
de oziroma domobranstva, ustanovitev po-
stojanke v cerkvi na Pijavi Gorici s stari-
mi francoskimi puškami na tri naboje. Ob 
prvem partizanskem napadu na postojanko 
je le-ta razpadla in večina prisilno mobili-
ziranih fantov je pribežala domov ali odšla 
v partizane. Žal nekaj najbolj zapriseženih 
je bežalo v Ljubljano, kjer so se organi-
zirali v domobrance. Leta 1943 je sledila 
kapitulacija italijanske vojske. Za njimi 
je ostalo tudi v postojanki za žago veliko 
vojaške opreme, kar so ljudje odnašali 
domov, tudi mi otroci. Glavnino orožja in 
opreme so prevzeli partizani. Iz Zaloga so 
se italijanski vojaki umaknili organizirano 
kakšen teden prej in vse odpeljali s seboj. 
Sledil je številni odhod fantov v partiza-
ne, med njimi tudi moja dva brata. Domo-
branci so se kmalu po odhodu Italijanov 
naselili v Zalogu na stara mesta in dodatno 
zasegli še našo in Pirčevo hišo. Popravili, 
obnovili ter dodatno so utrdili bunkerje, 
strelske jarke z žično ograjo, se počutili 
varne in si upali veliko več kot Italijani.

Začeli so se ponovni partizanski napadi 
na Zalog, vendar je konfiguracija terena 
zelo težka in zaradi močno utrjene in bra-
njene postojanke je bila neosvojljiva. V 
teh napadih sta padla dva partizana, ki sta 
pokopana na Vrhovšcah, na naši njivi ob 
gozdu. Drugi je padel ob poti v Vasoncah 
ob robu gozda in je bil tam tudi zakopan. 
Ostala sta neznana in bila prekopana v 
skupno grobnico v Zalogu.

Domobranci so iskali terence in sim-
patizerje NOB in OF. Vodili so jih na za-
slišanja ter v zapor, za krajši čas v Zalog 
in na Škofljico, jih nato pošiljali naprej v 
internacijo, nekaj pa ustrelili v gozdu ob 
koritu in drugje. Ano Gale, intelektualko z 
Grosuplja so ustrelili na mestu, kjer je se-
daj grobnica. Intelektualko s črnimi lasmi 
z Lavrice, imena ne vem, so ustrelili pri 
koritu. Vedeli smo za šest ustreljenih, ve-
činoma žensk. Posebej žalostna in surova 
je bila smrt Jožeta Možine, starejšega, so-
seda, očeta osmih otrok, najmlajši se še ni 
rodil, terenca, odposlanca na Kočevskem 
zboru, ki je bil ubit na morostu za žago s 
krampom s strani domačih domobrancev. 
Pri znanem dogodku racije pri Bučarjevih 
na Škofljici so očeta odpeljali in ustrelili 
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pri Plodrovem kozolčku, ob stezi iz Klan-
ca v Zalog. Še dolgo smo govorili Bučar-
jev grob. Sedaj kozolčka ni več.

Zelo hudo je bilo v nedeljo, 5. maja 
1945. Zalog je bil osvojen že v petek, 4. 
maja. Zopet je partizanska vojska iz zalo-
ških položajev in okoli Zaloga napadala 
kolone, ki so se vile in jih je bila polna ko-
čevska kot šmarska cesta, jim povzročala 
težave in jih zaustavljala.

Domobransko-nemške sile so izvedle 
iz smeri Šmarje - Tlake močan protina-
pad. Prišli so partizanom za hrbet, nato 
so morali Zalog in položaje zapustiti in se 
umakniti. V bunkerju pri Matjakovih par-
tizanov ni nihče obvestil o preboju, in so 
nadaljevali z obstreljevanjem, vse dokler 
jih pred bunkerjem niso presenetili domo-
branci. Šest mladih neizkušenih partiza-

nov se je predalo z dvignjenimi rokami, 
sedmi pa je skušal zbežati preko ograje. 
Vse so postrelili. Ni bilo ujetnikov, ni bilo 
milosti. Vse to je videl Matjakov oče. Vseh 
sedem so – Matjak, naš oče in stric, ki je 
živel pri nas –, odpeljali z lojtrnim vozom 
v Šmarje na pokopališče. Ne vem, ali je 
bila identiteta umrlih ugotovljena. Tisto 
nedeljo je zgorel tudi Kastelčev kozolec. 
Že prej je ob nekem napadu na Zalog zgo-
rel Žnidarjev kozolec na Vrhovšcah.

Tako se je nabralo preko 60 žrtev oku-
patorja in njihovih domačih pomagačev, 
ki so bili prekopani in zbrani v grobnici 
v Zalogu. Imena znanih žrtev so napisana 
na tem spomeniku, druga so neznana. Za-
log ima pet padlih na domobranski strani, 
mladih fantov, zapeljanih, prisiljenih, in 
tudi prostovoljcev.

Kljub spravi, ki sta jo opravila pokojni 
škof Šuštar in takratni predsednik Kučan 
v Kočevskem rogu, vojna še kar traja od 
ljudi, ki želijo prevrednotiti zgodovino in 
se oglašajo v različnih medijih. Ne bo jim 
uspelo, saj raziskave iz leta 2007 govorijo 
o razmerju 1 : 9. Vseh žrtev v Sloveniji 
je bilo 94.740, od tega na partizanski stra-
ni 74.147 padlih in pokončanih, na strani 
okupatorja in domačih pomočnikov pa 
20.573. Vse te naše žrtve so pripomogle, 
da imamo svojo svobodno domovino – dr-
žavo, in zato se moramo usmeriti v priho-
dnost, ki naj bo boljša, kot je sedaj, za kar 
so dale svoje življenje žrtve NOB, zato 
zaslužijo vse naše spoštovanje in zahvalo. 

Slava njihovemu spominu!

Turistični večer TD Škofljica ali vizija  
turističnega razvoja v živo

Letošnji turistični večer je bil res dru-
gačen. Že napoved predsednika g. Jožeta 
Dolšine je obetala novosti, saj so bili v 
ozadju grabljice in kosci, ki so se udele-
žili letošnjega medobčinskega tekmova-
nja. Predsednik je oznanil, da bodo sku-
šali pripraviti tudi občinsko tekmovanje. 
Pozdravil je oba prisotna podžupana, g. 
Romana Brunška in Ivana Jordana. Dru-
gih svetnikov ni bilo, verjetno kaj pišejo, 
iz občinske uprave tudi nikogar, čeprav s 
koristjo uporabljajo Turistično društvo za 
promocijo občine.

V oči so nam padle nove obleke gra-
bljic, ki so poskus, da bi se celostna podo-
ba Občine Škofljica odrazila tudi z ljud-
sko nošo, značilno za te kraje. Ta podvig 
je odlično uspel g. Olgi Marguč, tekstilni 
oblikovalki. Prisotnim je razložila upora-
bljene kombinacije barv – uporabljena je 
zelena barva in v občinskem grbu je rav-
no tako zelena –, obleka je narejena tako, 
da ne ovira pri delu ali tekmovanju in je 
hkrati uporabna za vse vrste postav. 

Sledil je komentar častne gostje prof. 
Dušice Kunaver. Vitalna gospa je bila 

aktivna učiteljica angleščine in priznana 
slovenska avtorica priročnikov za pouk. 
Slovenska etnološka javnost pa jo pozna 
kot zbirateljico ljudskega blaga, tradicij 
in običajev. Poslušalce je očarala s svojim 
poznavanjem in načinom govora. Pohva-
lila je prireditev, še posebej dekoracijo, ki 
je vsebovala tudi lanene izdelke. 

Naslednji del prireditve je izpolnila 
etnoskupina Suha špaga. Prihajajo z go-
renjskega, rovtarskega konca in so prav-
zaprav smučarji – starodobniki. Bili so v 
tedanjih oblačilih, poleg mazanja smuči 
pa so nam predstavili veliko dobre glas-
be. Nekaj pesmi je skupaj z njimi pela vsa 
dvorana. Dva harmonikarja, klarinetist, 
basist in edina ženska na tubi so ustvarili 
res veselo vzdušje. Morda bi morali stole 
pospraviti že prej, saj so marsikoga zasr-
bele pete. Na srečo so dodali nekaj skladb 
še po tem, ko smo se zbrali ob pogrnjenih 
mizah in uživali dobrote prizadevnih čla-
nic TD Škofljica. 

Če je predsednik Joško Dolšina na za-
četku napovedoval drugačnost večera 
nekoliko skromno, je bil lahko skupaj z 
organizatorji in nastopajočimi zadovoljen 
in vesel.

Večer je potrdil, da lahko ponudi polno 
užitkov in novih idej tudi vsebina, ki ni 
običajna, ki je strokovna, vendar podana 
na razumljiv ter sprejemljiv način. Skrat-
ka – vizija turističnega razvoja občine v 
živo.

Peter Pal

Nato je nastopil pevski zbor Laniške pre-
dice, ki je odlično uokviril dogajanje o lanu, 
predstavil delovne in ljubezenske pesmi, 
kar je komentirala tudi Dušica Kunaver.

Po scenariju prireditve, ki ga je napra-
vila Tončka Pal, smo doživeli še pred-
stavitev Barbare Živčič, diplomantke 
naravoslovno-tehnične fakultete, smer 
oblikovanje tekstila in oblačil, o čipki kot 
elementu tekstilnega oblikovanja. Našo 
predstavo o beli naškrobljeni čipki je obo-
gatila s prikazom barvnih čipk, ki izhajajo 
iz prakroga – mandale. Mlada umetnica je 
doživela buren aplavz.
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NSZ

»Križa teža in plačilo«
Spominski zbor ob 50. obletnici smrti škofa dr. Gregorija Rožmana

Društvo Slovenski katoliški izobražen-
ci (SKI) ob sodelovanju društva Nove 
slovenske zaveze (NSZ), tudi našega od-
bora, v Zavodu sv. Stanislava, Šentvid, 7. 
november 2009.

Na zboru so govorili: Tajnik SKI dr. 
Matija Cencelj, zgodovinarka dr. Tamara 
Griesser-Pečar, prelat dr. Marjan Smolik, 
pravnik Anton Drobnič, filozof dr. Ivo 
Kerže in akademik dr. Kajetan Gantar, ki 
so zelo obširno – vsak s svojega podro-
čja – argumentirano osvetlili lik velikega 
škofa in Slovenca dr. Gregorija Rožmana. 

Gregorij Rožman se je rodil 9. marca 
1883 v vasi Dolinčiče v župniji Šmihel pri 
Pliberku kot najmlajši od sedmih otrok 
kmetu Francu Rožmanu in materi Terezi-
ji, rojeni Glinik.

Od staršev in domačega okolja je bil 
najboljšem smislu vzgojen v veri in slo-
venstvu, v žlahtnosti, o kateri danes lahko 
samo še sanjamo. Gotovo je že zelo kma-
lu spoznal, da bo kot dobro izobraženi du-
hovnik v največji meri lahko služil svo-
jim Slovencem. Že akademsko izobražen 
je v svojem okolju videl, kako slovenstvo 
izginja. To se je še posebej pospešilo ob 
koncu prve svetovne vojne po barbarstvu 
srbskih vojakov, ki so največ pripomogli, 
da je s plebiscitom Koroška bila kot mla-
dika odtrgana trte in je od tedaj s sloven-
stvom šlo samo še navzdol. Si moremo 
predstavljati, kolikšno bolečino je moral 
prestajati, ko je to odmiranje mladi, čuteči 
Gregorij Rožman videl od blizu. 

Tudi kasneje, ko je v matični Sloveniji 
poučeval na teološki fakulteti, je prav go-
tovo od vseh prav on najbolj zaznal, kako 
zavratno se iz moskovskega žarišča širijo 
metastaze zločinske ideologije v naše na-
ivno slovensko telo.

14. julija 1929 prejme škofovsko po-
svečenje s pravico do nasledstva, škof 
ordinarij pa je postal 1. avgusta 1930 z 
geslom: »Križa teža in plačilo.«

Že njegovo geslo nam govori, da je 
iz znamenj časa jasno videl, kakšen po-
guben vihar nam gre naproti. Ni klonil, 
temveč je v tistem desetletju pred vojno 
izjemno veliko storil za razcvet katolištva 
v našem narodu. Ta njegova aktivna uspe-
šnost ga je za slovensko področje napra-
vila za prvega sovražnika komunizma in 
drugih dveh totalitarizmov, nacizma in fa-
šizma, ki sta se skotila v zločesti mosko-
vski tvorbi, in je danes najbolj normalno, 
da so po tem vrstnem redu za zločinske in 
protičloveške tudi razglašeni.

Kako antičloveška in v hudobiji uspe-
šna je komunistična ideologija, najjasne-
je vidimo v tem, kako sijajno ji je uspe-
lo škofa Rožmana, človeka, ki je ljubil 
svoj narod, in po tej ljubezni narodu ni 
bil zmožen storiti ničesar, kar bi mu ško-
dovalo, umazati do te mere, da se po dr. 

Kajetanu Gantarju v naših javnih glasi-
lih še vedno piše »vse z istim mračnim 
predznakom in prezirljivim prizvokom, 
ki ne dopušča niti najmanjšega ugovora: 
škof Rožman je vedno in povsod opisan 
kot kolaborant in povzročitelj narodnega 
razdora, kot krivec vsega hudega, zlega in 
gorja; rojake, ki so končali v Hudi Jami 
ali v breznih Roga, niso tja metali, pobi-
jali ali živih zazidali terenci, oznovci in 
knojevci, ampak je njihovo usodo krojil 
in zapečatil škof Rožman; ta vnaprejšnja 
sodba je kot granit vgrajena v dolgotrajne 
sodne pravde, v šolske učbenike, v časo-
pisne članke, nihče je ne sme izpodbijati, 
kvečjemu se lahko k temu še kaj grdega 
doda«. Dr. Kajetan Gantar je iz svojih 
srečanj s škofom Rožmanom z datum-
skimi dejstvi, podkrepljenimi resničnimi 
dogodki iz avstrijskega Anrasa, taborišča 
Peggeza in 170 km oddaljenega Celovca 
navedel nekaj dogodkov. Zaradi prostora 
naj tu navedem zgolj primer dveh Gantar-
jevih vprašanj, poslanih uredništvu Dela, 
ki pa seveda nikoli niso bila objavljena: 
»[...] če je morda škof Rožman kdaj na-
redil kako napako, jo je drago plačal z 
grenkobo življenja v tujini, v ZDA, kjer 
naši rojaki, zavedni Slovenci, s pieteto 
in hvaležnostjo obiskujejo in oskrbujejo 

Oko in uho za zgodovinsko pričevanje

Dr. Gregorij Rožman
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njegov grob v Lemontu [...] Mislim, da 
tudi v domovini po toliko lažnih obtožbah 
in krivicah, ki so mu bile storjene, nihče 
nima pravice, da mu krati dobro ime [...]« 

In drugo: »[...] S kakšno pravico dr. 
Jože Širec v Delu objavlja laž, da je škof 
Rožman v času, ko je bilo v Vetrinju 
begunsko taborišče, bival v škofijskem 
dvorcu v bližnjem Celovcu, ko je vendar 
nesporno dokazano, da je Rožman ta čas 
prebival v župnišču v tirolski vasi Anras? 
Zakaj ima dr. Širec pravico, da v Delu ob-
javlja očitno laž, jaz kot očividec, ki sem 
takrat prebival v isti tirolski vasi kot škof 
Rožman, pa nimam pravice, da to očitno 
laž ovržem? [...]« 

Akademik dr. Kajetan Gantar je za ko-

nec še preroško rekel: »'OKO ZGODO-
VINE' bo s svojimi spoznanji in argumen-
ti premagalo in razkrinkalo vse nizkotne 
umazane laži in ljubljanskega škofa Gre-
gorija nepristransko osvetlila v vsej nje-
govi moralni veličini.«

16. novembra 1959 je umrl v Clevelan-
du, za zdaj pa še počiva na frančiškan-
skem pokopališču v Lemontu pri Cleve-
landu.

Naj v zvezi z Delom navedem še svoj 
primer. Nekako po letu 1980 sem prebral 
vse tri knjige temeljnega življenjepisa 
škofa Gregorija Rožmana, ki jih je napi-
sal dr. Jakob Kolarič. Mislim, da je bilo 
devetdesetega ali enaindevetdesetega, 
ko sem v bližini Rožmanovega rojstva v 

prid škofu in kot poziv, da se njegovo po-
smrtno telo končno vrne kamor spada, v 
grobnico naših škofov na Žalah, napisal 
pismo bralcev, ki je bilo takrat objavlje-
no v Delu. Upam, da se tudi večina Slo-
vencev po župnijah in občinah pridružuje 
pozivu za prekop v domovino, ki ga je v 
imenu društva Tabor in kanadsko-sloven-
skega sveta te dni pisal Peter Urbanc iz 
Kanade ljubljanskemu nadškofu Alojziju 
Uranu (objavljeno v Družini, 46/2009), v 
katerem med drugim pravi: »Pustiti naše-
ga velikega škofa, da naj bi za vse čase le-
žal pokopan v tujini, šest tisoč kilometrov 
daleč od domovine, je nedopustno in več 
kot neprimerno.«

Za občinski odbor NSZ Anton Mušič

PGD Pijava Gorica

Letos ni bilo večjih intervencij
Bliža se konec leta, čas praznikov, bo-

žič, novo leto. Je tudi čas, ko se ozremo 
nazaj, na leto, ki je minilo. Letos nismo 
imeli veliko dela z intervencijami. Vse so 
bile manjšega obsega in zahtevnosti. Veli-
ko smo se družili predvsem z najmlajšimi. 
Začeli smo s pripravami za orientacijo, 
nadaljevali z gasilsko-športnimi igrami in 
končali s kvizom. Z obeh strani je bilo ve-
liko odrekanja. Tekmovanja so vsako leto 
zahtevnejša, zato se je treba vedno znova 
dobro pripraviti. Nekaterim to uspe, ne-
kateri pa bodo boljše rezultate dosegli v 
prihajajočih letih. Cilj vseh teh druženj je 
povezanost otrok med seboj in vzgajanje 
v gasilskem duhu tovarištva in medseboj-
nega pomaganja. Ta vrlina danes izgublja 
svoj pomen. Čez leto se je zvrstilo lepo 
število otrok. Skoraj vsi so se radi vračali 
in komaj čakali na nove izzive. Po vsa-
kem tekmovanju smo se skupaj poveselili 
v Gostilni Čot, kjer so nas dobro postre-
gli. Veselili smo se dobrih rezultatov, za 
slabše pa smo si zadali še boljše delo v 
prihodnje. Nad otroki smo bdeli večino-
ma isti člani. Včasih je bilo težko, vendar 
ko pogledaš zadovoljne in vesele obraze, 
ti je pri srcu toplo. Tudi starejše članice 
in člani so bili aktivni pri tekmovanjih. V 
letošnjem letu smo prvič tekmovali v me-
morialni vaji Matevža Haceta, ki je precej 
daljša in zahtevnejša od normalne vaje z 
motorno brizgalno. Na začetku smo bili 
kar malce skeptični glede izvedbe, vendar 
smo po dobrem premisleku vajo vadili 
celo pred svojim gasilskim domom tudi 
v mokri izvedbi. Imeli smo možnost vaje 
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v Želimljah, kjer je gasilska zveza posta-
vila poligon, vendar smo bili mnenja, da 
prevoz vzame preveč časa. Lahko se po-
hvalimo, da smo na tekmovanju nastopi-
li v vseh 4 članskih kategorijah. Tako so 
se tekmovanj udeležile mlajše in starejše 
članice kot tudi mlajši in starejši člani. 
Bili smo edino društvo Gasilske zveze 
Škofljica s tako številčno udeležbo. V eki-
pah so sodelovali tako mamice kot oče-
tje, tudi z mlajšimi otroki, in oba zakonca 
skupaj. Zahvala vsem, ki so potrpežljivo 
hodili na vaje in nato tekmovanja. Seve-
da se tekmovanj nismo mogli udeleževati 
samo s svojimi gasilskim vozili. Vozila so 
nam posodili tudi nekateri posamezniki, 
ki je prav, da jih naštejem: Gostilna Čot 
oziroma gospod Franci Bolha, gospod 
Marko Fele, Prevozi Petrič, gospod Ro-
man Garvas. Vsem se najlepše zahvalju-
jem za izkazano pomoč. Konec januarja 
smo na Občnem zboru Gasilskega društva 
Škofljica sprejeli sklep, da bomo kupili 
novo gasilsko vozilo. Po zbiranju ponudb 
smo v začetku meseca maja naročili kom-
bi Mercedes-Benz Sprinter 160. Rok do-
bave je bil tri mesece. Tako smo v začetku 
meseca avgusta končno dobili tako želeno 
vozilo. Pri podjetju IVL, d. o. o., v Brestu 
smo opremili vozilo z ustreznimi signal-
nimi napravami. Za zelo dobro sodelova-
nje se zahvaljujem gospodu Ladu Lenar-
čiču, ki nam je veliko svetoval in nasploh 
pomagal pri dobavi samega vozila. Vozilo 
še ni dokončno opremljeno. To bomo sto-
rili v začetku prihodnjega leta. Sam ura-
den prevzem vozila bo na gasilski vese-

lici v mesecu juliju. Že sedaj vabljeni! Po 
skupnem razmisleku smo se tudi odločili, 
da motorna brizgalna ne bo nameščena v 
vozilo, temveč bo montirana na prikolico. 
Tudi to smo v septembru kupili in preiz-
kusili na regijskem tekmovanju v Šentja-
kobu, kjer smo nastopili s svojim orodjem. 
Težav pri delu nismo opazili.

Kot vidite, smo bili kar aktivni tako na 
tekmovalnih stezah kot pri nakupih opre-
me. Za konec bi opomnil na gasilski dom, 
katerega balkon in stopnice kljub zagoto-
vilom župana Občine Škofljica gospoda 
Boštjana Riglerja in podžupana gospoda 
Ivana Jordana še vedno razpadajo. Na se-
stanku v navzočnosti KS Pijava Gorica 
smo ostali samo pri obljubah. Tudi samo 
lastništvo je ostalo tam, kjer ga je zapu-
stil prejšnji župan gospod Jože Jurkovič 
v vseh svojih mandatih, pa se bojim, da 

bo šel tudi mandat zdajšnjega župana 
mimo, in ostale bodo le obljube. Žalostno 
je, da so vsi našteti veliko obljubljali in 
malo (oziroma nič) udejanjili. Upam in 
želim si, da jih je toliko v hlačah, da, ko si 
bodo ob prihajajočih županskih volitvah 
nalili čistega vina in pogledali v njegovo 
bistrost, bodo videli tudi čistost svojih 
obljub.

V imenu Gasilskega društva Pijava 
Gorica želim vsem prebivalcem Pijave 
Gorice in okoliških krajev kot tudi vsem 
občankam in občanom Občine Škofljica 
v prihajajočem letu čim manj potreb po 
klicu na pomoč, ki pa jo bomo rade volje 
ponudili vsem, ki so je potrebni. Srečno 
novo leto in še gasilski pozdrav NA PO-
MOČ!

Za PGD Pijava Gorica
Andrej Pirc, predsednik

MPZ Češnje na pripravah v Tolminu
MPZ Češnje začenja letos jubilejno de-

seto leto prepevanja in nastopanja. Ker 
se je treba na takšno obletnico primerno 
pripraviti, smo se že v oktobru podali na 
intenzivne pevske vaje v CŠOD v Tol-
min. Po ustaljeni navadi se vaj udeležimo 
z družinami, saj smo mnenja, da je uspe-
šnost zbora v pravi povezanosti pevcev in 
pevk kot tudi drugih družinskih članov, ki 
vsak torek ostajajo sami zaradi naših re-
dnih vaj. Že v petek zvečer smo se po na-
mestitvi in večerji zbrali v priročni pevski 
sobi in začeli z vajami za božični koncert, 
ki ga nameravamo izpeljati v nedeljo, 27. 
decembra, ob 17. uri na Škofljici. Pod 
vodstvom zborovodkinje Katarine Bam-
bič je delo potekalo hitro in usklajeno. 
Včasih si je kar težko zamisliti, koliko-

krat je treba zapeti samo delček pesmi, da 
primerno zazveni. Večer se je nato nada-
ljeval v sproščeni družabnosti. V soboto 
zjutraj smo organizirali ločene dejavnosti. 
Pevke in pevci smo se po jutranji telo-
vadbi predali petju, drugi družinski člani 
pa so se odpravili v telovadnico, kjer so 
imeli dveurne športne aktivnosti. V nada-
ljevanju pa so odšli še v tolminski muzej, 
kjer so z zanimanjem prisluhnili preteklo-
sti Tolmina, še posebej dogodkom okrog 
kmečkega upora leta 1713. Šele pozno 
kosilo nas je spet združilo. Po načelu, da 
človek lažje vadi, če je v naravi, smo se 
popoldne sprehodili ob koritih Tolminke 
in Zadlaščice. Presenečeni smo bili nad 
lepoto rek, ki sta se modrikasto vili med 
jesensko obarvanim drevjem. Brez težav 
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smo našli tudi medvedjo skalo in Dan-
tejevo jamo, kjer naj bi znameniti sre-
dnjeveški pesnik dobil navdih za prvi del 
Božanske komedije – za Pekel. Mi smo 
imeli povsem drugačne prebliske, ko smo 
se prijetno sproščeni vračali na pevske 
vaje. Da pa bi vsakdo lahko ujel še ko-
šček kulture, smo zvečer povabili v goste 
igralca Janeza Škofa, bolj poznanega kot 
zdravnika Ščinkavca iz Naše male klini-
ke. S harmoniko in ognjevitim nastopom 
nam je predstavil poezijo pesnika Daneta 
Zajca. Mogoče je bila poezija nekoliko 
težja, kot smo pričakovali, vsekakor pa je 
dodatno obogatila naše srečanje. V nede-
ljo dopoldne smo še intenzivno prepeva-
li, po kosilu pa se je večina odločila za 
skupni obisk planine Javoršca, kjer stoji 
pretresljiv pomnik iz prve svetovne vojne. 
To je cerkev sv. Duha, ki so jo sredi vojne 

vihre leta 1916 zgradili avstrijski vojaki. 
Po krajšem pešačenju se pred nami odpre 
pogled na ljubko leseno cerkvico, ki jo 
zunaj krasijo grbi dežel Habsburške mo-
narhije. Prava lepota pa se nam odkrije v 
njeni secesijski notranjosti, v uporabi šti-
rih osnovnih barv – bele, modre, črne in 
zlate, in arhitektonski dovršenosti. Seve-
da pa je njena prava vrednost v pretreslji-
vi izpovedi o nesmiselnosti vojnih žrtev. 
Imena, ki so jih vojaki dlje kot mesec vž-
igali v lesene plošče, so dovolj zgovoren 
opomin, kakšni vrednosti sta mir in soži-
tje. Ob tem spoznanju smo se po zapeti 
pesmi Oj božejme v prijateljskem razpo-
loženju odpeljali proti domu. Upamo, da 
nam bodo tudi te vaje pomagale, da bodo 
naši nastopi, na katere vas vse vljudno va-
bimo, prijetni in uspešni. 

Jani Kupljenik

Spomini na dogodke med NOB
Od legendarne bitke na Veliki Ilovi 
Gori je minilo že 66 let

V soboto, 17. oktobra 2009, je bila na 
Veliki Ilovi Gori spominska slovesnost ob 
spomeniku padlim borcem v NOB. Spo-
min na padle borce so počastili nekdanji 
borci Ljubljanske in Cankarjeve brigade 
ter člani odbora grosupeljsko-stiškega 
okrožja, predstavniki lokalnih skupnosti, 
častni vod Slovenske vojske, združenje 
veteranov vojne za Slovenijo, pohodniki 
že tradicionalnega pohoda na Ilovo Goro, 
domačini, številni gostje in drugi.

Na spomeniku padlim borcem so izpi-
sane besede Toneta Seliškarja, udeleženca 
bojev na Ilovi Gori: »Ne in ne, niso nas 
strli in nihče nas nikdar ne bo. Trpeli, kr-
vaveli, padli smo, in na svoji zemlji osta-
li.«

V pozdravnem nagovoru je župan Gro-
suplja Janez Lesjak povedal, da je bila 
to partizanskim enotam vsiljena bitka v 
nemški ofenzivi, enote, ki so sodelovale 
v njej, pa so morale biti boj za preživetje. 

Boji Ljubljanske in Cankarjeve brigade 
s številčno premočnim in dobro oborože-
nim sovražnikom na Ilovi Gori so se za-
čeli zadnje dni oktobra in trajali šest dni, 
do 4. novembra 1943, ko so se končali z 
velikimi izgubami med borci Ljubljanske 
in Cankarjeve brigade. Na Ilovi Gori je 
življenje izgubilo več kot sto borcev. Mr-
tvim borcem so sezuvali in uničevali po 
en čevelj, da ne bi v prihajajoči zimi grel 
živih. Med žrtvami nemškega maščevanja 

so bili tudi vaščani. Sovražnik je zavzel 
Ilovo Goro, pobil ranjene partizane, po-
strelil ujetnike in del domačinov, ki so jih 
streljali celo v cerkvi, ter zažgal Veliko 
Ilovo Goro in Gabrje in se nato umaknil.

Slavnostni govornik na slovesnosti je 
bil mag. Borut Sajovic, vodja poslanske-
ga kluba LDS in tržiški župan, ki je zbra-
ne ob spomeniku nagovoril z naslednjimi 
besedami:

»Vesel sem vašega vabila in se vam za-
hvaljujem za organizacijo te čudovite in 
pomembne prireditve. Še posebej čestitke 
pohodnikom 15. pohoda, planincem, pra-
porščakom, nastopajočim in organizator-
jem prireditve.

Tako je prav, in na ta način spoštujemo 
korenine in temelje današnje samostojne 
Republike Slovenije. Danes smo tu z eno 
samo željo, da se dogodki izpred 66 let 
nikdar in nikoli več ne ponovijo ter da žr-
tve niso bile zaman. Tu smo, da izrazimo 
tiho spoštovanje vsem umrlim na obeh 
straneh. Tu smo, da povemo, da ni več 
čas, da bi kdor koli prižgal sveče umrlim 
v drugi vojni z občutkom zmagoslavja, 
niti strahu niti sramu. Da jasno povemo 
in potrdimo, kdo je bil napadalec, kdo 
agresor, kdo njihov sodelavec, izdajalec 
in kdo žrtev in kdo slovenski partizan in 
osvoboditelj.

Zgodovina jasno ločuje, zgodovinska 
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dejstva pa potrjujejo, da smo bili Slovenci 
žrtve fašistične, imperialistične politike, 
da so nam hoteli vzeti domovino, uničiti 
narod, slovenski jezik. Zgodovina tudi ja-
sno pove, da smo se potujčevanju uprli in 
iz druge svetovne vojne izšli kot zmago-
valci. Na tej veliki, s krvjo dobljeni zmagi 
pa je zasnovana naša današnja domovina 
Evropska skupnost, katere enakopravni in 
ponosni član smo …«

Ob spomeniku 63 žrtvam Črne roke 
v Kozlarjevi gošči 22. oktobra 2009

Močno je deževalo tega oktobrskega 
dne. Ozke barjanske ceste so se izgubljale 
v močvirju med grmičevjem pod sivimi 
oblaki, ko se je pred spomenikom v Ko-
zlarjevi gošči zbirala množica ljudi, da bi 
počastila spomin na 63 zverinsko pobitih 
žrtev tako imenovane Črne roke. 

Črna roka je bila izrazito gestapovska 
organizacija, sestavljena iz dezerterjev, 
skrivačev, plavogardistov in domobran-
cev. Zasledovala in lovila je zlasti teren-
ske aktiviste, napadala patrulje in kurirje. 
Le malokdaj so žrtve streljali. Običajno so 
jih grozno mučili in nazadnje še zaklali. 

Če oznaka na Ižanski cesti ne bi kaza-
la poti k spomeniku, bi ga nepoučeni le 
s težavo odkrili. Morilci niso naključno 
izbrali tega odmaknjenega kraja za svoje 
mračno početje. V zavetju noči so iskali 
izbrane žrtve, jih odvlekli na samotni kraj 
v barju in jih tam kruto pokončali. Ma-
ščevali so se tudi vdovam in sorodnikom 
aktivistov. Med drugimi so ubili mater 
desetih otrok, pa tudi otrokom niso pri-
zanesli. In vse to so »barjanski klavec«, 
poročnik Franc Frakelj (Peter Skalar), in 
njegovi krvavi »apostoli« počeli v imenu 
svete vere tako, kot se to tudi danes in v 

imenu različnih bogov in verstev še vedno 
dogaja na različnih koncih sveta. 

Na spomeniku ni imen žrtev. Plošče z 
imeni so z njega potrgali že pred leti. So 
to naredili Frakljevi somišljeniki? Ali je 
mogoče, da živijo še danes, tu, med nami? 
Je to dejanje izraz sramu, maščevanja ali 
le navadni vandalizem? Uničevanje spo-
menikov je zavrženo dejanje, vnovično 
maščevanje pokojnim in nasilje nad čustvi 
njihovih bližnjih, naj se zgodi kjer koli in 
kadar koli. Pred spomenikom zbrani soro-
dniki, prijatelji in znanci pobitih ne potre-
bujejo na spominskih ploščah vklesanih 
imen. Hranijo jih v svojih spominih in tem 
se pridejo poklonit pred spomenikom. 

In vendar bi te pomnike strašne prete-
klosti naroda morali obnavljati ter jih spo-
štljivo vzdrževati za rodove, ki te vojne 
niso doživeli. Naj bodo opomnik, da sta 
mir in svoboda naroda plačana z visoko 
ceno, kot je ob tej priložnosti ob spome-
niku povedala Julka Žibert, slavnostna 
govornica in podpredsednica mestnega 
odbora ZZB Ljubljana: »Zato smo vedno 
znova dolžni, da se na tem kraju zaveže-
mo, da bomo povsod in vsak posebej de-
lali za mir …« 

Za KO ZB NOB Škofljica
Vera Banić Vukadin

Lavriški upokojenci smo bili zopet  
množično na Dolenjskem

Vse več meglenih dni v Ljubljanski kotlini in želja po družbi 
je bil razlog za odhod dveh avtobusov med dolenjske gričke. 
Na izletu »Čaščenje Martina na tradicionalen način« nam je 
gospodar in gostinec Opara na Stari gori v objemu Debenca 
in Gradišča v programu opisal pridelavo te žlahtne kapljice, 
zorenje mošta do njegovega krsta (od tega dne postane vino). 
V izjemno prostornem, estetskem in v slogu vinogradništva 
urejenem lokalu so razveselili celotno družbo.

Da ni dobre družbe brez dobre glasbe, vemo vsi, zato nas je 
že med potjo razveseljeval g. Mirko s svojo harmoniko, med 
postankom in za dobrodošlico na cilju. Za naše plesno razpo-
loženje pa brez ansambla tudi ne bi šlo.

Ne delamo reklame, a lahko rečemo, da smo se imeli lepo 
– soliden prevoz z avtobusi, dobra hrana, dobra dolenjska ka-
pljica in dobra glasba. In nazadnje želje marsikoga, da se še 
kdaj vrnemo.

Posebno sporočilo vsem upokojencem Lavrice, ki še niste 
včlanjeni – pridite v našo družbo in velikokrat se boste razve-
selili z nami. 

Podrobnejše informacije: predsednik DU Lavrica, tel. 
01/3663 796.

Jože Sebanec,
predsednik DU Lavrica
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PGD Orle

Podmladek PGD Orle na medobčinskem kvizu tako 
uspešen, da je s štirimi ekipami zastopal GZ Škofljica 
na regijskem tekmovanju

Voščilo
Novoletni čas je čas prijaznih misli,

veselja in dobrote. 
Ob tem začutimo, da pripadamo  

družini, prijateljem
in mnogim, s katerimi se prepletajo naše 
poti, in naj bodo še naprej prepletene  

s prijateljskimi vezmi.
Lepe praznične dni in  
vse dobro v novem  
letu 2010 vam želi 

Jože Sebanec,
predsednik DU Lavrica

Leto hitro je zbežalo – 
kam se mu je mudilo?

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠKOFLJICA
Naj bo leto 2010 polno malih pozitivnih presenečenj in presene-

tljivih radosti. Zasenčijo naj črne misli, težave in prijetne besede 
naj polepšajo vsak dan.

Poveselimo se skupaj z najbližjimi, prijatelji in uživamo dobrote 
življenja.

VSEM UPOKOJENCEM KOT TUDI VSEM OB-
ČANOM ŠKOFLJICE V PRIHODNJEM LETU 
ŽELIMO PREDVSEM ZDRAVJA, OSEBNEGA 
ZADOVOLJSTVA IN VELIKO SREČNIH DNI.

Želimo vam prijetne božične in novoletne praznike, bolnim čim-
prejšnje okrevanje, vsem pa ne preveč motečo okolico.

Upravni odbor DU Škofljica

Medobčinski kviz gasilske mladine 
je potekal na Škofljici

V soboto, 26. septembra 2009, je na 
osnovni šoli Škofljica potekal medob-
činski kviz gasilske mladine. Kviza se je 
udeležilo 54 ekip iz GZ Ig, Velike Lašče 
in Škofljica. Tekmovalne ekipe so merile 
svoje znanje v temah: gasilstvo, požarna 
preventiva, zgodovina gasilstva, gasil-
ska abeceda, vezanje vozlov in gasilski 
spretnosti. PGD Orle je na kvizu nasto-
pal s štirimi ekipami: dve ekipi mlajših 
pionirjev z ekipo starejših pionirjev in 
eno ekipo mladink. Rezultati tekmovanja 
so bili odlični: mlajši pionirji so osvojili 
prvo in drugo mesto, starejši pionirji so 
bili drugi, mladinke pa so bile prve. Dose-
ženih rezultatov smo zelo veseli, saj smo 
v priprave vložili veliko truda in časa. 
Uspeh nam je naložil nove obveznosti, 
saj so štiri ekipe iz PGD Orle zastopale 
GZ Škofljica na regijskem tekmovanju, ki 
je bilo 24. oktobra v Ljubljani. Ekipe so 
pripravljali, spremljali na tekmovanju in 
tako so zaslužili za dosežene rezultate na-
slednji mentorji: Peter Pajk, Marko Pajk, 
Mojca Matjaž in Okorn Lojze. Tekmova-
nje je zelo dobro pripravila in ga izvedla Mladina in mentorji PGD Orle na regijskem kvizu Ljubljana 1

mladinska komisija GZ Škofljica pod 
vodstvom Uroša Cibra.

Uspešni tudi na regijskem kvizu
Regijski kviz gasilske mladine regije 

Ljubljana 1 je potekal na osnovni šoli Vi-
žmarje - Brod. Iz PGD Orle so se na nanj, 
kot že rečeno, uvrstile štiri ekipe, dve 
ekipi mlajših pionirjev, ekipa starejših 

pionirjev in ekipa mladink. V deževnem 
sobotnem jutru se je pred osnovno šolo 
Vižmarje - Brod zbralo okoli 200 mladih 
in njihovih mentorjev iz regije Ljubljana 
1, ki jo sestavljajo Gasilske zveze Brezo-
vica, Horjul, Dolomiti, Dol Dolsko, Lju-
bljana, Ig, Velike Lašče, Medvode, Vodi-
ce in Škofljica. Gasilsko zvezo Škofljica 
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so predstavljale najboljše ekipe, ki so si 
vstopnico izborile na občinskem tekmo-
vanju na Škofljici. Te ekipe so: mlajši pi-
onirji; dve ekipi iz PGD Orle in ekipa iz 
PGD Pijava Gorica, starejši pionirji; eki-
pa iz PGD Orle in ekipa iz PGD Pijava 
Gorica, mladinci; ekipa iz PGD Orle in 
ekipa iz PGD Vrh nad Želimljami.

Tekmovalne ekipe so merile svoje zna-
nje v temah, kot so gasilstvo, požarna 
preventiva, zgodovina gasilstva, gasilska 
abeceda. Poleg znanja pa je bilo treba po-
kazati tudi precej ročnih spretnosti pri ve-
zanju vozlov, iskanju parov, izbiri gasilni-
ka ter pri spajanju cevi na trojak in ročnik.

V dobri organizaciji mladinske ko-
misije regije Ljubljana 1 je tekmovanje 

potekalo gladko in polno vzdušja, tako 
da je dopoldne hitro minilo in že smo vsi 
skupaj nestrpno čakali na razglasitev re-
zultatov. V močni konkurenci mladincev 
je trojka PGD Orle v sestavi Katarine in 
Špele Okorn ter Anite Jager osvojila prvo 
mesto. Pri starejših pionirjih so Tina Puci-
har, Jerica Okorn in Luka Janežič osvojili 
peto mesto. Pri mlajših pionirjih je ekipa 
Jerneja Janežiča, Mihe Marinčka in Ma-
tije Podržaja osvojila prvo mesto, ekipa 
Mance Okorn ter Matica in Jureta Pajka 
pa je osvojila deveto mesto. 

Doseženih rezultatov smo se zelo raz-
veselili, saj smo v priprave vložili veliko 
truda in časa, ki nam ga zmeraj primanj-
kuje. Uspeh nam je naložil tudi novo ob-

veznost, saj bomo že peto leto zapored 
zastopali GZ Škofljica in regijo Ljubljana 
1 na državnem prvenstvu, ki bo letos na 
osnovni šoli v Braslovčah.

Odgovornost, da zastopamo regijo in 
posredno tud GZ Škofljica, smo vzeli zelo 
resno in tako že trdno delamo ter si že-
limo dobrih rezultatov. Zavedamo pa se, 
da je konkurenca zelo močna in da poleg 
znanja in spretnosti potrebujemo tudi ve-
liko tekmovalne sreče.

Ekipe so pripravljali naslednji mentorji: 
Peter Pajk, Marko Pajk, Mojca Matevž in 
Lojze Okorn.

Lojze Okorn,
predsednik komisije za mladino

Franc Martinc – petdesetletnik

Vedno pripravljen pomagati

Vse, v kar upate, naj se izpolni, 
kar iščete, naj se odkrije,
kar si želite, naj se uresniči!

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ORLE
se zahvaljuje vsem članicam, članom in mentorjem za požrtvovalno sodelovanje pri 

gasilskih vajah in tekmovanjih, za pomoč pri prostovoljnih delih in sodelovanju v dru-
štvu.

Vsem pokroviteljem, darovalcem ter krajankam in krajanom pa se zahvaljujemo za 
izkazano pomoč.

SREČNE BOŽIČNE IN NOVOLETNE PRAZNIKE VAM 
V PRIHAJAJOČEM LETU 2010 ŽELI

Upravni odbor PGD Orle

In dočakal je! Ja, kar petdeset jih že ima 
Franc Martinc, predsednik PGD Lavrica. 
Ob koncu oktobra so mu prijatelji in dru-
štveni tovariši iz PGD Lavrica voščili za 
okroglo obletnico. 

Le kako bi ga pozabili. On, njegova 
družina in seveda njegovi predniki so že 
dali lavriškemu gasilstvu četrto genera-
cijo. To je so dolga leta prostovoljnega 
dela in odrekanja za blaginjo kraja in 
nesebične brezplačne pomoči krajanom. 
Kot predsednik PGD Lavrica si vsekakor 
zasluži vsaj skromno zahvalo in voščilo 
– hvala za vse in še veliko zdravja, moči 
in dobre volje ob skrbno urejenem toplem 
domačem ognjišču.

Andrej Pogačnik
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Lovska družina  
Škofljica vabi

Vas veselijo sprehodi v naravo? Bi radi spoznali 
svoje okolje in imate radi živali? Pa si želite o tem 
izvedeti več ter vse skupaj spoznavati s prijetno 
družbo?

Lovska družina Škofljica ima pri tem več kot 
60-letno tradicijo, eno najlepših lovišč, edinstvene 
živalske vrste in zaupanja vredne lovske prijatelje. 
Svoje bogate izkušnje in naravne danosti bi želeli 
deliti tudi z vami, zato vabimo medse

NOVE ČLANICE IN ČLANE.
V lastnih objektih se bomo poveselili, od starej-

ših članov izvedeli vrsto nepozabnih dogodivščin, 
si izmenjali izkušnje in krepili pravo prijateljstvo.

Verjamemo, da tudi sami želite izkusiti to prije-
tno okolje, vanj prispevati svoj del in izkoristiti ne-
pozabne trenutke, ki vam jih nudimo.

Dekleta, žene in druge lo-
vske prijatelje zato vabimo, 
da nam pošljete svoje pro-
šnje do 31. decembra 2009 
na naslov LD Škofljica, 
Šmarska cesta 3, 1291 Ško-
fljica ali po elektronski po-
šti ldskofljica@gmail.com.

Ivan Jordan

Iz dela naših društev 

DPM Lavrica

Jesenska delavnica za otroke na Lavrici
V sredo, 21. oktobra 2009, smo člani-

ce Društva prijateljev mladine Lavrica 
organizirale delavnice na temo JESEN. 
Pripravile smo ves potreben material. Po-
tekale so v treh delih. 

Prva skupina je izdelovala slike. Vsak 
od otrok si je izbral listje in sadje, ki ga 
je namazal z barvami in jih nato odtisnil 
na podlago. Ko je bila »slika« posušena, 
so namazali okvir z lepilom Mekol ter ga 

okrasili z različnimi vrstami suhih plodov, 
lubja, žit …

Druga skupina je na večje barvne risal-
ne liste zopet odtisnila v isti tehniki kot 
prva. Ko se je slika posušila, smo jo vlo-
žili v posebne folije ter jih plastificirali. 
Nastali so čudoviti podstavki za na mizo. 

Tretja skupina je izdelovala posodice 
iz gline. Glino so otroci najprej razva-
ljali, nato pa nanjo položili list trte in ga 

odtisnili, preostanek gline pa odstranili. 
Oblikovali so še pecelj in grozd ter ju po-
stavili na prej izdelani list. Vse skupaj so 
postavili v plastične posodice, da je list 
dobil končno obliko. Iz preostale gline pa 
so izdelali še čudovite ježke, za bodice pa 
uporabili kostanjeve ježice.

Delavnica je bila uspešna, udeležilo se 
je je veliko otrok.

Maja Sever

Območno združenje 
veteranov vojne za 
Slovenijo Škofljica

Obdobje praznikov je čas veselja. Je čas, ko se ozremo v prihodnost 
in se predvsem ob dobrih dogodkih oziramo na minulo leto.

Veselimo se lahko, da živimo v miru in nam ne grozi vojna. Kljub 
temu, da nam trka na vrata gospodarska kriza in se je v naših srcih 
naselil nemir, kaj nam prinaša jutri, se v prihodnost zazrimo z opti-
mizmom in pogumom, kot smo stopili pred osemnajstimi leti na pot 
samostojne države. Verjamem, da smo vsi skupaj izkoristili priložnosti 
in se bomo uspešno spoprijeli z izzivi, ki nas čakajo v letu 2010.

Območno združenje veteranov vojne za  
Slovenijo Škofljica želi vsem občankam in obča-

nom v prihajajočem letu obilo sreče,  
zdravja in miru.

Ivan Jordan,
predsednik
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Pekli smo jabolčni zavitek
V vrtcu Lavrica je tudi skupina Polž-

kov. Ob praznovanju tedna otroka smo se 
odločili, da pripravimo jabolčni zavitek.

Lotili smo se dela. Že pred zajtrkom 
smo oprali jabolka in jih pripravili za na-
daljnjo uporabo. Spoznali smo vse sesta-
vine, ki so potrebne za pripravo zavitka. 
Skupaj z otroki smo ugotovili, da vse to 
doma uporabljajo tudi mamice. 

V kuhinji smo prosili za testo, sladkor, 
jajca, smetano in pekač. Jabolka pa smo 
imeli že v igralnici. Da smo bili pravi ku-
harji, smo oblekli predpasnike. Nekateri 
smo imeli bele predpasnike, drugi pisane, 
tako da smo bili prav smešni. Pa nič zato, 
saj smo se vsi zabavali. Začeli smo z ri-
banjem jabolk, pripravili testo, ga nama-
zali s smetano in jajci. Na koncu pa smo 
nanašali naribana jabolka na testo, posuli 
smo še sladkor, dodali malo cimeta in li-
monino lupinico.

Jabolčni zavitek smo položili v pekač in 
ga odnesli v kuhinjo. Naša kuharica pa je 
našo specialiteto položila v ogreto pečico. 

Otroci so na neprisiljen način spoznali, 
kako priti z lastnim trudom do jabolčnega 
zavitka (od jabolka do pečenega zavitka).

Prisotnih je bilo 15 otrok in vsi so že-
leli sodelovati. Zato je bilo treba naloge 
porazdeliti. Eni otroci so oprali jabolka, 
drugi so jih nato naribali, tretji pa so nari-
bana jabolka polagali na testo in jih posuli 
s sladkorjem. 

Vsi smo nestrpno čakali, kdaj se bo 
zavitek spekel. Po hodniku se je razširil 
sladkoben in prijeten vonj po pečenem ja-
bolčnem zavitku. Vzgojiteljica je odhitela 
v kuhinjo ponj ter nam ga pripeljala na 
vozičku v igralnico, kjer smo občudovali 
svoj izdelek. Doma smo ga skupaj s starši 
pojedli in bili ponosni nad delom, ki smo 
ga skupaj z vzgojiteljicama opravili. Vsi 
lahko potrdimo, da je bil naš jabolčni za-
vitek slasten in okusen.

Mihaela Gruden in Veronika Fijavž

Dan za zgodovinarje
Zbrali smo se ob 8. uri pred osnovno 

šolo Škofljica ter se z avtobusom odpe-
ljali proti Pivki. Med potjo nam je učitelj 
Kovačič pripovedoval o cestah, po kate-
rih smo se peljali, pokrajinah, ki smo jih 
videli, mestih in mestnih znamenitostih. 
Tako je vožnja hitro minila, saj je gospod 
Kovačič pripovedoval zelo zanimivo in 
prav vsi učenci smo ga z velikim zanima-
njem poslušali.

Pripeljali smo se pred PARK VOJA-
ŠKE ZGODOVINE, kjer je bilo zelo mr-
zlo. Od tam smo se s kombiji najprej od-
peljali do Alpskega zidu ali po italijansko 
Vallo Alpino, natančneje do utrdbe na Pri-
možu, ki je bila nekoč poveljniška utrdba 
zaporne skupine utrdb okrog Pivke. Ta 
utrdba ima zgornje in spodnje nadstropje, 
nadstropji sta simetrični. Ima dva glavna 
in štiri stranske vhode, pet velikih bival-

nih prostorov, štiri topniške kazemate, 
preprosto kuhinjo, opazovalno kupolo in 
poslopje za posadko tik ob glavnem vho-
du. Čez vse hodnike in sobe so na zidovih 
speljani jarki, tako da so se vojaki, tudi ko 
je zmanjkalo elektrike, z lahkoto orienti-
rali in natančno vedeli, kje so. V utrdbah 
je vladala popolna tišina. Da bi izkusili, 
kakšen je občutek, če si v popolni temi in 
tišini, smo ugasnili naše naglavne svetil-
ke in utihnili. Na žalost nam je uspelo biti 
tiho le 15 sekund, vendar je vsak izmed 
nas to izkušnjo doživel drugače.

Ogledali smo si še zunanjost utrdbe, ki 
je od prvotnega stanja zelo spremenjena, 
saj so vaščani iz vhodov jemali železo. 
Tudi okolica je bolj poraščena – včasih ni 
bilo skoraj nič dreves.

Odpravili smo se do Parka vojaške 
zgodovine, ki stoji na območju stare ita- Učenci OŠ Škofljica v utrdbi na Primožu
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lijanske vojašnice. Tam smo si ogledali 
razstavo Regio Carsica Militaris, ki go-
vori o različnih zgodovinskih obdobjih. 
Izvedeli smo, kaj so gradišča, se poučili o 
pomembnosti Postojnskih vrat …

Ogledali smo si dokumentarni film in 
rešili prvo polovico učnega lista. Odšli 
smo do dela muzeja, kjer so razstavljeni 
tanki. Izvedeli smo, zakaj so različnih 
barv, različnih oblik, ter da so jih v po-
sameznih državah poimenovali drugače, 
npr. Američani so jih poimenovali po po-
veljnikih, Nemci po živalih, Rusi so jim 
nadeli mešanico števil in črk. Videli smo 
tudi različne vrste orožij. Ob vsem tem 
sem nemalokrat pomislila, koliko ljudi je 
umrlo zaradi teh strojev.

Ko smo rešili še drugo polovico delov-
nega lista, smo imeli nekaj prostega časa 
za fotografiranje. S tem se je naša zgodo-
vinska sobota končala in odpravili smo se 
proti domu.

Laura Koudela, 9. a V muzeju

Likovno delo meseca oktobra
Naziv likovno delo meseca si je pri-

služil izdelek Martina Tomažiča iz 7. a 
razreda, ki je oblikoval nadvse zanimivo 
krožno kompozicijo. Ta je sestavljena 
iz krošenj različnih dreves. Z različno 
gostoto nizanja drevesnih listov je risbo 
zelo razgibal. Sredino lista je pustil pra-
zno in tako omogočil gledalcu, da si v 
tem delu dogajanje predstavlja sam. Na 
robu praznega prostora na listu je narisal 
gnezda, ki poudarjajo, da je to sklenjena, 
krožna in zaprta kompozicija, ki je hkrati 
tudi uravnotežena. Za izdelavo izdelka je 
uporabil kemični svinčnik, ki pušča tanke 
in različno izrazite črke, in flomaster za 
izrazitejše linije. Likovno delo je izdelal 
brez pomoči mentorice Romane Zupančič 
Leljak. 

Rebeka Jene, 9. b

Učna delavnica staršev in učencev 4. razredov
Temeljno znanje, ki ga morajo učenci 

osvojiti pri začetnem opismenjevanju, je 
tehnika branja. Z dobro osvojeno tehniko 
branja so ob povečani količini učne snovi 
v učbenikih pripravljeni na zahtevnejše 
branje (na branje z razumevanjem) ter za 
učenje metod, s katerimi se bodo znali sa-
mostojno učiti. V tem času se učijo najti 
informacije v leksikonih, enciklopedijah 
in na internetu, opazujejo življenje ter 
se pogovarjajo z odraslimi. Na ta način 

se urijo v iskanju bistva. Najti bistvo, je 
po pripovedovanjih učiteljev za učence v 
drugi triadi najtežje. Vse to jih pripravlja 
na prehod v abstraktno mišljenje, do kate-
rega lahko pridejo v zadnji triadi. 

Na učni delavnici spoznamo različne 
metode in tehnike učenja (med drugimi 
metodo dela z besedilom, miselne vzor-
ce in druge metode izpisovanja, tehniko 
pravilnega podčrtovanja, načrtovanje 
učenja). Metode in tehnike učenja potre-

bujemo za lažje učenje iz knjig in drugih 
pisnih virov (danes dobimo kar 70–80 % 
znanja prav iz pisnih virov). 

Letos smo imeli dve učni delavnici, ker 
je bilo prijavljenih kar 14 otrok in njiho-
vih staršev. Prva delavnica je bila v po-
nedeljek, 19. oktobra 2009, druga pa v 
sredo, 4. novembra 2009. Delavnici smo 
začeli ob 17. uri in zaključili po treh šol-
skih urah in pol. Potekali sta v učilnici  
2. b razreda na OŠ Škofljica.
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Učenci pri izdelavi svoje teme

Vsebinsko sem delavnico ohranila táko, 
kot sem si jo zamislila v njenih začetkih 
leta 2003. V uvodu na kratko predstavim 
metodo PRPOP (Preleti, Razdeli, Preberi, 
Obnovi, Preglej) in nekatere druge teh-
nike. Nato prosim starše, da samostojno 
pripravijo predstavitev ene od ponujenih 
pedagoških tem (npr. pogoji učenja, ka-
kšno prehrano potrebujejo možgani, do-
mače naloge). Sama v tem času predelam 
z otroki izbrano šolsko snov iz predmetov 
družba ali naravoslovje in tehnika. Letos 
je bila v prvi delavnici tema Odvisnost, v 
drugi pa Šola skozi zgodovino. Obe sku-
pini (starši in otroci) vedno povzameta, 
izpišeta in predstavita predelano vsebino 
v obliki plakata. V predstavitvah vidim 
vrednost tega, da razširimo svoje znanje 
in slišimo izkušnje drugih, da se učimo 
komunikacijskih spretnosti ter nastopanja 
v javnosti. 

Vsaka skupina ima drugačen ton, dina-
miko, intenzivnost, lepoto. Naj izposta-
vim dve opažanji iz letošnjih delavnic. 

Ko smo obravnavali temo odvisnosti, 
mi je preskočila iskra, ki se je oblikovala 
v vprašanje: »Kako to znanje prenesti v 
prakso? Kako otroke naučiti, da se bodo 
znali upreti?« Začela sem jim postavljati 
izzivalna vprašanja, s kakršnimi se znajo 
srečati v življenju, na primer: »Ali se sla-
bo počutiš; ali bi poskusil nekaj?« ali »A 
si ne upaš?« ali »Ti ne veš, kaj je dobro!« 
in naučili so se, da človeka pogledajo v 
oči in da na vsak poskus prepričevanja 
odgovorijo ne, in še povedo, zakaj ne. 
Otroci so mene in starše navdušili s tem, 
kako hitro se učijo. Izkazali so izjemno 
iskrivost, prodornost, bistrost, vztrajnost 
in pogum. 

Na drugi delavnici smo z otroki odkri-

li, da vsako besedilo v knjigah odgovarja 
na neko vprašanje. Poiskali smo ta skrita 
vprašanja, in ko so predstavili šolo skozi 
zgodovino, so jo predstavili tako, da so 
zbrali dejstva o tem, kakšni so bili včasih 
razredi, kje so bile šole, kdo je poučeval, 
kako so vzgajali itd. 

In še to. Ko so na moje vprašanje: »Za-
kaj ponovimo?« odgovorili: »Za vsak slu-
čaj,« sem jim lahko razložila in pokazala, 
v čem je smisel ponavljanja. Po eni uri 
namreč vemo manj kot polovico naučene 
snovi (zato je pri zmerno težki snovi po-
lovico časa treba nameniti učenju, polovi-
co pa ponavljanju; pri težki snovi, kjer je 
veliko formul, na primer fiziki, pa je 20 
% učenja, 80 % ponavljanja oziroma vaj). 

Če učenci sprostijo svoj miselni tok, se 
lahko njihove misli osmisli, dopolni, ra-
zloži. To pa je možno le, če se počutijo 
varne in sprejete. V takih okoliščinah so 
tudi najbolj učljivi.

Poleg gradiva, ki ga sama pripravim, 
svetujem staršem, da kupijo knjigo Duši-
ce Kunaver Učim se učiti. To je knjiga, ki 
jo po mojih izkušnjah otroci z velikim ve-
seljem preberejo in presnovijo. Na temo 
učenja predstavim še knjigo Bogomile 
Krvine Uspešno učenje. Sama etimologi-
ja besede izobraževanje pove, da pomeni 
izobraževanje »izoblikovati« obraz, to pa 
je v bistvu vzgoja; učne sposobnosti se 
razvijajo in privzgajajo podobno kot de-
lovne navade. Zato glede vzgojnih tem 
svetujem knjige Razvajenost – rak sodob-
ne vzgoje, S pravimi vprašanji do rešitve 
vzgojnih zadreg (avtor obeh je Bogdan 
Žorž), Vzgajati z ljubeznijo (avtorica 
Zdenka Zalokar Divjak).

Največjo vrednost delavnice vidim v 
tem, da delamo skupaj s starši, učenci in 

Starši in njihov izdelek

Razstavljeno gradivo 

učiteljica, saj na ta način drug drugega 
obogatimo z izkušnjami in zgledi. Po-
membno se mi zdi tudi to, da se učitelj 
uči skupaj z otrokom tako, kot se doma 
z njim učijo starši, da jim pokažem, kako 
se učiti, jih spodbujam k postavljanju 
vprašanj in k razmišljanju, da začutijo, 
kako je učenje ustvarjalno, kaj pomeni 
kritično pogledati besedilo in kaj narediti 
z vprašanji, ki ostanejo odprta. Tako kot 
je učencem izziv, da se nekaj naučijo, je 
učitelju izziv, kako naj nekaj uči. 

Starše in učence vedno spodbujam, da 
lahko nadaljujemo s temami učenja na po-
govornih urah.

Vabim vas, da si pogledate nastalo učno 
gradivo, ki je razstavljeno v zgornjem ho-
dniku novega prizidka. 

Neki grški učitelj je dejal: »Vsi ljudje 
so takšni, da težijo k temu, da bi (z)ve-
deli.« Izkušnje iz učnih delavnic mi to 
potrjujejo.

Regina Bokan,  
prof. pedagogike
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Vzgoja in izobraževanje

Potovalni tabor skavtov iz klana fantastičnih 7
Črnomelj–Metlika,  
6.–11. julij 2009

1. dan
Tabor smo v zgodnjih jutranjih urah 

začeli na Škofljici, nato pa smo se z vla-
kom odpeljali v Črnomelj. Nina in Vesna 
sta določili smer, po kateri naj bi prišli do 
današnjega cilja, Dragatuša. Med potjo 
smo še kosili. Vsi utrujeni od naporne poti 
smo prispeli do župnišča, kjer smo si ure-
dili prenočišče. Udeležili smo se še svete 
maše in se igrali na bližnjem igrišču.

2. dan
Ob 7. uri smo imeli budnico, po njej pa 

smo se, oblečeni v šotorke (zaradi dežja), 
odpravili proti Pustemu Gradcu, kjer nam 
je vodič razkazal Krajinski park Lahinja. 
Prespali smo na seniku turistične kmetije, 
družbo pa nam je delal skoraj cel živalski 
vrt: osla, koze, zajčki ...

3. dan
Prebudili smo se ob sedmih ob zvoku 

oslička Miškota. Hitro smo pripravili in 
pospravili zajtrk ter prevreli vodo, saj 
v Damlju še nimajo vodovoda. Zaradi 
preveč narasle Kolpe je naše dvodnevno 
raftanje »padlo v vodo«. In tako smo se 
z vodnikom Juretom podali od Kota, pa 
do … »No, bomo videli, do kje bomo pri-
šli,« je rekel Jure. Prekratkih šest ur smo 
si krajšali z napovedovanjem prihodnosti. 
Prenočili smo na starem seniku, in to je 
bil najtrdnejši spanec, saj mi, mestni otro-
ci, tega nismo vajeni.

4. dan
Po skupinskem umivanju zob smo nato-

čili še pitno vodo in se odpravili po svoji 
poti naprej. Kosilo smo pojedli v Grbljah 
na prekrasni plaži, obsijani s sončkom. 
Odločili smo se, da je edina stvar, ki še 
manjka na taboru, BIVAKIRANJE. Bivak 
smo postavili na vrhu hriba med vinogra-
di, za kar sta poskrbela Maxi in Vesna. 
Nataša, Daša in Nina pa so pripravile 
odlično večerjo na odprtem ognju.

5. dan
Zbudili smo se ob pesmi dežnih kapelj. 

Spravili smo se iz bivaka, pojedli zajtrk 
in pospravili svoje domovanje. Na otoku 
smo si ogledali ogromno letalo iz druge 
svetovne vojne. Pod kapljajočim mostom 
smo se »razkomotili« za kosilo. Kmalu 
smo vsi šokirani izvedeli, da nas Daša 
zapušča, in to že čez nekaj ur! Pred odho-
dom Daše pa je našo Natašo čakal še krst, 
pri katerem skavti dobimo svoja skavtska 
imena (edina izmed nas ga namreč še ni 

imela). »Puzanje« po hribu gor in kotalje-
nje dol ter nabiranje rožic – ja, to je pravi 
krst. Utrujeni in polni doživetij smo pre-
spali v toplem metliškem župnišču.

6. dan
Ker se nam je malce mudilo, smo si na 

hitro ogledali Metliko, se sončili in od-

pravili na železniško postajo. Ob gledanju 
slik iz »fotkiča« smo obujali spomine pre-
teklega tedna, na naš nepozaben poletni 
potovalni tabor!

Klan ŠKOFLJICE 1, 
hiperaktivna lisica
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Vzgoja in izobraževanje

Aktivnosti smrkolinov
Smrkolinova slastna pica

V sredo, 18. novembra 2009, smo se 
odpravili v Picerijo Ona na Škofljici. Tam 
smo s prijaznim picopekom najprej raz-
valjali testo, nanj namazali paradižnikovo 
mezgo, obložili smo ga s šunko, sirom, 
gobicami in na koncu na sredino dali še 
olivo. Tako je izpod naših spretni rok na-
stala čisto prava pica. Ko se je pica spekla 
v krušni peči, smo jo z veseljem pojedli. 
Za svoj trud smo bili poplačani z liziko. 
(Stančka)

Tečaj drsanja
Starejši smrkolini smo v drugi polovici 

meseca oktobra in prvi polovici meseca 
novembra obiskovali tečaj drsanja. Ker 
so bili vsi mali smrkolini brez predznanja 
drsanja, smo v sodelovanju s HK Slavi-
ja junior uspešno zaključili tečaj drsanja 
in vsi postali pravi drsalci, in to v samo 
osmih urah tečaja. Seveda nam brez po-
moči izkušenih drsalcev in z veliko mero 
potrpljenja animatorjev to nikakor ne bi 
uspelo. Ob tej priložnosti se vsi smrkolini 
drsalci zahvaljujemo HK Slavija junior in 
njihovim animatorjem za ves trud, ki so 
nam ga namenili. (Mateja) 

Izdelovanje lutk s starši
Ležim na odeji sredi travnika, pod 

mano pa trava spušča prijeten zvok, ki 
boža moja ušesa. Okoli mene se sliši glas 
razposajenih otrok, ki tekajo sem in tja, se 
smejijo … Zbudim se v postelji in vem, 
da pod mano ni več mehke trave, saj je 
zvok postelje čisto drugačen. Nad mano 
pa je še vedno modro nebo …

Tako se je pričela zgodbica deklice 
Rine, ki je bolna ležala v bolnišnici. Zgod-
bica je bila priložena povabilu k dobro-
delni akciji Pezovo obdarjanje, ki smo se 
ji z veseljem odzvali. K sodelovanju smo 
povabili še starše. Tako je v oktobru vsaka 

skupina smrkolinov s svojimi vzgojitelji-
cami pripravila delavnice, na katerih smo 
ustvarjali lutke iz cunj ter drugih naravnih 
materialov. Zbirko punčk, kužkov in dru-
gih živali smo poimenovali Naši pravljič-
ni junaki. V veselem vzdušju, ob iskrivih 
idejah ter prijetnem druženju nam je čas 
hitro minil. Nato smo vse igrače zapakira-
li in odposlali k otrokom, ki morajo svoj 
čas zaradi bolezni preživljati v bolnišnici.

Vsi skupaj si želimo, da bi jim naše 
igrače popestrile in polepšale vsaj kakšno 
urico, ko jim bo težko. (Vida)
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Večer za zaljubljeneLjubezen
Ljubezen je precenjena za tiste,

ki je ne poznajo.

Za tiste, ki v njej vidijo  
le svoj interes,

drugim ga ne priznajo.

Ljubezen je precenjena za vse,
ki v množici skriti čakajo,  

hrepenijo,
a zanjo ničesar ne naredijo.

Ljubezen je precenjena za tiste,
ki smo jih zapustili

in so zato na stranpoti zavili.

Ljubezen je treba spoznati,
nekaj zanjo storiti,

nekaj sebe dati, šele nato jemati.

Marija Apovnik

Vse odhaja z nami …
Ljubi, lepi obrazi,

prijetni skriti kotički,
nepokošeni travniki,

dišeči po bosih nogah otroštva.
Sanjski svet kresne noči,
že zdavnaj porasle poti.

Vse mineva in odhaja
skupaj z nami.

Žalostni nesmisel neke pomladi,
od tiste nore mladosti.

Smehljaji obljube, prisege.
Vljudne fraze brez pomena.

Grehi, samota obupa,
žeja ljubezni.

Vse mineva, se razpleta,
odhaja skupaj z nami.
Postaja pravljica vetru.

Tončka Podlogar

Kulturna dvorana na Škofljici je v pe-
tek, 6. novembra, zvečer gostila mladega 
pevca in pianista, sicer dijaka Gimnazije 
Bežigrad, Miho Brkinjača, ki je v organi-
zaciji KUD Škofljica in s pomočjo glas-
benih prijateljev pripravil že svoj tretji 
koncert. Tokrat ga je naslovil Večer za 
zaljubljene, saj je v uro in pol trajajočem 
programu predstavil lepo število izbranih 
slovenskih ljubezenskih popevk. Najprej 
smo slišali Poletno noč, sledile so zimze-
lene, predstavil pa je tudi svoje interpre-
tacije Magnifica, skupine Kalifornija, Iz-
toka Mlakarja in Adija Smolarja. Izvedbo 
nekaterih so sooblikovali Mihovi prijate-
lji: na kitari ga je spremljal Ivo Čičak, na 

violini Nika Halas, na kontrabasu Polona 
Petrovič, Nina Mergole in Maša Medved 
pa sta se izkazali s svojim petjem.

Miha pa ni le suvereno in odlično pel 
ter igral, temveč se je uvodoma zahvalil 
predsednici kulturnega društva Mariji 
Gregorič, ji čestital za rojstni dan, prav 
tako tudi svojemu dekletu. Na koncu so 
bile zahvala, čestitke in spodbuda name-
njene naštetim nastopajočim tako z Miho-
ve kot s strani predsednice in podžupana 
Romana Brunška. Polna dvorana obisko-
valcev je bila ob odhodu postrežena še s 
sladkimi dobrotami. 

Katja V. Škrabec
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Voščiti z voščilnico
Ob večjih praznikih, kot so božič, novo 

leto in velika noč, si izmenjavamo vošči-
la. V sedanjem času je vedno več dobrih 
želja posredovanih preko interneta, v pre-
teklosti pa je bil glavni medij voščilnica. 
Dopisnice naj bi se pojavile v prvi polovi-
ci 19. stoletja v Avstriji. Kasneje je dopi-
snica na naslovni strani dobila ilustracijo 
ter se tako razvila v razglednico – prve naj 
bi nastale v Nemčiji. Kmalu se je prvo-
tnim prizorom krajev in krajevnih značil-
nosti pridružila še vrsta drugih motivov; 
tudi prazničnih.

Slikarji so s pomočjo razglednic soobli-
kovali okus za umetnost ter jih (posredno) 
uporabljali tudi kot propagandno gradivo. 
Konec 19. in prva desetletja 20. stoletja 
so se tako kulturniki trudili, da bi v lju-
deh spodbudili narodno zavest. K temu je 
veliko pripomoglo umetniško društvo Ve-
sna, ki je delovalo pod geslom Iz naroda 
za narod. V svoja dela so vpeljevali etno-
loške motive v obliki krasilnih elementov, 
likovnih prikazov domačih običajev, sim-
bolov in podobno.

Predstavnik društva Vesna je bil tudi 
slikar in ilustrator Maksim Gaspari 
(1883–1980), za katerega lahko rečemo, 
da je naš najbolj znani umetnik razglednic 
in voščilnic. Gaspari je kot restavrator in 
ilustrator dvajset let deloval v Sloven-
skem etnografskem muzeju v Ljubljani, 
kar je bila zanj služba, ki mu je omogoča-
la prost dostop do številnih različnih naro-
dnih motivov (dekorativni vzorci, običaji, 
noše idr.).

V opusu Gasparijevih voščilnic naleti-
mo na motive osebnih (poroke, godovni 
zavetniki …), cerkvenih (božič, cvetna 
nedelja, velika noč …) in drugih prazno-
vanj (novo leto, pust). Prve Gasparijeve 
božične voščilnice so bile natisnjene v čr-
no-beli tehniki, motivi, ki jih je umetnik 
uporabil, pa prikazujejo božično dogaja-
nje, kot so postavljanje jaslic, sveta dru-
žina, pastirci z zvezdo repatico, blagoslov 
s kadilom in blagoslovljeno vodo, rezanje 
božične pogače, polnočnica, angeli, ki 
prinašajo darila. 

Med novoletne prizore bi lahko uvrstili 
prikaz meščanske družine ob jelki, splo-
šne zimske motive (kepanje, zimsko ve-
selje …), personifikacijo zime v podobi 
starke, slovo starega leta, ki ga je Gaspari 
upodobil kot starca, in številne druge. 

Drugi prizori, ki jih je slikar uporabil za 
razglednice ob božično-novoletnih pra-

znikih, opisujejo različne navade in obi-
čaje. Na že tako bogat seznam prizorov 
lahko dodamo motiv tepežkanja oziroma 
praznik nedolžnih otročičev, praznovanje 
tretjega svetega večera, ko se spominjamo 
obiska svetih treh kraljev, kolednike in 
druge praznične podobe. V opusu Gaspa-
rijevih voščilnic iz časa po drugi svetovni 
vojni najdemo tudi lik dedka Mraza; ker 
gre za tujo figuro, jo je moral umetnik po 
političnih navodilih »posloveniti«.

Gasparijevi motivi so med seboj zelo 
raznoliki ter očitno kažejo slovenske 
etnološke značilnosti. Poleg prikaza pra-
znovanj in navad samih so tu še oblačila 
prikazanih figur, ozadje osnovnih moti-
vov je tipično slovensko (kuhinja, slike 
na stenah, pohištvo, dekorativni elementi 

…). Gaspari je šel celo tako daleč, da je 
upodobil slovensko kmečko družino, v 
kateri oče pri obdelavi lesa namiguje na 
svetega Jožefa, mati, ki z malim sinkom 
sedi poleg, pa je očitna navezava na Ma-
rijo z Jezusom. 

Številne Gasparijeve voščilnice so, po-
dobno kot današnje, ob robovih ob strani 
ali spodaj vsebovale napise. Včasih je bilo 
podano preprosto voščilo, kot je recimo 
srečno novo leto, vesele božične praznike 
ali vesel božič in srečno novo leto, v neka-
terih primerih pa srečamo tudi posamezne 
verze iz pesmi (kaj se vam zdi pastirčki, al 
ste kaj slišali?), na motivu dedka Mraza 
pa izvemo, da nam celo dedek Mraz želi 
srečno novo leto.

Nataša Kovačič
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Iz življenja župnije Ljubljana Rudnik

God Simona in Juda Tadeja je naznanil farno žegnanje
Rudnik, 25. oktober 2009. 

Spet je leto naokoli. Simon in 
Juda Tadej – rudniška farna pa-
trona – sta potegnila za zvon in 
naznanila letno farno žegnanje. 
Priznati je treba, da je bilo pri 
obeh mašah veliko župljanov. 

V gosteh so imeli nekdanjega 
župnika g. Vinka Cingerleta in 
župnika iz slovenske župnije v 
Washingtonu, pa še sestro Mari-
jo Erklavec. Bilo je slavnostno. 
Temu je pripomoglo seveda tudi 
naročeno sončno vreme. 

Po drugi sveti maši je bilo ve-
selo in pestro. Pekli so kostanj 
kar na treh pečeh, pa seveda ruj-
nega ni manjkalo, ko so bila usta 
suha ob vročem kostanju. Go-
spodinje so pripravile veliko sla-
nih, mesnatih in sladkih dobrot. 
Bogat srečelov je posebno zani-
mal otroke, saj je vsaka srečka 
zadela. Zvonovi so pritrkavali 
kot nekoč, v starih časih. Bilo 
je res slavnostno. Morda se bo 
celo vrnila nostalgija na Rudnik. 
Škoda, da moderni časi opuščajo 

kakšno narodno nošo za poži-
vitev. Ob tej priliki ne smemo 
pozabiti na veliko število otrok. 
Med zbranimi je bilo že opaziti 
priseljence, ki kar dolgo niso ve-
deli, da je njihova nova fara na 
Rudniku. Na farni praznik niso 
pozabili niti nekdanji farani, ki 
so se odselili, pa jih domači še 
vedno povabijo na žegnanje. Po-
časi se spet vračajo stari običaji, 
da se ljudje vračajo h koreninam. 

Bog daj, da bi spet oživele sta-
re navade. Zbrani so kar dolgo 
vztrajali in obujali spomine in se 
veliko pogovarjali. 

Pogovor domačih in svojcev 
se je nadaljeval doma. Včasih 
so se na žegnanje vozili z zapra-
vljivčki na enega ali dva konja, 
danes so pa moderni kovinski 
konji, le da domov vozijo bolj 
ženske kot moški. Saj vemo, za-
kaj …

Za veselo razpoloženje priso-
tnih sta poskrbela kar dva har-
monikarja.

Andrej Pogačnik
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Knjižnica sporoča

Novo na knjižnih policah
ODDELEK ZA ODRASLE
0 Splošno, menedžment, računalništvo

GUINNESS…2010
POGLED na drugo stran: priročnik za branje kakovostnih 

mladinskih knjig 2009
1 Filozofija, okultizem, psihologija

BRADEN, Gregg: Božanska matrika: most, ki povezuje čas, 
prostor, čudeže in prepričanja

GEORGE, Mike: Kako poiskati notranji mir
GALIMBERTI, Umberto: Grozljivi gost: nihilizem in mladi

3 Sociologija, vzgoja
MONTESSORI, Maria: Skrivnost otroštva
PANTLEY, Elizabeth: Skrita sporočila: kaj z besedami in de-

janji v resnici sporočamo otrokom
5 Okolje, živalstvo

ZUPAN, Marko: Raziskave onesnaženosti tal
BOYSEN, Sally: Najpametnejše živali na svetu

6 Medicina, domače živali
TELLINGTON, Linda: Dotik/TOUCH
SMITH, Laura L.: Depresija za telebane
DALBY, Liz: Zadovoljen pes

7 Ročne spretnosti, šport
ELLIOT, Marion: Izdelki iz papirja
BODEMER, Jens: Tek: vitki in zdravi s pravilnim treningom

80/82 Jezikoslovje, literarna teorija
JESENOVEC, Ana: Književnost na maturi 2010
ŠINK, Jure: Prišleki, Lojze Kovačič: priročnik za spoznavanje 

književnih del
CALTRAN, Monika: Angleščina. Maturitetne teme: besedila, 

naloge in nasveti za pripravo na maturo
ŠINK, Jure: Francoski testament, Andrei Makine: priročnik za 

spoznavanje književnih del
LAO ZI: Dao de jing

82 – 1 Poezija
VELIKA knjiga voščil

82-311.2 Družabni roman
ROBERTS, Nora: Padli angeli
HASS, Liam: Satanova nevesta
SCHLINK, Bernhard: Konec tedna
LEROY, Gilles: Alabama song
GARWOOD, Julie: Divja princesa
VOLTAIRE: Filozofske zgodbe
MUSSO, Guillaume: Ker te ljubim
JIANG, Rong: Volčji totem
WOODIWISS, Kathleen E.: Shanna
SUTER, Martin: Small world
COELHO, Paulo: Zmagovalec je sam
BALOGH, Mary: Markizova nevesta
HAMID, Mohsin: Ugovor vesti nekega fundamentalista
GOUDGE, Elizabeth: Čar otoka
KLEYPAS, Lisa: Moj zaščitnik
KLEYPAS, Lisa: Ljubimec lady Sophie
WINTON, Tim: Vdih
NOVAK, Bogdan: Zdomci med brati
RUPEL, Dimitrij: Predsednik ali tako, kot je bilo (Globokar-

jev rokopis)
82-312.6, 929 Biografski roman, biografije

EROFEEV, Viktor: Dobri Stalin
TODOROVSKI, Ilinka: Vsa življenja Igorja Bavčarja

82-94 Spomini
GOODFELLOW, John: Človek z ulice
KOVAČIČ, Lojze: Zrele reči
TUFEKČIČ, Andrija: Plavalec na drugem bregu Save: zapisi 

iz srbskih taborišč v Bosni
KLOEPPEL, Carol: Draga Nemčija: Američanka v Nemčiji
GILMOUR, Benjamin: Bojeviti pesniki: puške, snemanje fil-

ma in divji zahod Pakistana
886.3-312.4 Kriminalke

ROLLINS, James: Črni red
9 Geografija, turistični vodiči, potopisi, zgodovina

MATIČIČ, Dušan: Geografija na maturi 2010
PAVLIHA, Boris: Zgodovina na maturi 2010
HARTNELL, Jackie: Brez stalnega naslova
JEZERNIK, Jerneja: Alma M. Karlin, državljanka sveta: ži-

vljenje in delo Alme Karlin (1889–1950)
RAJIČEVIĆ, Veliša: Hrvati v luči zgodovinske resnice

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

Pripravila: Alma Vidmar Mederal
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Kaj berejo knjižničarji?
Jenny-Mai Nuyen, Nijura: Dediščina vilinske krone

Jenny-Mai Nuyen je komaj 20-letna avtorica, a njen prvenec, Nijura, se lahko kosa z drugimi fantazijskimi deli. Zato jo tudi pri-
poročam vsem ljubiteljem fantazijske literature.

Veter je šumel skozi krošnje in vrtinčil listje v divji ples, ko je mlada Nil, napol vilinka, napol človek, na sprehodu skozi gozd 
naletela na nenavaden nož, kamniti trn. Tisti trenutek se ni zavedala, da je postala osrednja oseba grozljivega spopada, ki se je ne-
zadržno približeval. Kajti neverjetno grozodejstvo je omajalo svetovni mir – človek je namreč ukradel elrysjar, čarobno polkrono 
Mahovincev. Z njo si je pridobil slepo vdanost in neranljivost. Zaslepljen z novo močjo je skrivnostni kralj okrog sebe začel zbirati 
vojsko Sivih bojevnikov, da bi svoji vladavini groze podjarmil ves svet. Samo eno orožje ga lahko zaustavi – elyor, druga polovica 
krone elrysjar in hkrati kamniti trn. To je čarobna polkrona Svobodincev, ki niso podrejeni novemu kralju. Toda nenavadni nož 
potrebuje nekoga, da ga uporabi, in za to je bila izbrana Nil. Preganjana od Sivih bojevnikov in ob podpori maloštevilnih pogumnih 
tovarišev, se Nil poda na pot proti kraljevemu stolpu.

Njura je zgodba o ljubezni, izdajstvu in zvestobi, ki doseže osupljivo napetost z navdušenimi fantazijskimi elementi in presene-
tljivimi zasuki.

Maja Šefman

Andonovski, Venko: Azbuka za neposlušne
Je knjiga, ki me je najbolj navdušila med kupčkom branja, ki sem si ga privoščila v kislih dneh te jeseni.
Nudila mi je obilo zabavne intelektualne telovadbe, hkrati pa me je napolnila z množico vtisov. Pa ne gre le za razvoj črk iz po-

dob, kot je videti na prvi pogled, ne gre niti za zgodbo, ki je postavljena v čas delovanja Cirila in Metoda. Zame je bistvo v tistih 
plasteh zgodbe, ki izrisujejo človeške značaje in ustroj družbe, ki postavljajo pred bralca pomembna etična vprašanja, ki so kljub 
krščanskemu ozadju občečloveška.

Nekdo je to knjigo primerjal z Ecovim Imenom rože, ki se prav tako dogaja v samostanu, kjer prepisujejo knjige. Vendar si drznem 
trditi, da ga ta drobni roman (141 strani) presega v marsičem.

Barbara Kaiser

Irena Todorovič (ilustrirala Neda Dokić): Učbenik za zaljubljanje: v tretji triadi osnovne šole
Knjiga, ki je namenjena »mulcem« iz tretje triade, je zelo dobra mešanica teorije o zaljubljanju (oz. psiholoških nasvetov) in is-

kric, ki jih prinese življenje samo. Vse skupaj je povezano v napeto izčiščeno zgodbo, ki je kolaž različnih žanrskih načinov pisanja. 
Knjiga, ki se lahko kosa s pisanjem Nostlingerjeve (glej Mini se zaljubi), ki skozi zabaven način pove še kaj poučnega in koristnega.

Bernarda Ščetinec

Vabimo vas na KNJIŽNI KLUB,  
ki bo potekal v sredo, 23. decembra,

 ob 19. uri v Knjižnici Škofljica.
Tokrat se bomo pogovarjali o poeziji 

NEŽE MAURER. 
 Njena poezija je prežeta s čustvi, 

je neposredna in preprosta. Vsakdo 
lahko v njej najde delček sebe.

  

Literarni večer bo vodila pisateljica 
Sonja Pirman!
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Gozdne vlake na Kopiji pri Pijavi Gorici: Poročilo o opravljenem delu in nosilci

Vsebine o osmišljanju in zavedanju gozda  
kot naravne danosti

Pravni in organizacijski vidiki: letos 
septembra so bile delno rekonstruirane 
gozdne vlake na Kopiji pri Pijavi Gorici. 
Financer celotnega dela v 100-odstotnem 
deležu je bila Občina Škofljica. Pomemb-
na opomba: večina sosednjih občin, meje-
čih na našo, financira vlake v 50 ali tudi 
nižjih odstotkih, kar pomeni, da plačajo 
drugi del rekonstrukcije lastniki gozda 
sami. Denar je bil načrtovan s proračunom 
Občine Škofljica za opravljanje del v letu 
2009 v višini 9000 evrov. Ga. Majda PE-
TRETIČ, revirni gozdar, univ. dipl. inž. 
gozd., z Zavoda za gozdove Slovenije, 
KE Škofljica, Gozdne uprave Škofljica, ki 
je projekt pripravila in izvedla, je dela tako 
tehnično kot tudi strokovno zelo korektno 
vodila skupaj s pravnim zastopnikom, di-
rektorjem g. Milanom PODLOGARJEM, 
inž. gozd. Svoj del nalog – razpis javnih 
naročil in financiranje – je opravila in pri-
pravila Občina Škofljica, in sicer ga. Brigi-
ta Marinšek. Dela, kot so iniciativa, pripra-
va informacije in organiziranje podpisa ter 
pridobivanje soglasij lastnikov in del koor-
diniranja akcije, sem opravil Jože Žlahtič, 
član Občinskega sveta Občine Škofljica.

Pobudo za rekonstrukcijo vlak sem po-
dal kot svetnik Občinskega sveta Občine 
Škofljica zaradi slabe kvalitete vlake in 
njene nizke varnosti za spravilo lesa, kar 
sva ugotovila z gozdarko ga. Majdo Petre-
tič. Gozd na tem delu, kot še marsikje, je 
bil delovno in varnostno nedostopen, na 
več mestih zaradi neurejenega lastništva 
ali slabe dostopnosti ni vzdrževan, zaradi 
tega je primeren za širjenje bolezni dreves 
in tal. Ker gozd leži med dvema cestama, 
kočevsko in želimeljsko, na strmem po-
bočju, je bil načeloma za vzdrževanje in 

eksploatacijo tudi splošno nedostopen; ob 
morebitnem gozdnem požaru ali v prime-
rih, kot so izlitje toksično nevarnih ali vne-
tljivih snovi in s tem ogrožajoč naselje in 
pitno podtalno vodo želimeljskega vršaja, 
je splošno nedostopen in nepregleden. 

Akcija informiranja lastnikov gozda 
o potrebnosti rekonstrukcije vlake in zbi-
ranja soglasij lastnikov za rekonstrukcijo 
je potekala od vključno februarja do junija 
2009; delo na rekonstrukciji je potekalo 
v septembru in oktobru 2009. Pot je bila 
gradbeno rekonstruirana v dolžini ca. 3000 
metrov: smer z želimeljske ceste, po po-
bočju v smeri kočevske ceste in od tam v 
dveh krakih v smeri po pobočju nazaj na 
želimeljsko cesto in v drugi nakazani sme-
ri pod kočevsko cesto proti Pijavi Gorici. 
Širina vlake je ca. 3,5 metra, kar omogoča 
dostop težjih gozdnih strojev in prikolic. 
Rekonstrukcija je bila opravljena skladno 
z normativi obnavljanja gozdnih vlak – 
skrbnica Majda PETRETIČ, revirna goz-
darka.

Pomembno opozorilo: gozdna vlaka, 
posebej nasuta z gramozom (in kot so že-
leli nekateri lastniki posameznih parcel), 
ne bo asfaltirana. Na podoben način bodo 
obravnavane tudi naslednje rekonstrukcije 
gozdnih vlak in cest.

Ob celotni akciji je nujno opozoriti, da 
se, čeprav so nekateri lastniki gozda, opra-
vljene vsebine ne zavedajo. Teh je malo, 
so pa zelo zadovoljni z opravljenim delom, 
kar je bilo povedano ustno in s sodelova-
njem priprave razširjene trase vlake. 

V tej fazi je delo opravljeno prvofazno, 
in to nujno potrebuje še naslednjo fazo; v 
drugi fazi je vlako nujno povezati z vsto-
pom do naselja na Gasilsko ulico v Pijavi 

Gorici ter pod kočevsko cesto v smeri Želi-
melj nadaljevati z rekonstrukcijo vlake. Na 
ta način je nujno celotno pobočje osmisliti 
iz VODNO-VARNOSTNIMI, PROTIPO-
ŽARNIMI IN SPLOŠNO ZAŠČITNIMI 
vsebinami in ga vnesti tudi v sistem ob-
činskih pešpoti in Svarunovo sprehajalno 
pot. Ne glede na to, da so lastniki gozda 
zasebniki, morajo dati življenje gozdu tudi 
drugi občani. Zato je pomembno, da se 
gozd ustrezno obravnava v človekovem, 
občanovem in lastnikovem zavedanju. 

Moja priporočila za prihodnje urejanje 
gozda in gozdnih vlak so naslednja:

– izgradnja druge in tretje faze vlak na 
Kopiji: zaključek v letu 2010 v smeri Pi-
java Gorica in smeri Želimlje do Turjaka;

– nujna obnova in posek bolnih dreves 
iglavcev, ki v gozdovih obstajajo, in nuj-
nost pomlajevanja gozda (upoštevanje 
normativnih določil gozdarske službe); 

– nujnost pomlajevanja gozda zaradi 
erozijskih in vremenskih vplivov (upošte-
vanje normativnih določil gozdarske služ-
be in določil ekonomike gospodarjenja z 
gozdovi – lastniki);

– izdelava gozdnih vlak zaradi protipo-
žarnih, splošno varstvenih, posebej zaradi 
zaščite vodnih virov;

– oživitev gozda kot vzpostavitev pešpo-
ti, s tablami opremljene učne poti ipd., skla-
dno zaradi oživljanja naravne dediščine.

Vsem sodelujočim in akterjem se za 
uspešno rekonstrukcijo gozdne vlake, prva 
faza Kopijski gozd, za sodelovanje iskreno 
zahvaljujem. V naslednjih fazah pričaku-
jemo tvorno sodelovanje še istih in novih 
lastnikov ter služb za sogospodarjenje z 
naravnim bogastvom.

Jože Žlahtič
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Potopis

Od vzhoda do zahoda in juga Severne Amerike (2. del)
Sredi junija sem se z letalom odpravil v kanadski Montreal, kjer sem začel svoje 

kolesarsko potovanje po Severni Ameriki. V Torontu sem obiskal sorodnike in si 
ogledal Niagarske slapove. Od tam sem pot nadaljeval v ZDA, kjer sem si ogledal 
zaključek kolesarske dirke RAAM. Obiskal sem tudi Washington in prvi del poti 
končal v New Yorku. Poletel sem v Las Vegas, kjer sem začel drugi del kolesarske 
poti. Po skupaj 34 dneh in na kolesu prevoženih 2847 kilometrih sem potovanje 
zaključil na obali Kalifornije, v Los Angelesu.

Po nedeljski maši sem se od Matjaža 
poslovil in še enkrat kolesaril skozi An-
napolis. Za nekaj dni sem zapustil obalo 
Atlantskega oceana in odkolesaril v bli-
žnji Washington, prestolnico ZDA. Tudi 
tam sem imel zagotovljeno prenočišče, 
saj mi je Matjaž dal naslov svojega pri-
jatelja Bojana, čigar žena je zaposlena na 
slovenskem veleposlaništvu. Njuno sta-
novanje sem dokaj hitro našel, a sem ju 
čakal kar nekaj ur, saj sta se z dvodnev-
nega izleta v New Yorku vrnila okoli pol-
noči. Naslednji dan mi je Bojan na kolesu 
razkazal največje znamenitosti glavnega 
mesta ZDA. Seveda velja v prvi vrsti 
omeniti Belo hišo, kjer je dom ameriške-
ga predsednika, in Kapitol, kjer je sedež 
ameriškega kongresa. Pred Kapitolom 
sem srečal del Balohove ekipe, ki je bila 
po končani dirki nekaj dni nastanjena v 
Washingtonu. Še isto popoldne sem pre-
stolnico ZDA zapustil in kolesaril proti 
severovzhodu do kraja Columbia. Tam 
sem bil dogovorjen s Slovenko Marjeto, 
ki sem jo spoznal ob Balohovem prihodu 
v cilj. Torej sem še tretjo noč zapored pre-
nočil pri naših rojakih.

Ulice Philadelphie
Zadnji junijski dan sem še enkrat kole-

saril skozi Baltimore in se za kratek čas 
vrnil na Atlantik. Na vsak način sem želel 
še isti dan priti do Philadelphie in s tem 
tudi prekolesariti vsaj 200 km. A v Bal-
timoru sem se predolgo zadržal, saj sem 
hotel poskusiti značilno lokalno jed – 
morskega raka, in najti pravo restavracijo, 
kar ni bilo niti najmanj lahko. Velemesto 
sem zapustil šele okoli pol treh popoldne 
in do Philadelphie je bilo še dobrih 150 
km. Dvomil sem, da mi bo res uspelo, a 
po drugi strani sem bil dovolj trden in od-
ločen. Med potjo mi je z avtom dvakrat 
v razmiku 20 km ustavil možakar iz bli-
žnjega kraja in me prepričeval, da mi ne 
bo uspelo. Ponudil mi je prevoz ali preno-
čišče. Zahvalil sem se mu za prijaznost in 
kolesaril naprej. Zapustil sem Maryland 
in na kratko vozil skozi zvezno državo 
Delaware. Ob sončnem zahodu sem pri-
kolesaril do zvezne države Pensilvanija, 
in že globoko v temi do predmestja najve-
čjega mesta v njej. Takrat se je ulil dež in 
nadel sem si dežno oblačilo, a ne popol-
noma. Med prtljago sem več kot pol ure 
iskal galoše in pomislil, da sem jih verje-
tno pozabil v Torontu pri sorodnikih, kar 
se je kasneje izkazalo za točno. Iskal sem 
tudi hotel, a v predmestju ni bilo niti ene-
ga. Ob pol enih zjutraj sem prikolesaril 
v središče Phile, kot ji krajše pravijo; na 
srečo je nehalo deževati. Še kar nekaj časa 
sem se vozil po ulicah Philadelphie gor in 
dol, kajti želel sem najti pravi hotel, ki jih 
je bilo sicer nekaj, a povsod so bile cene 
zasoljene. Vrnil sem se v najcenejšega, in 
števec se je ustavil pri 214 km. Naslednje 
dopoldne so mi uslužbenci hotela dovo-
lili, da lahko še malo ostanem. V šestem 
nadstropju so imeli bazen in seveda sem 
ga izkoristil. Zunaj na terasi pa sem ob 
toplem in sončnem vremenu malo pole-
žal s pogledom na visoke stolpnice. Kar 
naenkrat mi je Phila postala všeč, čeprav 
je bilo še večer prej ravno obratno. A časa 
za poležavanje ni bilo in zgodaj popoldne 

sem ulice Philadelphie, o katerih prepe-
va znani Bruce Springsteen, zapustil. Ob 
prečkanju reke Delaware sem zapustil še 
Pensilvanijo in pripeljal v zvezno državo 
New Jersey, hkrati pa tudi v prestolnico 
Trenton, kjer sem prenočil.

Dan zatem sem znova prikolesaril do 
obale Atlantika, v bližino New Yorka. V 
daljavi, čez zaliv, sem ugledal obrise vi-
sokih stolpnic Manhattna. Ustavil sem se 
ob spominski plošči, ki opozarja na žalo-
stni dogodek iz 11. septembra 2001, ko so 
ljudje nemo zrli v valeči se dim porušenih 
dvojčkov. Nedaleč stran sem se »zabri-
sal« v še kar topel ocean. Zapeljal sem se 
na turistični otok Sandy Hook, ki velja za 
naravni rezervat. Na eni od plaž sem se 
odločil prespati. Ker je pihalo, sem zave-
tje našel pod čolnom, obrnjenim na glavo. 
Ampak le do dveh ponoči. Dva varnostni-
ka v avtu sta, tako kot vsako noč, temeljito 
prečesala vso plažo in z lučjo, naperjeno 
proti meni, povzdignila glas ter me spra-
vila pokonci. Ko sta ugotovila, da nisem 
nevaren in sem le popotnik, sta me pustila 
pri miru, sicer bi moral z njima. Seveda 
na plaži vseeno nisem smel ostati. Poleg 
bližnje restavracije sem ostanek noči pre-
spal na klopi v predprostoru sanitarij.

Newyourški policisti 
Ljudje so množično, kljub petku, že 

zjutraj začeli prihajati na plažo otoka San-
dy Hook. Tudi sam sem plažo izkoristil za 
kopanje in na kratko raziskal lepo oko-
lico s številnimi zanimivimi rastlinami. 
Kasneje sem se odpeljal proti New Yor-
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ku in se mu bližal z njegove južne strani. 
Zapustil sem zvezno državo New Jersey 
in ob prečkanju mostu znova zapeljal v 
veliko zvezno državo New York, tokrat 
na drugem koncu kot prvič pri Buffalu, 
in hkrati v istoimensko mesto. Most je bil 
za kolesarje prepovedan, a če bi hotel čez 
pravega, bi moral daleč proti severu, in bi 
naredil velik ovinek. Na srečo me tokrat 
ni nihče ustavil. Bil sem malce nervozen 
in ganjen, saj sem se na kolesu pripeljal 
v famozni New York, največje mesto v 
Severni Ameriki, ki šteje devet milijonov 
prebivalcev. V minulem stoletju je kar ne-
kaj časa veljal za največje mesto na svetu, 
a to že dolgo ni več. Je mesto na vodi, po-
dobno kot Benetke, le da je tu vse večje. 
Sestavljen je iz petih okrožij oziroma četr-
ti. V enem od teh, v Staten Islandu, sem se 
znašel prvi dan. Na vsak način sem želel 
v Brooklyn, do katerega iz Staten Islanda 
vodi le en most, pa še ta je za kolesa pre-
povedan. Odločil sem se, da se zapeljem 
čez, a tokrat nisem imel sreče. Pri kontrol-
ni točki oziroma mostnini so me opazili 
policisti, ki so se z dvema avtomobiloma 
zapodili za menoj. Po približno 100 me-
trih so me ustavili in me napotili nazaj 
do kontrolne točke. »Poglej, zaradi tebe 
smo za nekaj trenutkov ustavili ves pro-
met,« je dejal eden izmed njih. »Oh, saj 
ne bi bilo treba, tako pomemben pa spet 
nisem,« sem jih malce zbadal. »Daj potni 
list, napisali ti bomo kazen,« je spet dejal 
eden od njih. »Ali ne bi bilo bolje ravno 
obratno, da bi prepovedali promet avto-
mobilom? Poleg tega je tu veliko debelih 
ljudi in bi se lahko več gibali,« sem jih 
hotel omehčati z besedami. »Ali si kakšen 
mirovnik ali protestnik?« so se čudili. 
»Ne, nič od tega, ampak bil sem že marsi-
kje po svetu in tudi v večjih mestih, kot je 
ta, New York,« sem dodal. Policist, ki je 
imel v roki potni list, je pripomnil: »Res, 
videl si že pol sveta – Avstralija, Argen-
tina, Brazilija, Iran, Indija, Kitajska idr., 
in če je tako, ti ne bomo napisali kazni.« 
Odleglo mi je in ob tem sem, segajoč proti 
torbam, dejal: »Lahko vam dam kak spo-
minek iz Slovenije.« Oni pa so poskočili: 
»Ne, bog ne daj, kamere so povsod in šef 
ne bi dovolil.« Poslovili smo se v prija-
teljskem vzdušju in odpeljal sem se proč 
od mostu. Ko je dan jemal slovo, sem kar 
osupnil ob pogledu na čudoviti Manhat-
tan na drugi strani zaliva. Ob tem, da sem 
srečal dve Makedonki in Poljakinjo, sem 
se zapletel še v daljši pogovor z Albanko. 
»Že 11 let živim tu, a mi ni všeč. Morda je 

režim hujši, kot v časih Enverja Hoxhe,« 
je dejala. Prenočil sem v njenem stanova-
nju. 

Četrtega julija zjutraj sem Staten Island 
zapustil z ladjo, ki vozi brezplačno za 
kolesarje in pešce. Pripeljala me je na 
Manhattan in najprej sem si ogledal ruše-
vine dvojčkov – dveh stolpnic trgovske-
ga centra. Sicer je dan minil v znamenju 
največjega ameriškega praznika – dneva 
neodvisnosti. Proslave v New Yorku ni 
bilo, bil pa je ognjemet, ki so ga vsi ne-
strpno pričakovali. Že nekaj ur prej so se 
množice začele zgrinjati ob reki Hudson, 
ki deli zvezni državi New Jersey in New 
York. Pol ure prej je policija ustavila ves 
promet v okolici, tudi pešce in kolesar-
je, in moral si stati in gledati ognjemet z 
reke, če si hotel ali ne. Naslednji dan sem 
se s turistično barko zapeljal na otok, kjer 
stoji Kip svobode, največja znamenitost 
New Yorka. Kip, ki predstavlja boginjo 
svobode, so odprli oktobra 1886. Izdelal 
ga je kipar F. A. Bartholdi, ogrodje pa je 
sestavil Gustav Eiffel. Proti večeru sem 
čez most, dovoljen za kolesarje, vendarle 
pripeljal v Brooklyn in se nastanil blizu 
letališča JFK. Zjutraj sem z letalom želel 
v Denver v Koloradu. A ta dan ni bilo no-
benega ugodnega leta in dejali so mi, da 
imam več možnosti na manjšem letališču 
La Guardia, kjer je več notranjih letov. 
Odpeljal sem se 15 km proti severu, v 
okrožje Queens. Vendar nekje na pol poti 
se mi je posvetilo in na hitro sem usta-
vil ter segel po zemljevidu. Številke od 
Denverja do Las Vegasa in naprej do Los 

Angelesa so bile prave, ampak to niso bili 
kilometri, pač pa milje, kar je popolnoma 
nekaj drugega. »Ne bo se mi izšlo, ne mo-
rem v Denver,« sem pomislil in se odločil 
za Las Vegas. Na letališču v Queensu so 
mi dejali, da sem ugodne lete za ta dan že 
zamudil, rezerviral sem za naslednje jutro 
– z letališča JFK. Še isti dan sem se vrnil 
v Brooklyn in prenočil na letališču.

Vročina in kič Las Vegasa
Naslednje jutro sem severovzhodno 

obalo ZDA zapustil in se z letalom pre-
selil na jugozahod. Po peturnem letu 
sem stopil na tla zvezne države Nevada 
in največjega mesta v njej. Najprej sem 
si v letališki zgradbi privoščil kosilo, a 
sredi obeda sem moral vstati in policistu 
razlagati, kaj je v torbah, in mu pojasniti 
še marsikaj. Vedel sem, da me zunaj čaka 
huda vročina, zato sem se obotavljal. 
Sredi dne se je temperatura povzpela na 
42 stopinj. V središču mesta sem z vese-
ljem stopil v pivnico, kjer so imeli pravo 
nemško pivo. Seveda je Las Vegas znan 
predvsem po številnih igralnicah, ki jih je 
najti v vseh hotelih, restavracijah oziroma 
na vsakem vogalu. Včasih je bilo to zame 
moteče in tudi, da je mesto preveč kičasto, 
saj je umetno narejenih kar nekaj maket 
mest: New York, Rim, Benetke, Pariz … 
Zvečer se je temperatura spustila na prije-
tnih 35 stopinj. Takrat sem v mestu srečal 
Uroša Ravbarja, prijatelja in popotnika, ki 
je s svojo skupino potoval po tistih krajih. 
Dan zatem sem se še skoraj ves dan zadr-
žal v Las Vegasu, kjer kar mrgoli turistov 
in tudi hotelov; mnogi od teh so dokaj po-
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ceni, kar me je prijetno presenetilo. Malo 
ven iz mesta sem ustavil v enem izmed 
njih in se okopal v bazenu, kar je še kako 
prijalo. Naslednji dan so me čakali klanci, 
veter v prsi, nebo brez oblaka in tempera-
tura okoli 43 stopinj v senci, ki je je bilo 
sila malo, saj sem kolesaril po puščavi. 
Na sebi sem imel puščavsko oblačilo. Na 
srečo je bil zrak suh; včasih se niti nisem 
oznojil. Zvečer sem pripeljal v mestece 
Roach, ki je ravno na meji med zveznima 
državama Nevada in Kalifornija. 

V soboto opoldne sem pripeljal v me-
stece Barstow in šel na kosilo v restavra-
cijo, ki je bila v sklopu lepega, a poceni 
hotela. »Kako rad bi ostal tu, a ne mo-
rem,« sem pomislil. Kolesaril sem naprej 
skozi puščavo Mojave. Oviral me je veter 
v prsi in bilo je nekaj težkih klancev; to 
je bila najtežja etapa na poti, in vročina 
me je še najmanj motila. Vedel sem, da 
moram pri kraju Victorville zapeljati z 
avtoceste, v tem delu Kalifornije je kole-
sarjenje po njej dovoljeno. Ker tako kot 
skoraj povsod v ZDA ni bilo kažipotov, 
sem dvakrat ustavil in vprašal ljudi ob ce-
sti, ali sem na pravi poti. Pritrdili so mi, 
in vozil sem naprej. Že v temi sem pri-
kolesaril v mestece – Barstow! Vrnil sem 
se pač po drugi poti. Skoraj me je vrglo 
po tleh, ko sem ugotovil, da sem 120 km 
in celo popoldne vozil zaman. Zaradi tega 
sem bil jezen in poiskal hotel, kjer sem že 
bil čez dan. Receptor je bil še vedno isti 
in na vprašanje, kje sem bil, sem odvrnil: 
»Malo sem kolesaril naokoli.« V ponede-
ljek sem se bližal obali Pacifika in zapu-
ščal puščavsko podnebje. Sredi dneva je 
bilo v okolici Santa Clarite še vedno 42 
stopinj, a s spuščanjem v dolino, kjer je 
bilo vse več zelenja, me je zeblo. Toplo 
sem se oblekel in zvečer, ko sem v mestu 
Ventura prišel do obale Tihega oceana, je 
bilo le še 15 stopinj. »Saj ne morem verje-
ti, sredi julija je v Kaliforniji tak mraz; še 
nekaj ur nazaj bi skoraj umrl od vročine, 
zdaj bom pa zmrznil,« sem pomislil. Če-
tudi je bil moj cilj Los Angeles proti jugu, 
sem bil že prej odločen, da bom kolesaril 
še do Santa Barbare, ki je bila dobrih 40 
km severneje. Kljub temi sem bil odločen, 
da še isti večer pridem tja. A malo ven iz 
mesta sem s prednjim kolesom zapeljal v 
jašek in padel. Imel sem odrgnjeno kole-
no in hotel nadaljevati z vožnjo, a prvo 
kolo je bilo preveč poškodovano. Nemo-
goče se je bilo peljati in mislil sem si, da 
Santa Barbare ne bom videl. Peš sem se 
vrnil v pet km oddaljeno Venturo. Zjutraj 

sem našel kolesarski servis, a platišča mi 
niso hoteli popraviti. Našel sem še en ser-
vis, tam se je prijazen možakar potrudil 
in za silo popravil platišče. Več kot eno 
uro se je trudil, in ko sem ga vprašal za 
plačilo, je dejal: »Je že v redu, to sem sto-
ril iz veselja, da ne boš mislil, da smo vsi 
Američani tako slabi.« Njegove besede 
so me ganile in mi segle do srca. Vsee-
no sem kolesaril proti severu, se okopal v 
hladnem Pacifiku in popoldne prikolesaril 
do lepega mesta Santa Barbara, kjer sem 
prespal poleg katedrale Old Mission.

V sredo, 15. julija, je bil zadnji dan, ko 
sem kolesaril po novi celini. Vrnil sem se 
v Venturo in kolesaril skozi prestižno me-
stece Malibu, kjer sem se še enkrat okopal 
v Pacifiku. Zvečer sem se pripeljal v Los 
Angeles, drugo največje mesto Severne 
Amerike, ki ima štiri milijone prebival-
cev, s širšo okolico pa 18. Dvakrat (1932, 
1984) je gostil poletne olimpijske igre. 
Leta 1781 ga je ustanovil španski guver-
ner Neve, od leta 1821 do 1848 pa je bil 
del Mehike. Nekaj čez polnoč sem se pri-

peljal do letališke zgradbe, kjer sem pre-
nočil. Dopoldne sem mesto angelov zapu-
stil in najprej poletel v Calgary, kjer sem 
se zadržal le nekaj ur. Kanadsko mesto je 
gostilo zimske olimpijske igre leta 1988. 
Domov sem se vrnil prek Pariza.

Ob koncu naj dodam, da sem najbolj 
vesel, ker me tokrat niso oropali, niti me 
ni nihče napadel. Na poti sem srečal veli-
ko ljudi, najbolj ironično pa je, da nisem 
srečal niti enega pravega domačina – niti 
enega Indijanca. 

Moja spletna stran: www.ales-juvanc.
get.si

POKROVITELJI: SLOVENSKA 
LJUDSKA STRANKA, BTS COM-
PANY, PRO COND, CULT, ŽOLNA, 
GOSTILNA PETKOVŠEK, GOSTILNA 
STRAH, FASADERSTVO DOLINŠEK, 
AVTOSTORITVE ZAJEC, HOTEL 
GRANDVID, MIZARSTVO ZALAR, 
FRIZERSKI SALON ALENKA, EMON-
SKA KLET.

Aleš Juvanc
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Mont Blanc
23.– 26. junij 2009

Mont Blanc ali slovensko Bela gora je 
najvišja gora v Alpah ter v Zahodni Evro-
pi, visoka je približno 4810 metrov. Višina 
ni natančno določena zaradi debeline sne-
ga, ki se iz leta v leto spreminja. Meritev 
francosko-italijanske znanstvene odprave 
iz leta 2003 je pokazala, da je trdni vrh 
na višini 4796 metrov. Zaradi uravnanosti 
vrha je na njem namreč trajna plast snega 
in ledu, visoka najmanj 14 metrov. Masiv 
Mont Blanca je v Savojskih Alpah na meji 
med Francijo (Haute-Savoie) in Italijo 
(dolino Aoste). Vrh leži v Franciji. Mont 
Blanc je najvišji vrh Evrope, če izvzame-
mo gore Kavkaza, kjer je najvišji Elbrus s 
5642 metri.

Kot cilj pred poletnim dopustom smo si 
v Športnem društvu Klen zadali osvojiti 
najvišjo goro – Mont Blanc –, ki je ostala 
neosvojena trdnjava lanskoletnih načrtov, 
ki jih je preprečilo slabo vreme.

Na pot proti Franciji smo se podali v to-
rek, 23. junija 2009, v jutranjih urah. Malo 
pred poldnevom smo prispeli v dolino 
Chamonix pod Mont Blancom. Prvi dan 
pod Mont Blancom je bil namenjen pri-
lagajanju na višino, zato smo se odpravili 
z gondolo na 3842 metrov visoki Aiguille 
Du Midi, ki ponuja prelep razgled na oko-
liško dolino Chamonixa in na vrh Mont 
Blanca. Zvečer sta Marjan in Kruhi, naša 
vodnika in izkušena alpinista, celotno eki-
po sedmih članov razdelila v dve manjši 
skupini po tri oziroma štiri člane za posa-
mezno ledeniško navezo. Poleg tega smo 
ponovili pravila hoje v ledeniški navezi in 
delali scenarije morebitnih nezgod: padec 
v ledeniško razpoko, zdrs, slabost … 

Naslednji dan smo se v jutranjih urah 
odpravili na naš pohod proti »Beli gori«. 
Iz Chamonixa smo šli proti spodnji postaji 
zobate železnice, ki nas je popeljala 2372 
metrov visoko in nam s tem prihranila kar 
nekaj moči, potrebne za vzpon. Po enour-
nem popotovanju z železnico in prelepih 
pogledih na okoliške hribe smo prispeli na 
končno postajo Le Nid D'aigle, ki se kon-
ča, kot bi jo nekdo odrezal oziroma kot da 
je res bil njen namen, da se konča veliko 
višje. Tu se je začelo zares. Pot nas je vo-
dila po skalnatem pobočju kakšne tri ure 
do prve koče Tete Rousse na višini 3167 
m, kjer smo tudi prestopili s kamnitih na 
snežena, ledeniška tla. Pri tem prehodu na 
večni sneg smo pot nadaljevali opremlje-
ni v ledeniško navezo in z vso potrebno 
opremo: cepin, dereze, čelada, pasovi … 

Od tu dalje do našega cilja (prvi dan) – 
koče Goüter, ki je na višini 3817 metrov, 
nas je vodila dobro varovana, toda ob kru-
šljivem kamenju, prikritim s snegom, teh-
nično zelo zahtevna pot. Posebej nevaren 
je bil prehod snežišča, kjer je neprestano 
letelo kamenje, in smo ga prečkali v teku z 
derezami! Ker veliko planincev želi osvo-
jiti Mont Blanc, je ob vzponu precejšna 
gneča, kar predstavlja za vsakega plezalca 
potrebo po še dodatni zbranosti in previ-
dnosti. Osvojitev koče je za nas pomenila 
počitek in okrepčilo pred jutranjim poho-
dom na vrh. V koči pod Mont Blancom je 
bilo kot po navadi veliko ljudi, zato smo 
bili prikrajšani za udoben spanec v po-
stelji, zvečer smo namreč zasedli klopi in 
mize v jedilnici. Poleg tega so nas zaradi 
pomanjkanja kisika mučili rahli glavoboli 
in prebavne motnje.

Po nekajurnem dremežu in premetava-
nju smo se tudi zaradi napovedanih po-
poldanskih neviht na pot odpravili že ob 
polnoči.

Ker je bilo zelo hladno, smo oblekli to-
pla oblačila z vso potrebno gorniško opre-
mo, se porazdelili po vodičih v navezi in 
se podali na pot proti vrhu. Hodili smo v 
popolni temi ob siju zvezd. Bolj kot smo 
šli preko 4000 metrov, manj je bilo kisi-
ka, težje je bilo dihanje in krajši koraki. 
Nagrado za vztrajnost smo dobili na vrhu, 
kamor smo prispeli ravno ob sončnem 
vzhodu. Osvojitev vrha je pomenila obilje 
veselja, poplačanega s prelepim razgle-
dom po okoliških dolinah, ki so bile še 
v temi in vrhovih, ki so bili vsi nižji od 

osvojenega. Barve in razgledi ob sicer mr-
zlem jutru so bili prekrasni in nepozabni. 
Mraz (ca. –16 °C) in prezebli udi so nas 
po obveznem fotografiranju prisilili v hi-
tro vrnitev v dolino. Od vrha Mont Blanca 
do zaključka hoje na zgornji postaji zo-
bate železnice mimo koče Goüter je bila 
pred nami še kar dolga pot. Srečni smo ob 
končni postaji zobate železnice še pravo-
časno ugotovili, da moramo kljub kupljeni 
povratni vozovnici prevoz v dolino rezer-
virati. Uspešno osvojeni vrh Mont Blanca 
smo si člani ekipe poplačali ob prihodu v 
dolino z večerjo v Chamonixu, kjer se je 
debata, kako smo vrh osvojili in kam vse 
bi se še dalo iti, nadaljevala dolgo v noč. 
Zadnji dan po trdnem, zasluženem span-
cu v hostlu so sledili le še ogledi mesta 
Chamonix, okoliških hribov, ogromnih 
smučišč, kralja ledenikov Mer De Gas idr. 
Vsem tem lepotam, ki se jih ne da nagle-
dati, pa je sledila dolga pot proti Sloveniji.

Za Društvo KLEN
Andrej Nebec
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Srečanje balinarjev
Škofljica, 11. november 2009. BK Ško-

fljica je imel še zadnji sestanek v letu 
2009. Zbralo se je 11 članov. Pregledali so 
zadnje dejavnosti v jesenskem obdobju. 
V razpravi so ugotovili, da so načrtovane 
naloge v celoti opravili. V razpravi so bili 
enotni, da so dosegli zelo dobre rezultate. 
Strelci so imeli mirno in natančno roko. 

Na zadnjem tekmovanju na Grosupljem 
so zasedli 2. mesto. Skupaj so tekmovale 
4 ekipe. Zadnjo tekmo so imeli v Domu 
starejših občanov na Grosupljem. Štiri-
člansko ekipo je tokrat vodil g. Jože Lani 
v naslednji sestavi: Anica Tomc, Ciril 
Škufca, Adam Pregajdumović. Ob tej pri-
ložnosti je treba pohvaliti še druge zelo 
dobre tekmovalce in strelce: vodja Ivan 
Štepec, Julijan Pušnik, Alojz Zakrajšek, 
Franc Volker in Jože Gabrijel. 

Zaželimo jim še veliko pokalov, mirno 
roko in dober met v letu 2010.

Andrej Pogačnik

Raftanje na Kolpi
Poletje je bilo zelo vroče, s sinom ima-

va res rada vse hladne vode, zato nama 
je vabilo na raftanje na Kolpi v nedeljo, 
16. avgusta, zvenelo kot krasna ideja. Ker 
na Kolpi že dolgo nisem bila, sem se je 
veselila, vedela pa sem, da je z raftanjem 
fino začeti v mirnejših vodah. Družba se 
je zbrala na dogovorjenem mestu, obču-
dovali smo kamp in mirnost okolja, po-
tem pa smo prevzeli obleke in čoln. Naj-
prej smo se morali malce spoznati, midva 
s sinom sva »ugrabila« vodjo spusta po 
Kolpi, tako da sva imela najboljšo možno 
mentorico. Mislim, da je bilo približno 6 
čolnov, ki smo se počasi spuščali, no, bile 
so seveda tudi brzice, pa tekmovali smo, si 
nagajali, prav noro, kako resni ljudje po-
stanemo razposajeni ob vodi. Glede špri-
canja nihče ni ostal nikomur nič dolžan. 
Srečevali smo tudi druge ekipe, tisti dan, 
pa verjetno še kateri, je bila Kolpa pol-
na veselih raftarjev in kopalcev. Na desni 
hrvaške, na levi slovenske hiške v miru 
ob Kolpi, prav krasna dolinica in mirna 
pokrajina. Če bi to spokojnost povezave 
med dvema državama tam ob Kolpi zares 
znali zaznati politiki … Kar narava uredi, 
znajo ljudje spreti, pa ne tisti lokalni, am-
pak tisti v velikih mestih. Ne, o tem nisem 
razmišljala takrat, ne, takrat sem se samo 
mirno spuščala, kasneje se je sin še dobro 

uro hladil na brzicah, »plaval« in se spu-
ščal. Kolpa je res nudila krasno osvežitev, 
tudi jedli smo dobro in še malo poležali. 
To bi morali ponoviti, mogoče še v ve-
čjem številu. Resno sem razmišljala, če bi 

naslednje leto za več dni odšli v kamp in 
raziskali še druge zanimivosti v okolici. 
Vsekakor se še vrnem na Kolpo!

Radmila Pavlovič,
ŠRD Kosec
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  PILATES s Sandro 
 

   Začetni tečaj    Nadaljevalni tečaj 
 
    KJE?      KJE? 

    Dvorana Glinek     Dvorana Glinek 
    KDAJ?      KDAJ? 

               Sreda ob 17:45                 ponedeljek ob 19:00  
 in sreda ob 18:45 

 
S pilatesom je vzdrževanje skladno razvitega telesa z zdravimi nazori dosegljivo vsakomur,  

saj je posameznik v  celoti sposoben naravno, zlahka in ustrezno opravljati številna 
in raznovrstna vsakodnevna opravila s spontanim zagonom in zadovoljstvom. 

 
 
 
  

            
         
 
 
 
 
       

         
          www.sportniizziv.com 

 
FIT mami 

Nora zabava za mamice in 
malčke 

 
KJE ? 

Dvorana Glinek 
KDAJ? 

Ponedeljek in sreda ob 11:30 

AEROBIKA 
 

KJE ? 
Dvorana gasilskega doma na Pijavi 

gorici 
KDAJ? 

Ponedeljek, torek, sreda in četrtek 

INFO 
 

anja.knezevic@siol.net 
051 416 286
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Katja, Maruša in Tamara – 
atletske reprezentantke Slovenije

Dobro delo v Atletski šoli ŠPELA 
Škofljica in odlično tempiranje forme je 
botrovalo uvrstitvi Katje Zof, Maruše 
Mišmaš in Tamare Dizdarevič v državno 
reprezentanco Slovenije.

18. novembra 2009 sta Tamara Dizda-
revič v suvanju krogle in Maruša Mišmaš 
v teku na 800 metrov kot reprezentantki 
Slovenije nastopili na 36. Mladinskih 
igrah mladih treh dežel, Avstrije, Italije 
in Slovenije, v St. Veit an der Glanu (Av-
strija) in dosegli odlične rezultate. Tama-
ra je v suvanju krogle z rezultatom 11,47 
metra osvojila 1. mesto, Maruša pa v teku 
na 800 metrov v fotofinišu osvojila drugo 
mesto z rezultatom 2.20.13. 

V petek, 2. oktobra 2009, pa so se 
članice Atletske šole ŠPELA – Tamara, 
Maruša in Katja – ter trenerka Špela od-
pravile na tekmovanje Troboj pionirskih 
reprezentanc (Madžarska, Hrvaška in 
Slovenija) v Kaposvare na Madžarsko. 
Pot je bila dolga in zanimiva, saj so bile iz 
Atletske šole ŠPELA kar tri reprezentant-
ke. Atletska šola ŠPELA je imel v pionir-
ski kategoriji deklet tudi najštevilčnejšo 
udeležbo. Prva disciplina je bila tek na 
300 metrov z ovirami in tam je Maruša 
dokazala, da je trenutno v Sloveniji naj-
večji talent na nizkih ovirah, saj je v cilj 
pritekla z veliko prednostjo in rezultatom 
44,67. Bila je zelo ponosna, saj je odtekla 
svoj osebni rekord in se približala normi 
za nastop na Olimpijskih igrah mladih v 
Singapurju. Pridobila si je tudi status ka-
tegorizirane tekmovalke. Kmalu za njo je 
sledil nastop Tamare v suvanju krogle, ki 
je kljub utrujenosti tekmovalnega ritma 
kroglo sunila daleč, in sicer 11,39 metra, 
in s tem dokazala, da ima tudi ona željo 
po nastopu na Olimpijskih igrah mladih 
v Singapurju. Takoj je sledilo še tekmo-
vanje v metu kopja, kjer je Katja v hudi 
konkurenci zalučala kopje 40,91 metra in 
osvojila drugo mesto. Tudi Katja je s tem 
potrdila mladinski razred pri OKS. 

Čestitke vsem tekmovalkam in star-
šem, ki nam stojijo ob strani. 

Športni pozdrav!

ŠDM ŠPELA Škofljica
Špela Dizdarevič

specialist-trener atletike

Maruša Mišmaš

Tamara Dizdarevič

Katja Zof
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Športno društvo Škofljica praznuje 50 let

Spomini na začetke 3 – Kako smo začeli
25. maja 1958 so bili fantje s Škoflji-

ce izzvani na rokometni dvoboj z ekipo 
Osnovne šole Oskarja Kovačiča. Nihče 
od njih ni niti slutil, da je to začetek ro-
kometa na vasi. Tekma je bila odigrana v 
iškem Vintgarju, in poraz ni bil presene-
čenje. A je dal zagon.

Pri stari opekarni, ki je stala na mestu, 
kjer je danes vrtec, so ravno podirali di-
mnik in tam se je začelo graditi prvo ro-
kometno igrišče na Škofljici. Fantje so 
kopali, nasipali in utrjevali igrišče z jalo-
vino iz barita. Delali so vse leto.

Med prvimi tekmami je bila odigrana 

tekma z ekipo iz Iga, tekme so bile v na-
slednjih letih prestižnega pomena, in to ri-
valstvo je prisotno še danes, vendar samo 
na igrišču.

Leta 1962, dan pred napovedano in 
težko pričakovano prvo uradno tekmo z 
ekipo iz Ribnice, je neurje odneslo skoraj 
polovico igrišča. Pa vendar so ga domači-
ni v dogovorjenem roku ponovno nasuli 
in s potresanjem živega apna skozi sito 
zarisali črte. Na peščenem igrišču, v obla-
čilih, ki bi jim težko rekli dresi, in z žogo, 
ki se z današnjimi niti primerjati ne more, 
so gostje iz Ribnice zmagali z 22 proti 21. 

Do leta 1967 so bile na domačem igrišču 
odigrane tekme z ekipami iz okolice in 
tudi naši rokometaši so gostovali na igri-
ščih sosednjih občin.

Rokomet na Škofljici pa je postal pred-
nostni šport mladih, ko je na osnovno šolo 
prišel telovadbo poučevat gospod Ladi-
slav Erjavec, ki je bil ljubitelj in dober 
poznavalec rokometne igre. Kako se je 
razvijal šport v naslednjih letih, preberite 
v prihodnji številki Glasnika.

Metka Debevec,
ŠD Škofljica

Rokometaši premagali tudi Ig
V tretjem kolu 2. DRL moški je ekipa 

ŠD Škofljica gostovala na Igu in še tretjič 
zmagala, tokrat z rezultatom 29 : 28.

Večji del prvega polčasa je bila v vod-
stvu domača ekipa Iga, vendar razlika ni-
koli ni bila večja od dveh zadetkov. Šele 
proti koncu polčasa so naši uspeli rezultat 
obrniti v svoj prid in povesti za dva zadet-
ka, tako da je bil ob polčasu rezultat 12 : 
14 za ekipo ŠD Škofljica.

V drugem polčasu smo se bolje znašli, 
zaigrali podjetneje in kmalu je razlika na-
rasla na +5. Ko smo vsi v dvorani že mi-
slili, da bo ekipa Škofljice brez večjih te-
žav tekmo uspešno pripeljala do konca, se 
je zgodil preobrat. Domači trener Likavec 
je zaukazal obrambo 4/2, na trenutke pa 
celo presing, in rezultat se je začel poča-
si obračati. Po nekaj začetniških napakah 
naših igralcev so Ižanci na veliko veselje 
domačih navijačev uspeli izenačiti, in to v 
zadnji minuti.

Ekipa Škofljice je zopet zelo hitro za-
pravila žogo, na njihovo srečo pa so tako 
naredili tudi domači. Približno 10–15 se-
kund pred koncem tekme je uspelo Ško-
fljičanom (Anže Nered) zatresti mrežo 
in preiti v minimalno vodstvo. Do konca 
tekme je ostalo še 5 sekund, kar pa ni bilo 
dovolj za izenačenje, in zmaga je ostala 
pri gostujoči ekipi.

Videli smo zelo borbeno in taktično tek-
mo dveh izenačenih ekip, in nobena ekipa 
si ni priigrala večje prednosti. Že kmalu 
po začetku igre je bilo moč ugotoviti, da 
bo boljša tista ekipa, ki bo bolje fizično 
in psihološko pripravljena. Za takšno se 

je na koncu izkazala gostujoča ekipa in 
povsem zasluženo slavila.

Omeniti velja še polno dvorano in pa 
seveda 30 do 40 navijačev s Škofljice, ki 
so s svojim navijanjem pomagali našim 
igralcem k ponovnemu uspehu, pohvala 
gre tudi prav vsem našim igralcem, ki so 
se držali navodil trenerjev in s požrtvoval-
no igro zabeležili novo zmago.

Strelci za ŠD Škofljica: Cvetko – 4, 
Nered – 6, Palackovič – 1, Boljtežar – 4, 
Huskič – 1, Bučar – 7, Šabič – 6 

Še brez poraza
V četrtem kolu 2. DRL moški je ekipa 

ŠD Škofljica zopet gostovala, tokrat v 
Kozini, in še četrtič zmagala, zdaj z rezul-
tatom 28 : 33.

Razen prve minute je bila ekipa Škoflji-
ce ves prvi polčas v minimalnem vodstvu 
in ga tudi zaključila v svojo korist, in sicer 
s prednostjo enega gola (13 : 14).

V drugem polčasu so gostje kmalu po-
večali vodstvo na +3 zadetke, vendar so 
se potem nepričakovano zaustavili in do-
mačini so uspeli nekje na polovici polča-
sa izenačiti in nato preiti v vodstvo, ki je 
nenehno naraščalo in je nekje okrog 50. 
minute znašalo že 4 zadetke (24 : 20).

Takrat se je ekipa Škofljice uspela zbra-
ti, obramba je začela delovati tako, kot 
so se dogovorili, tudi napad je stekel, in 
prednost domačih se je začela topiti. Za-
dnje vodstvo domačinov je bilo pri rezul-
tatu 27 : 26, nato pa je ekipa Škofljice od-
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igrala simultanko do končnega rezultata 
(28 : 33).

Za dobro, preudarno in učinkovito igro 
si pri ekipi Škofljice tokrat zasluži pohva-
lo Rok Cvetko, cela ekipa pa za zadnjih 
10 minut igre, kjer so dokazali, da so fi-
zično in psihično dobro pripravljeni.

STRELCI za ŠD ŠKOFLJICA: Cvetko 
– 7, Nered – 6, Palackovič – 6, Boljtežar – 
3, Koklič – 6, Potrbin – 4, Bučar – 1 

Spet zmaga domačih rokometašev!
V petem kolu 2. DRL moški zahod je 

ekipa ŠD Škofljica v soboto, 24. oktobra 
2009, v domači dvorani gostila ekipo RK 
Cerklje in še petič zmagala, tokrat tesno, 
z rezultatom 27 : 26.

Povedli so domači, vendar so gostje ta-
koj izenačili. Ta scenarij se je potem po-
navljal do sredine polčasa, ko so domači 
igralci uspeli malce pobegniti, in so na-
pravili razliko +3. Gostje se niso predali 
in po nekaj tehničnih napakah domačinov 
so rezultat uspeli izenačiti in celo preiti v 
vodstvo. Polčas so končali v svojo korist 
z rezultatom 14 : 15.

Drugi polčas se je začel zelo nezbrano, 
saj smo kar nekaj minut čakali na prvi za-
detek, ki so ga prispevali gostje, razliko pa 
povečali na +2. Domači so uspeli izenačiti 
na 17 : 17 in od takrat naprej sta se moštvi 
menjavali v vodstvu za gol ali dva, zdaj 
v eno, zdaj v drugo korist. Tekma je proti 
koncu postajala vse bolj živčna in raztrga-
na, tehnične napake so se vrstile na obeh 
straneh, tudi izključitev je bilo kar nekaj, 
bilo pa je tudi veliko zelo lepih akcij, ki so 

ŠPORTNO DRUŠTVO ŠKOFLJICA  
VOŠČI VSEM OBČANOM ŠKOFLJICE

ZDRAVO IN SREČNO NOVO LETO 2010!

POSLOVNIM PARTNERJEM ŽELIMO USPEŠNO LETO 
V ŽELJI PO NADALJNEM SODELOVANJU

Z MLADIMI ŠPORTNICAMI IN ŠPORTNIKI TER 
PLESALKAMI IN ROKOMETAŠI.

Športno društvo Škofljica

prebudile navijače obeh strani. Vzdušje v 
dvorani je postajalo vse bolj vroče in ro-
kometno, in ko je ekipa Škofljice v zadnji 
minuti povedla z dvema zadetkoma raz-
like, je nastal na tribunah nepopisen val 
veselja. Vendar se gostje s takim potekom 
tekme niso strinjali in po hitro izvedenem 
napadu rezultat uspeli znižati. Za kaj več 
je potem zmanjkalo časa in zmaga je tudi 
tokrat ostala doma.

Povedati moramo, da so v domači eki-
pi manjkali štirje igralci (poškodbe), kar 

je primoralo trenerje v menjavo sistema. 
Vse to se je zelo poznalo pri kvaliteti 
same igre, saj je ves potek slonel na ne-
kaj igralcih, ki pa so tudi tokrat dokazali, 
da so fizično in predvsem psihično dobro 
pripravljeni.

Strelci za ŠD Škofljica: Cvetko – 3, Ne-
red – 7, Podlogar – 1, Boljtežar – 4, Slanc 
– 2, Koklič – 2, Potrbin – 5, Bučar – 3 

ŠD Škofljica, Janez Rigler,
vodja ekipe

Frklje plešejo tudi za KK Grosuplje
Frklje že dolgo spodbujamo 

škofljiške rokometaše, zdaj pa s 
svojim navijanjem in plesanjem 
motiviramo tudi grosupeljske 
košarkarje.

Prvič smo se tamkajšnji publi-
ki predstavile že v lanski sezo-
ni, ko smo se odzvale povabilu 
Rokometnega kluba Grosuplje, 
ki je takrat imel pomembno 
tekmo z Rokometnim klubom 
Celje Pivovarna Laško. Oči-
tno smo jih navdušile in letos 
smo uradna plesna skupina Ko-
šarkarskega kluba Grosuplje. 
Time oute smo z našimi nasto-
pi krajšale že na treh tekmah in 
na vseh so zmagali domačini. 
Bližajo se že nove tekme, novi 

time outi, tako v Grosuplju kot tudi na Škofljici, kmalu pa bodo tudi tekme pom pon plesa. Prva 
tekma nas čaka marca, da pa si zagotovimo tekmovanje, bomo nastopale na tradicionalnem no-
voletnem cheerleadingu, ki bo decembra. Do takrat pa en lep plesni pozdrav.

Frklja Janja Trope 
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Sobne rastline pozimi Telefon: 080 81 22, e-pošta: gaia@klubgaia.com

V zimskem času nas nekatere sobne 
rastline razveseljujejo s prijetnim cve-
tenjem. Včasih kakšna tudi nenadoma 
»izgine« z naše okenske police. Za lepe 
sobne rastline je treba poznati osnovne 
zahteve posameznih rastlin. Zlasti bodi-
te pozorni na prostor, zalivanje, pravilno 
nego in dognojevanje.

Poskrbimo za primerni vlago in 
temperaturo ter za zalivanje.

V zimskem času se morajo sobne rastli-
ne prilagoditi specifičnim pogojem. Zato 
je treba poskrbeti za optimalno osvetlitev, 
vlažnost zraka, primerno temperaturo in 
zalivanje. 

Potrebe sobnih rastlin po primerni zrač-
ni vlagi so različne. Nepisano splošno 
pravilo je, da večjim rastlinam ustreza 
40-odstotna vlžnost, manjšim rastlinam 
pa ugaja 50- do 60-odtotna relativna vla-
žnost. Ker idealnih pogojev v notranjih 
prostorih ne moremo zagotoviti, si poma-
gamo s pršenjem rastlin. Priporočamo, da 
rastline pršite v zgodnjih jutranjih urah. 
Na radiatorje in peči lahko postavite tudi 
posode z vodo ali pa si priskrbite vlažilce 
zraka. Dobro je tudi, da rastline od vseh 
grelnih teles odmaknemo za meter ali 
več. Temperatura zraka v notranjih pro-
storih naj se giblje med 15 in 20 ºC, lahko 
tudi kakšno stopinjo več. Rastline, kot so 
datura, oleander, bugenvilija, nekatere vr-
ste palm in krizanteme, je treba postaviti 
v prostor z nekoliko nižjo temperaturo. 
Najbolj jim ustreza temperatura med 4 in 
10 ºC. Malo toplejši prostor ustreza cikla-
mam in azalejam, najbolje bodo uspevale 
pri temperaturi 10 do 13 ºC. Da bodo kak-
tusi naslednje leto cveteli, jih ne zalivajte, 
hranite pa jih pri temperaturi, ki naj ne bo 
nižja od 8 ºC. Potrebe posameznih rastlin 
po zalivanju so različne in so odvisne od 
vrste rastline, prostora, kjer se nahaja, ter 
seveda temperature, ki je v sobi, vetrolo-
vu, hodniku ... Če je soba svetla in topla, 
je treba sobne lepotice večkrat zalivati. 
Tudi rastline, ki cvetijo v zimskem času, 
je treba zalivati nekoliko pogosteje kot ti-
ste, ki počivajo. Tiste, ki cvetijo, zalivamo 
po potrebi, tj. enkrat do dvakrat na teden. 

Je zimski čas primeren za presaja-
nje in dognojevanje? 

V zimskem času se presajanju rastlin 

posvetimo samo v primeru, da rastlino 
rešimo pred propadom. Večina zdravih 
rastlin v tem času miruje in presajanja ne 
potrebuje. V primeru, ko se odločimo za 
presajanje, si priskrbimo kakovostno pet-
komponentno zemljo Plantella Balkonia, 
rastline pa presadimo v večji lonček za 
številko ali dve. Pri dognojevanju se drži-
mo pravila, da večino rastlin redno teden-
sko dognojujemo v času intenzivne rasti 
(pomlad, poletje, zgodnja jesen). V cen-
tralno ogrevanih prostorih sobne rastline 
zaradi visokih temperatur rastejo tudi po-
zimi. Rast je zaradi krajšega dneva neko-
liko šibkejša, zato je dovolj, če jih dogno-
jujemo enkrat mesečno. Za dognojevanje 
zelenih rastlin (difenbahija, fikus, dracena 
...) uporabimo visokokakovostno tekoče 
gnojilo Plantella list. Pozorni pa smo, da 
ne pozabimo na dognojevanje rastlin, ki 
v zimskem času cvetijo. To so predvsem 
božična zvezda, božični kaktus, kamelija, 
azaleja, ciklama in kalanhoja. Ne pozabi-
mo tudi na dognojevanje vijolic, ki cveti-
jo čez vse leto. Za dognojevanje vseh cve-
točih sobnih rastlin uporabimo visokoka-
kovostno tekoče gnojilo Plantella cvet, 
ki je obogateno z 11 vitamini in izvlečki 
morskih alg. Tiste cvetoče sobne lepotice, 
ki cvetijo pozimi, dognojujemo enkrat na 
teden, druge pa enkrat mesečno. Navadno 
se na zelenih velikolistnih rastlinah zelo 
rad nabira prah, ta lahko zamaši listne 
reže, zato rastlina težje diha. Takim rastli-
nam je treba redno brisati prah z vlažno 
krpo, še enostavneje pa je, da jih poškro-
pimo s balzamom Plantella za liste. Bal-
zam preprečuje nabiranje prahu, da listom 
lesk in odmaši listne reže. Med najlepše 
sobne rastline pozimi zagotovo uvršča-
mo orhideje. Za razvoj listov in bujnejše 
cvetenje jim v rastnem obdobju dodajamo 
specialno gnojilo za orhideje Plantella. 
Presajamo jih vsako drugo leto oziroma 
takrat, ko substrat delno razpade, najbolje 
je, da jih presadimo po cvetenju v spe-
cialni substrat za orhideje. Zalivamo jih 
dovolj pogosto, da se ne izsušijo, vendar 
ne preobilno, da ne bi v lončku zastajala 
voda. Za večji del leta bo zadostovalo, če 
jih zalijemo enkrat do dvakrat na teden. 
Pozimi jih postavimo na svetlejše mesto 
in poskrbimo za občasno pršenje.

Svetovalci kluba Gaia

Anthurium

Afriška vijolica

Azaleja

Ciklama



54

Nasveti - Pisma bralcev

Sladkor in slaščice
Naše življenje se začne z jokom in kon-

ča s solzami. Vendar je naša prva hrana 
obenem tudi naša prva slaščica, saj mate-
rino mleko vsebuje sladkor. Sladkor se je 
v evropski prehrani pojavil v 16. stoletju. 
Iz Amerike v Evropo so Španci prinesli 
sok sladkornega trsa, iz katerega so proi-
zvajali nerafiniran sladkor. Kot nam je da-
nes znano, so prve slaščice proizvajali Az-
teki v Mehiki, ki so iz kakava pripravljali 
»pijačo za bogove« – xocatle (kokolate). 
Osvajalec Mehike, Hernan Cortes, je leta 
1526 prinesel v Španijo prva zrna kaka-
va in recepturo za pripravo čokoladnega 
napitka. Cortes je v okolici današnjega 
Mexico Cityja osnoval tudi prvo plantažo 
sladkornega trsa. Kakavovec raste po vla-
žnih tropskih gozdovih Srednje in Južne 
Amerike in na vzhodnih pobočjih Andov, 
gojiti pa so ga začeli po vseh vlažnejših 
okoljih v tropih. Kakavovec je nekaj me-
trov visoko drevo. Cvetovi poganjajo kar 
iz debla in dozorevajo v sočne plodove, ki 
so podobni kumaram.

Oberejo jih, preden dozorijo. Obrane 
plodove pustijo do konca dozoreti, nato 
pa iz njih poberejo semena. V vsakem 
plodu je okoli 50 semen, ki po videzu in 
velikosti spominjajo na mandeljne. Imajo 
krhko lupino in jedrce, ki ga sestavljata 
dva kotiledona. Sveže seme pa je belo, 
brez vonja in grenko, zato ga fermenti-
rajo, in sicer tako, da semena, potem ko 

jih poberejo iz plodov, nasujejo v sode ali 
bazene, kjer tesno zbiti čez nekaj dni fer-
mentirajo sami.

Med fermentacijo dobi seme značilno 
sivorjavo barvo in prijetno aromo. Potem 
seme še nekoliko popražijo, da mu še iz-
boljšajo aromo in ga je lažje oluščiti. Nato 
ga strojno oluščijo.

Z dobrim mletjem fermentiranih jedrc 
dobijo osnovno surovino za pripravo čo-
kolade, ki vsebuje najmanj 16 % kakavo-
vega masla. Jedilna čokolada in čokolada 
v prahu sta v bistvu mešanici kakavovega 
prahu in sladkorja z dodatkom mleka in 
aromatikov 

(vanilja, cimet, nageljnove žbice). Ka-
kav je odlično okrepčilo. Pospešuje iz-
ločanje seča, iz kakavovega masla pa 
izdelujejo galenske preparate (svečke). V 
kakavovih luščinah je veliko sterola, ki s 
fermentacijo prehaja v vitamin D. Pone-
kod iz teh koščic kuhajo čaj za slabotne 
otroke, vendar je treba pred tem iz koščic 
odstraniti teobromin, ki ima lahko kot al-
kaloid nezaželene stranske učinke.

Tudi druga slaščica, ki je prišla v Evro-
po, izvira iz Daljnega vzhoda. To je bil 
marcipan, ki ima ime po beneških ška-
tlicah za dišave – martapanama. Prva 
receptura za pripravo marcipana izvira 
iz starega Bagdada, izdelal pa jo je bag-
dadski kalif Al-Azin, ki je bil kalif v letih 
975–996. Več stoletij je bil marcipan zelo 

draga slaščica (uporabljali so ga tudi za 
zdravljenje srčnih bolezni), kajti Španci, 
ki so imeli monopol nad njim, so držali 
visoke cene.

Še za eno slaščico dolgujemo zahvalo 
ameriškim Indijancem. Imeli so navado, 
da so žvečili smolo ameriške smreke, ki 
so ji rekli chicle. Za chickle je prvi poka-
zal zanimanje trgovec Thomas Adams, ki 
je delal poskuse in dodajal chichle raznim 
esencam (meta, vanilja) in sladkorju. Do-
bil je pravo gumo za žvečenje (chewing 
gum). Vendar je ta iznajdba padla v po-
zabo.

Čez dvajset let pa se je za to iznajdbo 
začel zanimati trgovec z milom William 
Wrigley, ki je vsakemu kosu mila, ki ga 
je prodal, dodal še košček gume za žve-
čenje. Sčasoma so začeli ljudje kupovati 
njegovo milo samo zato, da so zraven do-
bili gumo za žvečenje. Podjetni Wrigley 
je najel kredit in razvil proizvodnjo kao-
gume. Vsakemu novorojenemu otroku v 
Ameriki je poslal po eno kaogumo (žve-
čilko). Danes – po več kot sto letih – vsak 
Američan v povprečju prežveči po en za-
vitek žvečilnega gumija na dan.

Znamka Wrigley pa je danes najbolj 
znana znamka žvečilnih gumijev na sve-
tu. Marketinški pristop Wrigleyja pa si 
velja dobro zapomniti …

Zlatko Krasnič
kmetijski svetovalec

Pisma bralcev

Zakaj občina prodaja svojo srebrnino?
V novembrskem Glasniku je bilo mo-

žno v sredinski prilogi zaslediti poziv na 
javno dražbo, kjer občina prodaja svoje 
stvarno premoženje. Pri premičninah se 
je odločila, da ne potrebuje več svojega 
Toyotinega kombija, deset let starega fo-
tokopirnega stroja, ki ga ponuja za vsega 
100 evrov, in pa nekaj strežniških omar, ki 
ne izpolnjujejo več svojih zahtev. No, tu 
bi se človek strinjal, da je te stvari vredno 
prodati, četudi bi fotokopirni stroj zlahka 
še nekaj časa uporabljalo kakšno društvo 
ali krajevna skupnost.

Bolj pa v oči bode prodaja nepremič-
nin. Gre za tri, po županovem mnenju, 
neatraktivna zazidljiva zemljišča. Pa si jih 
poglejmo. 

Prva je 560 m2 velika parcela (parc. št. 
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145/1, ZK vložek št. 2131, k. o. Lanišče), 
ki leži v SV delu naselja Škofljica, nepo-
sredno ob Šmarski cesti, nasproti pice-
rije Ona. Na tem območju je dovoljeno 
graditi eno- in dvostanovanjske objekte, 
izhodiščna cena nepremičnine je 84.000 
evrov.

Druga nepremičnina je velikosti 531 m2 
(parc. št. 2061/375, ZK vložek št. 2131, k. 
o. Rudnik), ki je umeščena v južni del na-
selja stanovanjskih hiš ob cesti pod Stra-
hom v območju Babne Gorice. Izklicna 
cena zanjo pa je 59.000 evrov. Tudi tu je 
dovoljena gradnja eno- in dvostanovanj-
skih stavb.

Tretja pa je 313 m2 velika parcela, za 
katero je postavljena cena 32.500 evrov. 
Leži na selitvenem območju Škofljice in 
tudi na njej je predvidena zidava eno- in 
dvostanovanjskih objektov. 

Kot sem že omenil, je na moje vpra-
šanje o smotrnosti prodaje teh parcel, na 
zadnji seji občinskega sveta župan kot 
edini razlog navedel neatraktivnost teh 
zemljišč, ki jih občina ne potrebuje. Ob 
tem je še predlagal, da bi si bilo vredno 
– za ustvarjanje lastnega mnenja – te par-
cele ogledati.

In res sem si jih ogledal. Ugotovil sem, 
da te parcele niso tako neprivlačne in ne-
kvalitetne, kot se jih prikazuje. Sam že v 
osnovi nasprotujem prodaji kakršne koli 
občinske nepremičnine, ki jih bomo v 
zelo kratkem času še krvavo potrebovali. 
Upoštevati je treba dejstvo, da v tem času 
recesije ni najpametneje prodajati ze-
mljišč, saj so jim cene močno padle. Prav 
tako pa je treba upoštevati tudi to, da je 
občinski proračun do polovice nerealizi-
ran in trenutno nismo v finančnih težavah.

Ker sem zaključil z vprašanjem, lah-
ko nadaljujem z odgovorom. Kaj bi bilo 
smotrno s temi nepremičninami storiti? 
Možnosti je več. Z vidika dobrega go-
spodarja bi jih bilo vredno prihraniti za 
menjavo zemljišč. Če se bodo v naši ob-
čini res oblikovala občinska, krajevna ali 
vaška središča, bo treba pridobiti kar ne-
kaj zemljišč, ki trenutno niso v občinski 
lasti. Tu bi bilo zelo smotrno imeti dovolj 
enakovrednih zemljišč za predvideno me-

njavo. Če bi želeli te nepremičnine ople-
menititi, bi jih bilo vredno zamenjati za 
nezazidljiva zemljišča in jih – ob poprej-
šnji analizi in soglasju stroke – pri izdela-
vi občinskega prostorskega načrta preka-
tegorizirati v zazidljiva. Poznam občana, 
ki bi svojo 10.000 m2 veliko nezazidlji-
vo posest z veseljem zamenjal za veliko 
manjšo, zazidljivo. Seveda je možnosti še 
veliko. 

Parcelo nasproti Picerije Ona, ki leži tik 
ob Šmarski cesti, bi bilo modro nameniti, 
recimo, za gradnjo turistično-športno-in-
formativne pisarne, kjer bi obiskovalec 
lahko prejel vse informacije o turistično-
športni ponudbi v naši občini. Za ta namen 
pa je ta lokacija vse prej kot neatraktivna, 
saj leži v samem centru občine in je zaradi 
bližine glavne ulice dobro dostopna. 

Ali pa 560 m2 velika parcela na Lavrici. 
Zaradi opremljenosti in njene lege bi na 
njej lahko zgradili varno hišo za vse tiste 
ženske, ki preživljajo nasilje v družini. 
Ker verjamem, da bi to humano dejanje 
naletelo na nasprotnike, bi si kot alternati-
vo lahko na tem mestu – po vzoru občine 
Ig – omislili informacijsko pisarno krajin-
skega parka Barje. Tu bi lahko pri obliko-
vanju trajnostnega razvoja parka sodelo-

vale in se izobraževale različne interesne 
skupine in lokalno prebivalstvo. Že samo 
dejstvo, da parcela leži praktično na ob-
močju Barja, govori v korist smotrnosti te 
možnosti. 

Kot sem že napisal, možnosti je več in 
med njimi je prodaja teh zemljišč zagoto-
vo najslabša. Kljub temu da v občinskem 
svetu odločamo o nakupu in menjavi ze-
mljišč, lahko župan brez soglasja svetni-
kov zemljišče odtuji. To pa bi bilo brez 
dvoma treba spremeniti. 

Še vedno pa premlevam in premišlju-
jem o pravih razlogih za prodajo teh ne-
premičnin. Vse bolj se mi dozdeva, da je 
10. točka te objave, ki pravi, da si župan 
Občine Škofljica pridrži pravico, da lahko 
ustavi postopek vse do sklenitve pogodbe 
– brez obrazložitve in brez odškodninskih 
obveznosti –, pravi ključ do odgovora. Ja, 
v tej točki bi dobro obveščeni lahko za-
znali pravi vzrok prodaje. Samo želim si 
lahko, da se moja slutnja ne bo uresničila: 
da ima katero od zemljišč že vnaprej zna-
nega lastnika.

Bojan Božič, 
neodvisni občinski svetnik z Lavrice 

Predraga naša vas domača, 2. del
Želel bi se zahvaliti vsem našim občin-

skim veljakom (tudi kvaziupokojenim), 
ki nam prodajajo puhlice o svoji nesebič-
nosti in požrtvovalnosti za nas, čeprav, ko 

jih berem ali poslušam, se spomnim dela 
Ivana Cankarja Za narodov blagor.

Zato, prosim, usmilite se nas in nam ne 
prodajajte bučk (so cenejše drugod) in se 

primite tistega, za kar ste sposobni (tu ste 
pač svoje prikazali in je čas, da se vas za-
menja).

Gospod Jurkovič: prosim, začnite uži-
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vati sadove svojega preteklega dela in ne 
zganjajte predvolilne kampanje, svojo 
priložnost ste izkoristili (rezultate vašega 
dela smo ocenili, če vam ni všeč, je vaš 
problem), in hkrati zahvala za neučinko-
vit sistem križišč pri Občini Škofljica.

Gospod Rigler: prosim, ne kandidirajte 
znova, ker pač koristi od vas ni bilo (ško-
da pa je lahko zgolj posredna, v obliki, kaj 
bi bilo lahko narejeno).

Gospoda podžupana: višina vajinih 
prejemkov je relativni pojem (odvisno od 
perceptorja ali percepcije) in od merjenja, 
kaj je bilo v zameno storjeno (o tem lah-
ko podajamo oceno mi in ne vi, ker ste 
pristranski).

Gospodje svetniki, kdo od vas bi imel 
pogum za prostovoljno znižanje sejnine 
(ki jo seveda prejemate v skladu z zako-
nodajo), da bi nam s tem pokazali socialni 
čut. Edina napaka v sistemu sejnin je, da 
niso vezane na vašo učinkovitost (so tudi 
izjeme in jih lahko naštejem).

Gospod Trenutno Nepoklicni Župan 
(ugibam samo lahko, ali boste postali zo-
pet poklicni), zahvaliti bi se vam želel za 
predvolilno potezo: podaljšanje proge št. 
3 vse do Škofljice. To je ena izmed boljših 
potez in jo bomo z veseljem koristili. 

Dodatno v premislek (ker se vse dogaja 
v tajnosti): poleg spornosti lokacije obra-
čališča na odstavnem pasu velja prepoved 
parkiranja (kar bi moralo veljati tudi za 
gostilno na Lavrici).

Besedo ali dve o našem prevzetnem or-
ganu (zaposleni izvzeti):

Sposobnost našega prevzetnega organa 
si lahko ogledamo v projektih, ki se vle-
čejo kot jara kača in se z njimi kupuje čas 
in nas, plebejce, poskušajo prepričati v 
njihovo učinkovitost: takšen ritem hitro-
sti, inovativnosti in ne nazadnje kreativ-
nosti si v gospodarstvu ne predstavljam 
(bi že zdavnaj bankrotirali).

Včasih se sprašujem, če je naš prevzetni 
organ seznanjen z dejstvom, da je Slove-
nija vstopila v EU in da se delijo sredstva 
za določene projekte (LAS LEADER ne 
štejem med te).

Vprašal bi naš prevzetni organ, kaj želi 
storiti za varnost naših otrok poleg ene ali 
dveh avtobusnih postaj in prepotrebnih 
prostovoljcev (ki sem jim iskreno zahva-
ljujem za ves čas, voljo in strpnost v pri-
meru, če se jim občina ne).

Čestital bi našemu prevzetnemu organu 
za obnovljeni dovoz do njega, samo upam 
lahko, da ni občina plačala tudi del, ki so 
bila izvedena na zemljišču, ki niso v lasti 

občine (po podatkih GURS je en del v la-
sti zasebnika).

Zgolj kot opazka na vehementno razla-
go »kolikšen del proračunskih sredstev« 
je namenjen za naše najmlajše. Za naše 
»žal ne po učinkovitosti plačane izvolje-
ne« in zaposlene v prevzetnem organu 
namenimo med 7 % (upoštevajoč prora-
čunske odhodke) do 12 % (upoštevajoč 
proračunske prihodke; kar je realnejši 
prikaz).

Kot vir so upoštevani podatki, objavlje-
ni v rebalansu proračuna Prevzetnega Or-
gana in podatki, ki jih je objavil nekdanji 
župan Jurkovič.

Da smo si na jasnem, prispevek Prevze-
tnega Organa v blagajno proračuna je mi-
noren (glej postavke odhodki).

Presežki so pri nas stalnica, vendar ne v 
dejanjih, ampak presežkih investicij, kar 
je nasprotni pojem od učinkovitosti.

Kot vidim, se roki čudežno podaljšuje-
jo oziroma, rečeno drugače, je večina do-
godkov tempiranih na ozek del KS Ško-
fljica, mogoče kakšen del odpade na KS 
Lavrica, ki bi si zaslužila več.

Mi v preostalih KS, četrtnih oziroma 
vaških skupnosti pa smo od boga poza-
bljeni ali pa smo uvrščeni na rep pri de-
litvi naše skupne pogače, in se človek 
sprašuje, kje je doma (dom je tam, kjer je 
toplo, kjer te imajo radi ...) – nas pač pre-
vzetni organ nima rad.

V razmislek pred naslednjimi lokalnimi 
volitvami:

G. Božič (hvala za pogum) z Lavrice, 
je na spletni strani http://www.lavrica.eu/
new_page_33.htm predstavil predlog o 
spremembi volilnih okrajev, po pregledu 
bi bil najboljši predlog št. 1, s katerim bi 
se dosegla uravnoteženost izvoljenih sve-
tnikov in bi se s tem izognili marsikateri 
slabi volji in občutku prikrajšanosti (sam 
nisem in nikoli ne bom pretendent za ka-
teri koli izvoljivi položaj).

In izid glasovanja je bil: ne boste verje-
li, večina je bila proti, in zakaj: zato, ker 
bi se s spremembo volilnih okrajev urav-
notežila zastopanost v Občinskem svetu 
in bi KS Škofljica postala primerno zasto-
pana glede na št. prebivalcev. 

In seveda so t. i. predstavniki ljudstva 
(predstavniki – vsak naj si sam oriše sli-
ko) glasovali proti, ker bi se jim sesul vr-
tiček (resnici na ljubo, postala bi njiva in 
bi vsi imeli veliko več).

Hvala vam, prevzetni organ, ker ste nam 
na Pijavi Gorici namenili celih 376.000 
evrov za križišče (kar bo za ...), in hvala, 

ker nam boste zgradili pločnik (nekje do 
leta 2100), hvala, ker nam gradite kanali-
zacijo (tam nekje do leta 2100), hvala, ker 
ste poskrbeli za varnost naših otrok (ki z 
veseljem uporabljajo nepostavljeni sema-
for), hvala vam za vse, kar niste in ne bo-
ste storili za nas, in predvsem hvala vam, 
ker tako uspešno »nategujete« vse nas na 
Pijavi Gorici. 

Hvala tudi gospodoma, ki naj bi zasto-
pala interese Pijave Gorice, da se javno 
prepirata, komu dlje nese, hvala vama za 
vse, kar nista storila za nas (za nekoga sta 
pomembnejša drevored in škarpa kot dru-
ge, bolj življenjske tegobe), hvala vama, 
da pobereta drobtinice z žal čedalje bolj 
prazne mize. In hvala gospodu svetniku 
glede udeležbe pri »nesprejemu novih vo-
lilnih okrajev«.

Prevzetni organ pa prosim, naj se zave-
da, da stroške otrok krijejo njihovi starši, 
stari starši s plačilom svojih davščin, in 
zato se, prosim, komentarjem in stokanju 
glede naših otrok izognite in storite zanje, 
kar je treba.

V vednost: težave z vrtci ste zakuhali 
vi, in ne mi, če niste pričakovali takšne-
ga porasta (kar se kaže v vaših paničnih 
potezah), ker ste zaspali pri načrtovanju 
(statistika je zelo zanimiva veda, samo 
uporabljati jo je treba znati). 

V vednost: 10. člen ZVRT je zelo jasen 
in ga ni možno drugače razlagati (zapi-
snik 27. seje OS), če ga ne razumete, si 
priskrbite pojasnilo s strani pristojnega 
ministrstva.

Za konec: prihodnost Naše Vasi ne mo-
remo staviti samo na POC, treba je preu-
čiti in pregledati s čim razpolagamo: smo 
spalno naselje (zaenkrat zaspano) in vpra-
šajmo se, koliko mimo vozečih potnikov 
se pri nas ustavi in zaradi česa se ustavi. 
Imamo potencial, ki za zdaj spi, treba ga 
je malo razširiti, da bomo znani po čem 
drugem kot po Čotu, Kliniki AA (zaprti) 
ipd. Koliko ljudi pozna dvorec Lisičje 
(vprašanje je tudi za domačine), kaj se pa 
ponuja pri nas ... Volje in idej bi se našlo 
(študentov z vizijami na nekaterih fakul-
tetah je ogromno, samo angažirati bi jih 
bilo treba).

T. i. strategiji (tako občinska kot od g. 
Žlahtiča) pa lahko služita ena kot spisek 
želja, druga pa kot akcijski načrt.

Pozdravljena bodi vas moja domača!

Franci Pavlinjek,
Pijava Gorica
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Govor ob srečanju v Brezju nad Pijavo Gorico (1)
V novembrski številki Glasnika je Jože 

Rojc, predsednik KO ZB Škofljica, pred-
stavil govor Tita Turenška, člana predsed-
stva ZZB NOB RS, ki ne more iti mimo 
brez odziva. 

Gospod Turenšek je v govoru pozival 
k zvestobi vrednotam NOB in revolucije. 
Pravi, da je bil upor bistveno več kot le 
upor, bil je ideja o nujni radikalni druž-
beni spremembi, ki naj bi vodila k večji 
enakosti med ljudmi. Trdi, da je revolu-
cija dala socialno pravičnejši svet, spo-
štovanje delavcev, šolanje otrok itd. Res 
je, po vojni je bila izgrajena socialna var-
nost, vendar se je treba ob tem vprašati, 
na čem je bila zgrajena. Je za dosego ve-
čje enakosti dovoljeno vsako sredstvo? Je 
dovoljeno krasti zato, da daš tistemu, ki ti 
je vdan? Je dovoljeno lagati, da dosežeš 
zaupanje (do) oblasti? Je dovoljeno ubija-
ti zato, da prideš na oblast? Je revolucija, 
ki je požrla toliko lastnih otrok, res dala 
pravičnejši svet? Vsi vemo, da je komuni-
stična revolucija na Slovenskem, ki naj bi 
odpravila družbene razrede, razdelila lju-
di na komuniste in izdajalce, da je državo 
vodila partijska oligarhija, da je bil vsak, 
ki ni bil lojalen partijski ideologiji, drugo-
razreden državljan brez pravic. Vsi vemo, 
da niso bili šikanirani samo tisti, ki jih je 
oblast razglasila za izdajalce (največkrat 
brez dokazov), pač pa tudi njihovi družin-
ski člani, pogosto pa celotna širša druži-
na. Sta bili to res socialna pravičnost in 
enakost, ki naj bi ju prinesla komunistična 
revolucija? Pri tem je gospod Turnšek na 
primer pozabil omeniti vse privilegije, ki 
jih je v prejšnjem sistemu užival politični 
vrh. Turenšek zagovarja komunizem kot 
pozitivno ideologijo, ki naj bi izhajala 
iz množic in naj bi bila politika množic, 
pomenila naj bi enakost. Naj mi govorec 
ob tem odgovori na eno vprašanje, ki se 
poraja samo po sebi: Če je komunizem 
izhajal iz množic, zakaj niste dopustili 
svobodnih volitev ter večstrankarskega 
sistema? Zakaj so bile potrebne tako zna-
ne »črne skrinjice«?

Če je komunizem tako pozitivna ide-
ologija, kot ste zapisali, zakaj ga je bilo 
treba uvesti z revolucijo in nasiljem? Za-
kaj je bilo treba pobiti po vojni (sic) toliko 
ljudi? Zakaj je povsod po svetu, kjer so 
ga uvedli, prinesel zatiranje, umor, go-
spodarski propad itd. Če pogledamo samo 
Slovenijo. Kaj je ostalo od tako opevane-
ga komunističnega sistema? Enopartijski 

sistem? Ne. Plansko gospodarstvo? Ne. 
Nacionalizacija? Ne. Sektaštvo? Ne. Ar-
gument moči? Ne. Militarizem? Ne. Ne 
dokazujem, da je v Sloveniji sedaj vse 
rožnato, daleč od tega, vsekakor pa je 
človek kot posameznik in kot družbeno 
bitje svoboden, kar v komunizmu ni bil. 
In to je dejstvo. Pravite, da se je nesmi-
selno odpovedati revoluciji. Se torej ne 
odpovedujete zločinom, ki jih je načrtno 
izvedla? Vam torej ni žal tisoče in tisoče 
lastnih otrok, ki jih je požrla, in na deset 
tisoče tistih, ki so ji odkrito nasprotovali?

Pravite, da smo se Jugoslovani leta 
1948 prvi uprli Stalinovemu hegemoniz-
mu in totalitarizmu. Informbiro je takra-
tna politična oblast izkoristila le za čistko 
znotraj lastnih vrst, ki bi jo lahko primer-
jali z nočjo dolgih nožev v Nemčiji, ko je 
Hitler počistil svoje vrste. Čez noč je bilo 
treba pospraviti slike do tedaj tako opeva-
nega Stalina. Kdor tega ni pravočasno do-
jel, je bil poslan v zapor in posebna tabo-
rišča (npr. Goli otok). In teh ni bilo malo. 

Po vaše naj bi bilo delavsko samoupra-
vljanje velik korak naprej v iskanju prave 
demokracije. Najprej je treba povedati, da 
partija ni nikoli stremela k pravi demokra-
ciji, saj je vedela, da bi ta pomenila njen 
propad. Vsak poskus liberalizacije je takoj 
zatrla (lep primer je Stane Kavčič, ki mu 
danes nasledniki tistih, ki so ga odstavili 
in nadzorovali, postavljajo spomenik!). 
Naj v zvezi s samoupravljanjem citiram 
Veljka Rusa (intervju v Sobotni prilogi 
Dela dne 24. 10. 2009): »Delavsko samo-
upravljanje je bilo zlorabljeno za utrditev 
partijskih pozicij. Partijska instrumentali-
zacija samoupravljanja je pomenila hudo 
inflacijo industrijske demokracije.« Kaj 
pa je samoupravljanje pomenilo v praksi, 
je ob predstavitvi letošnje dobitnice Bor-
štnikovega prstana Minu Kljuder v isti 
Sobotni prilogi lepo zapisal Peter Rak: 
»Zvezdniški sistem tedaj ni bil zaželen; 
ne nazadnje so v tistih samoupravnih ča-
sih program drame in opere z dvigova-
njem rok na delavskih zborih potrjevale 
celo čistilke.«

Ko se govornik sprašuje o trenutnem 
stanju parlamentarne demokracije pri nas, 
pove, da raziskave javnega mnenja kažejo 
izredno majhno verodostojnost parlamen-
ta in političnih strank, nižjo ima le še Cer-
kev. In? Po petdesetih letih enopartijskega 
sistema, ki se preko kontinuitete prenaša 
tudi v današnji čas, je potrebno določeno 

obdobje, da se ljudje naučijo živeti »de-
mokracijo«. In kritika je v današnjem sis-
temu, v nasprotju s prejšnjim, dovoljena, 
svoboda govora je ena najvišjih vrednot. 
Partija kritike ni dovoljevala, vsak poskus 
je zatirala in preganjala. 

Gospod Turenšek je »Resolucijo o 
evropski zavesti in totalitarizmu« označil 
kot poskus rehabilitacije klerofašizma in 
narodne izdaje. Pravi, da je bila leta 1941 
prepoznana nevarnost nacizma v Evropi 
in pri nas. Naj govorca popravim. Ne-
varnost fašizma in nacizma naj bi bila s 
strani partije prepoznana leta 1935, ko je 
bilo na podlagi Dimitrijevega govora na 
VII. kongresu Kominterne (Komunistič-
ne internacionale) odločeno, da se preki-
ne sektaški boj proti socialni demokraciji 
in se napram fašizmu in nacizmu sodeluje 
z meščanskimi strankami. Kot posledica 
tega sklepa je po Evropi začela nastaja-
ti koalicija pod imenom Ljudska fronta. 
Največji uspeh je doživela v Španiji in 
Franciji. Je pa treba dodati, da so komuni-
sti v njej igrali dvojno vlogo in se odločali 
po vetru (glej knjigo Juliana Jacksona The 
Popular Front in France, Defending de-
mocracy, 1934–1938). Kljub temu je štiri 
leta kasneje Sovjetska zveza z Nemčijo 
podpisala pakt, ki so mu bile do napada 
Nemčije na SZ podvržene vse nacional-
ne komunistične partije po Evropi. Tudi 
komunisti se ob napadu Nemčije na Ju-
goslavijo niso zganili, saj je bila Nemčija 
zaveznica SZ. Šele z napadom na SZ se 
to spremeni.

Tit Turenšek se je v govoru ustavil tudi 
pri Nadškofiji Ljubljana in njeni poveza-
nosti z drugo svetovno vojno, ki naj bi si po 
njegovem želela oprati krivdo sodelova-
nja s fašizmom, organiziranja domobran-
stva in blagoslavljanja nemškega orožja. 
Na koncu še je dodal, da zgrešena politika 
ljubljanske nadškofije nosi precejšen del 
sokrivde z likvidacijo kvizlingov, ki so 
bili pobiti ob koncu vojne. Zanimivo. Za-
radi zamegljevanja je treba najprej jasno 
povedati, da so bile masovne likvidacije 
storjene po koncu vojne in ne ob koncu 
vojne, začele pa so se že jeseni 1941 in z 
manjšo ali večjo intenziteto potekale ves 
čas vojne. Ljubljanska nadškofija ni na 
noben način sodelovala pri likvidaciji, to-
rej za likvidacijo ne more biti odgovorna. 
Je pa zanjo odgovorna partija, ki je že leta 
1943 z Dolomitsko izjavo monopolizira-
la oblast. Dobro se je zavedala, da če jo 
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želi obdržati, mora v največji možni meri 
počistiti z opozicijo. Pregnala ali pobila 
je cvet slovenske inteligence. Tudi zara-
di tega dejanja smo danes tam, kjer smo. 
Kar zadeva medvojna dejanja ljubljan-
skega škofa dr. Gregorija Rožmana in vsa 
gnojnica, ki jo je partija nanj zlivala že 
med vojno in jo zliva še danes, naj poja-
sni zgolj proces, ki je bil organiziran proti 
njemu. Farsa, ki je morala zgolj potrditi 
partijsko odločitev o njegovi krivdi. Za-
kaj se oblast ni upala zoper škofa izpeljati 
poštenega sojenja? Celo materi narodne-
ga heroja Ivanki Tomšič niso pustili, da bi 
pričala v škofovo korist. Pred kratkim je 
izšla knjiga »Med sodbo sodišča in sodbo 
vesti, Dokumenti sodnega procesa proti 
škofu Gregoriju Rožmanu«, ki z dokazi 
zavrača vse očitke partijske oblasti in nje-

ne kontinuitete glede medvojnega delova-
nja škofa Rožmana.

Dejstvo je, da komunizem ali partija 
kot njegova utelešenost nista imela ar-
gumentov, s katerimi bi lahko opravičila 
svoj zločinski pohod. Imela pa sta argu-
ment moči, s katerim sta s krvjo mnogih 
nedolžnih osvojila oblast ter to nato vzdr-
ževala s skrajnimi metodami represije. 
Nazadnje ju je pokopalo tisto, proti čemer 
sta se borila – patriotizem, saj je komu-
nizem zagovarjal internacionalizem. Tako 
ni bistveno zgolj to, kako se je med vojno 
obnašala Cerkev na Slovenskem (kar ne-
kaj ljubljanskih povojnih škofov se je v 
svojih izjavah opravičilo), pač pa tudi to, 
kaj je Komunistična partija kot samozva-
na nosilka upora in povojne oblasti storila 
slovenskemu narodu oziroma njegovim 

posameznikom. So se njeni predstavni-
ki kdaj javno opravičili za vse zlo, ki je 
bilo storjeno nad Slovenci? Komunizem 
je za (slovenski) narod naredil zelo malo. 
Pravzaprav je bil proti njemu. Verjetno se 
še spomnite odgovora Mirana Potrča v 
času demokratizacije na vprašanje, v čem 
se razlikuje program njegovih prenovite-
ljev (Komunistična partija Slovenije se je 
takrat preimenovala v Stranko demokra-
tične prenove) od programa Pučnikovih 
socialnih demokratov. Odgovor Potrča, ki 
je še danes poslanec v parlamentu samo-
stojne Slovenije (!), je bil, da v tem, da 
njegova stranka ni nikoli omenjala odce-
pitev in osamosvojitev Slovenije. 

mag. Helena Jaklitsch,
Ljubljana

Govor ob srečanju v Brezju nad Pijavo Gorico (2)
Tudi še v mladi demokratični državi Slo-

veniji za podobo Rimskokatoliške cerkve 
(Cerkve) predvsem skrbijo njeni sovražni-
ki. Kar ti razpečavajo po dnevnem časo-
pisju in mnogih drugih »pluralnih demo-
kratičnih« medijih, praviloma ni možno 
ovreči, ker ti mediji, ki so očitno laž obja-
vili, ovržbe z očitnim nasprotnim dokazom 
ne objavijo.

V naši občini ni dovolj, da so verniki 
imaginarnih (umišljenih) somračnih, te-
mnih podob, ki jih je v desetletjih izdelala 
komunistična industrija sovraštva o Cerkvi 
in njenih predstavnikih, deležni v medijih 
na državni ravni. ZB (zdaj društvo za vre-
dnote NOB) Škofljica je za naš največji 
praznik, praznik Občine Škofljica, po članu 
predsedstva ZZB NOB RS, Titu Turnšku, 
glavnem govorniku na proslavi, poskrbe-
la, da smo verni občani očitnih, evidentnih 
laži o Cerkvi deležni tudi na občinski rav-
ni. Da so v tem govoru očitne laži, lahko 
ugotovi vsak dobronamerni iskalec resnice 
v primarnih virih in raziskavah, npr. dr. Ta-
mara Griesser Pečar ter drugi zgodovinar-
ji. ZB je letos imel edinstveno priložnost, 
da bi zdaj, ko laž ni več zapovedana, da 
bi zdaj v luči resnice preiskali svoje pre-
teklo ravnanje, ki ga imenujejo »epopeja«. 
Takega ravnanja bi se še zlasti lahko lotili 
sedaj, ko je EZ v najvišjem organu sprejel 
resolucijo o treh zločinskih totalitarizmih.

To se žal na praznovanju ni zgodilo, 
temveč se je v agitpropu centralnih komi-
tejev, »kako sta nam NOB in revolucija 
izborila suverenost, ki se je na koncu iz-
kazala v ponovni lastni državi. [...] Kako 
je parlament razpravljal o nekakšni reso-

luciji, ki naj bi obsodila totalitarizme, ki 
dejansko pomeni poskus rehabilitacije 
klerofašizma in narodne izdaje. [...] G. 
Titu ni dovolj, da se je lotil Evropskega 
in našega parlamenta (ki ima poleg strank 
nizko verodostojnost), temveč se je moral 
po preizkušenem scenariju laži lotiti še 
ljubljanske nadškofije, za katero »verjame, 
da ji je težko nositi breme narodne izdaje 
in s tem pečatom posegati po oblasti in se 
razglašati za moralno avtoriteto v družbi, 
v kateri uživa najnižjo verodostojnost« 
(skrajšano). Posebno tista je težka, »ko si 
močno prizadeva oprati krivdo sodelova-
nja s fašizmom, s katerim so že 20 let pred 
vojno vršili raznarodovalno politiko nad 
slovenskim narodom na Primorskem.« Če 
Tit nič ne ve, da so v tistem času slovenski 
duhovniki ščitili in nosili breme ohranja-
nja slovenstva na Primorskem, naj bi vsaj 
prebral Kaplana Čedermaca, dovoljeno 
Bevkovo čtivo v OŠ. V laži se stopnjuje 
naprej, »kako je nadškofija organizirala 
domobranske pomožne enote policije SS 
pod poveljstvom SS-generala Rösenerja; 
blagoslavljanja orožja fašistov, ki so slo-
venske družine izganjali z njihovih domov 
na Štajerskem.« Preizkušeno, saj vedno 
vžge, se loti se še škofa Rožmana.

Z g. Titom se strinjam samo v tistem 
delu njegovih mračnih sramotenj, ki ne do-
puščajo niti najmanjšega ugovora ljubljan-
ske nadškofije, ko pravi, da »nosi precej-
šen del sokrivde z likvidacijo kvizlingov 
(kako prežvečena psovka in lažniv stere-
otip), ki so bili pobiti ob (v tako majhni 
besedi pazi, da ne reče »po«) koncu vojne. 
Tu se strinjam z njim, da brez grozljivega 

sodelovanja, kot žrtev tisočev in desettiso-
čev vernikov, rojakov ljubljanske nadško-
fije, ki so končali v Hudi Jami ali v breznih 
Kočevskega roga, v katere so jih metali, 
pobijali ali žive zazidali terenci, oznovci 
in knojevci, da je tu v do skrajnosti mu-
čenih bratih in sestrah, ne precej, ampak 
v sorazmerju s številom prebivalcev, bilo 
to grozljivo sodelovanje v svetovnem vrhu 
po številu zločinsko pobitih žrtev.

Ob gornjem sramotenju slovenske Cer-
kve pomislim na to, ko je predsednik ZB 
izjavil, da so v njihovih vrstah dobrodošli 
tudi verniki. Sprašujem se, kako se ti ver-
niki, ki so evidentno prisotni ob takih go-
vorih, počutijo, se jim v brk tako lažnivo 
sramoti njihovo Cerkev, ki ji pripadajo.

Sprašujem se tudi, kaj počnejo ustano-
ve, ki so najbolj poklicane, da pomagajo 
odpravljati nagnusne lažnive obtožbe, na-
mreč: predsednik države, parlament, vlada 
s premierjem na čelu, sodstvo z represiv-
nim organom, politične stranke (vsaj tiste, 
ki niso sovražne Cerkvi); tu ima in bi mo-
rala imeti veliko vlogo pri učenju resnice 
tudi šola in v varovanju in opozarjanju tudi 
vsi novinarji z mediji. 

Po skoraj 20 letih se je po trudu ozave-
ščenih zgodovinarjev ter nekaj novinarjev 
in društva NSZ še daleč premalo storilo, da 
bi bili verniki izenačeni na vseh področjih 
z ostalimi državljani.

To patogeno stanje pa po mojem mnenju 
premalo vznemirja tudi od vrha navzdol 
nas vernike (čeprav se DRUŽINA trudi), 
ki z različnimi prilagoditvami zgubljamo 
sami sebe (po M. Ogrinu). 

Anton Mušič, Škofljica



59

Obvestila

ZDRUŽENJE SLOVENSKIH KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN SKAVTOV
SLOVENSKA SKAVTSKA ORGANIZACIJA

VABILO
Skavti Vas vabimo, da se nam pridružite na prireditvi ob sprejemu

Luči miru iz Betlehema, ki bo v
nedeljo, 20. 12. 2009, ob 19. uri pred občino na Škofljici.

Luč miru iz Betlehema (LMB) je tradicionalna decembr-
ska akcija, ki nosi v sebi sporočilo miru, medsebojne po-
vezanosti, strpnosti in sodelovanja med ljudmi. Ta pla-
men iz svetega mesta Betlehem prihaja letos med nas že 
devetnajsto leto zapored.
V času, ko imamo dovolj vsega, prehitro pozabimo na to, kar 
je najbistvenejše. Na medsebojne odnose, na to, da bi bili pri-
pravljeni prisluhniti najprej samemu sebi in nato ljudem okoli 
nas. Razklani v sebi se ljudje pehamo za dobičkom, si želimo 
materialnega ugodja in pozabljamo na eno večjih vrednot: 
MIR. Če mir sprejmemo, se odpremo za ljubezen, za bližnje. 
Namen akcije LMB ni samo polepšati praznike vsem, ki pri-
dejo v stik z njo, ampak z njenim izkupičkom tudi pomagati 
ljudem v stiski. Vsako leto izberemo nevladno organizacijo oziroma skupnost ljudi, ki je v danem 
trenutku najbolj potrebna pomoči.
Želimo si, da bi na božični večer Luč miru iz Betlehema gorela v vseh družinah in jim prinašala 
mir.

Sara Božič, stiki z javnostmi

Ob zaključku leta 2009 
Turistično društvo Lavrica

vabi na prireditev

BOŽIČ  
NEKOČ IN DANES,

ki bo v nedeljo, 20. decembra 2009, ob 18. 
uri v kulturni dvorani na Lavrici.

Po programu bo družabno  
srečanje za vse navzoče.

Prisrčno vabljeni!

TD Škofljica
vas vabi na

BOŽIČNO-NOVOLETNI 
KONCERT

pevskih zborov Občine Škofljica,
ki bo v nedeljo,  

17. januarja 2010, ob 18. uri
v župnijski cerkvi sv. Cirila in Metoda  

na Škofljici.

Vljudno vabljeni!

Jože Dolšina,
predsednik TD Škofljica
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Dragi otroci!
KUD Pijava Gorica vas vabi na novo-

letno igrico Dobri snežak, ki bo v nede-
ljo, 27. 12. 2009, v dvorani gasilskega 
doma na Pijavi Gorici. Po predstavi vas 
čaka prijetno 
presenečenje.

Veselimo se 
vašega obiska!

KUD Pijava Gorica

vabi na 

SILVESTROVANJE NA 
PROSTEM!

Škofljičani,
pridružite se nam na silvestrovo,

31. decembra, ob 22.00 uri
pred občino!

Skupaj bomo pričakali novo leto
in mu nazdravili.

Petarde in pasje bombice prepovedane!

Prijazno vabljeni!

vabi na ogled prve slovenske komedije

ŽUPANOVA  
MICKA

Županovo Micko je napisal Anton Tomaž Linhart 
(1756–1795), pesnik, uradnik in zgodovinar, ki velja 
za prvega slovenskega dramatika. Komedija je bila v 
Ljubljani prvič uprizorjena 23. 12. 1789. V počasti-
tev tega pomembnega kulturnega dogodka vas vabi-
mo 

na premiero 
v petek, 18. 12., ob 19. uri

v kulturno dvorano na Škofljici.

Ponovitev predstave bo
v soboto, 19. 12., ob 19. uri

v dvorani KS na Lavrici.
Nastopajo člani KUD Škofljica Š.ODER:
Mirko Anželj, Maja Flis, Maruša Fakin, Miha Br-

kinjač, Blaž Matjaž, Jernej Jambrovič in Jan Te-
hovnik.

Režija: Darija Premk.
Prisrčno vabljeni!

Mešani pevski zbor

Češnje

vas ob 10-letnici delovanja vabi na

slavnostni	božični	
koncert,

ki bo v	nedeljo,	27.	decembra	2009,	
ob	17.	uri v župnijski cerkvi na Škofljici.

Doživite božične praznike s pesmijo!

V nedeljo, 27. decembra 2009,  
vas vabimo na 

tradicionalno žegnanje  
konj ob štefanovem,

ki bo po drugi sv. maši, ob 11. uri, na Rudniku.

Lepo vabljeni vsi ljubitelji konj.

TD Lavrica
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Odšli so

Prazen dom je in dvorišče,
oko naše te zaman išče!
Solze, žalost in bolečine 
tebe niso več zbudile,
ostala nam je le praznina 
in v srcu bolečina …

Mnogo prezgodaj je od nas odšel naš  
dragi mož, ati, zet in svak

JANEZ SAMEC
(1956–2009)

Z Gorenjega Blata

Z neizmerno žalostjo se zahvaljujemo vsem sorodni-
kom, sosedom, sodelavcem in znancem, ki ste ga imeli 
radi in ga spoštovali. 

Iskrena hvala za izrečeno sožalje, cvetje, sveče, maše 
in darove, še posebno sosedom za spodbudne besede in 
pomoč. Zahvala gospodu župniku Jožetu Tomincu za 
lepo opravljen pogrebni obred ter PGD Škofljica za po-
slovilni govor in pogrebno slovesnost. Hvala cerkvene-
mu pevskemu zboru sv. Cirila in Metoda, gospe Strgar in 
gospodu Vrhovcu.

Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili 
na njegovi zadnji poti in ga boste skupaj z nami vedno 
nosili v srcu.

Žena Marija, sin Jani in hči Mateja

Minile zate vse so bolečine,
a v naših srcih pustil si neizmerne,
lepe, drage nam spomine.

SIMEON PISLEVIČ
(1944–2009)

Iskreno se zahvaljujem vsem sorodnikom, prija-
teljem in sosedom za izrečeno sožalje, podarjeno 
cvetje, sveče. Posebna zahvala patronažni sestri 
Majdi za pomoč, nego in podporo, da smo se laž-
je prebijali čez težke dni. Hvala gospodu župniku 
za lepe tolažilne besede ob pogrebni slovesnosti. 
Zahvaljujem se gospe Mehlin za dar in hvala tudi 
gospema Pirnat in Strgar.

Žena Marija, otroka in vnuki
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Dogodki v barvahDogodki v barvah

MPZ Č eš nje na intenzivnih vajah v Tolminu

Najdena goba velikanka
Luka, Klara, Lenart, Monika in Tjaš a se 
več krat odpravijo na potep proti vrhu 
Molnika. Na zadnjem jesenskem vzponu pa 
so poleg manjš ih drevesnih gob naš li tudi 
velikanko. »Gobe bomo posuš ili. Na veliko 
soboto jih bomo uporabili in z njimi domov 
prinesli blagoslovljen ogenj,« je povedala 
Klara. Fotografiral jih je Sandi Novak.

Ledeni kapniki 
na Ravenski poti 
Zgornjo fotografijo nam je 
ž e februarja poslal gospod 
Lojze Gorš ič  in pod njo 
zapisal: »Po navadi, č e 
ž elimo videti kapnike, se 
podamo v podzemne jame. 
Zima pa nas je obdarila tudi 
nad zemljo. Lede kapnike na 
Ravenski poti je tokrat 
varoval Matija Tomaž ič .«
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