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Kazalo - Uvodnik

Uvodnik
Lokalne volitve 2010 so mimo. Vse novoizvoljene svetnike in žu-

pana moram pohvaliti, da so se predstavili solidno. Izbirali so umir-
jene besede. Volivci pričakujejo umirjene besede in kulturni dialog. Z 
vso pravico vsi pričakujejo, kaj je kdo obljubljal v predvolilnem času. 
Verjetno res ni toliko denarja, kot je potreb. Nekaj potreb in želja iz 
danih obljub bo pa le treba uresničiti. Ta meč nad glavo bo stalno 
osvetljen in dobro viden. 

26. decembra praznujmo dan samostojnosti in enotnosti – ponosno. 
Tudi na izobešanje slovenske zastave ne pozabimo. Naj se ponovi 
slovenska enotnost ob vsakem prazniku in še vmes.

Uredniški odbor se je sestal za novo božično-novoletno številko, 
pregledal gradivo za objavo in sklenil, naj bo ta številka zares pra-
znična. Domači časopis naj občane povezuje, ne pa razdvaja! Mnogo 
preveč je pripomb občanov na članke, ki obravnavajo našo polprete-
klo zgodovino, po navadi enostransko, zato imajo bralci dovolj vedno 
istih zgodb. Tako je (v tej številki) ostalo nekaj »zaloge« za naslednjo 
številko. Novoletni in božični prazniki so dnevi družine, miru, dobrih 
namenov in še česa. Pa brez zamere – bodimo strpnejši in prizaneslji-
vejši do dobro mislečih. Težki časi kažejo zobe na vsakem koraku. 
Bodimo optimisti za prihajajoče leto. Marsikje so zadeve še bolj trde, 
pa vendar ne obupujmo. Naredimo kakšno dobro delo pri ostarelih in 
obubožanih sorodnikih in znancih. Sicer pa bodimo optimisti in se 
povsod trudimo za dobrobit domovine. 

Pa še to: kot ste opazili, se je dosedanji urednik Glasnika znašel v 
politiki. Pravila pa so taka, da urednik lokalnega časopisa ne more biti 
še občinski svetnik ali celo župan. Tako sem na prigovarjanje privolil 
in delo začasnega urednika sprejel. V tej številki lahko že poiščete 
RAZPIS za novega urednika. 

… Morda sem naredil tudi napake, ki vam niso po volji, pa vendar. 
Z novo metlo boste lahko mirno vse slabo pometli in v prihodnje 
zadevo obrnili na boljše po svojem okusu. Vsi smo samo ljudje in ob-
staja veliko prilik, da se dogovorimo, kaj in kako naprej. Zahvaljujem 
se vsem, ki ste toliko let prebirali moje prispevke. Verjamem, da vsem 
nisem bil po godu, pa vendar sem vse zapisal z najboljšim namenom.

Uredništvo Glasnika želi vsem občanom in občankam vesel božič 
ter mirno, zdravo, srečno in uspehov polno novo leto 2011.

Andrej Pogačnik,

začasni urednik

Izhaja enkrat mesečno, gospodinjstva v občini prejemajo glasilo brezplačno.  
Naklada: 2800 izvodov; ustanovitelj: Občinski svet Občine Škofljica; izdajatelj: 
Občina Škofljica; glavni in odgovorni urednik: zaćasni urednik Andrej  Pogačnik 
(GSM : 041  739 791) odgovorna oseba izdajatelja: Ivan  Jordan, župan; člani 
uredniškega odbora: Nataša Kovačič, Maja Novak, Bojan Pirnat, produkcija: 
AMSET, d. o. o., Grosuplje, tel.: 01 7865 795, e-mail: amset@siol.net; lektorira-
nje: Jan Grabnar (razen: uradnih objav, 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.

Zaradi urednikove izvolitve v občinski svet bo 
potrebno formirati novo uredništvo, zato izid 
prihodnje številke ni mogoče napovedati.
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Novice iz občinske hiše

Spoštovane občanke, cenjeni občani, dragi prijatelji!
Prvič se vam javljam kot novoizvolje-

ni župan Občine Škofljica. Dovolite mi, 
da se vam še enkrat iskreno zahvalim za 
veliko podporo in pomoč pri izvolitvi 
za župana Občine Škofljica. Vaša velika 
podpora je zame obveza in zaveza, da 
bodo vaša pričakovanja in moje predvo-
lilne obljube večinsko izpolnjene. 

S svojimi sodelavci se bomo po naj-
boljših močeh trudili uresničiti vaša pri-
čakovanja in potrebe. 

Zavedam se, da je prevzem tako po-
membne funkcije izjemno odgovorno 
delo, še posebno v teh težkih časih go-
spodarske krize in pomanjkanja denarja 
v občini, državi in Evropi.

Priseljevanje v našo občino je veliko, 

potrebe po kakovostnem bivanju se po-
večujejo, naši kraji pa so podhranjeni 
tako glede infrastrukture kot pripadajo-
čih objektov (doma starejših občanov, 
vrtcev, šole), podjetništva in kmetijstva. 

Pričakujem dobro sodelovanje z vsemi 
vami, vsekakor pa pogovore, poslušanje 
in razumevanje. Kot župan sem vam na 
voljo za pogovor, le termine bo treba 
uskladiti v tajništvu na tel. 01/360 16 
05 ali pa preko sprejemne pisarne na tel. 
01/360 16 00.

V kolikor pa ste starejši in vam je do-
stop do Občine v veliko breme, sem vas 
po predhodnem dogovoru pripravljen 
obiskati na domu.

Župan sem vsem vam in moja dol-

žnost je, da vam po svojih najboljših 
močeh pomagam.

Leto se počasi končuje, zima že kaže 
svoje zobe, mi pa se počasi poslavljamo 
od starega leta z dobrimi ali slabimi iz-
kušnjami.

Pred nami sta božič in novo leto, za-
želeli si bomo veliko sreče, zdravja in 
medsebojnega razumevanja.

To pozitivno energijo in želje skupaj 
prenesimo v novo leto.

Naj bo prihajajoče novo leto leto spre-
memb, uresničitve želja, zdravja in do-
brega sosedskega razumevanja. 

Vaš župan Ivan Jordan

Lokalne volitve so za nami in tako je 9. 
11. 2010 potekala konstitutivna seja ob-
činskega sveta, na kateri so bili na pod-
lagi poročila občinske volilne komisije 
potrjeni mandati občinskih svetnikov in 
župana. Sejo je vodil gospod Jože Rojc.

Predsednica občinske volilne komisije 
ga. Majda Kocmur je najprej podala po-
ročilo o delu na lokalnih volitvah 2010. 
Volitve so potekale v eni volilni enoti za 
volitve župana in občinskega sveta ter v 
treh volilnih enotah za svete krajevnih 
skupnosti: Lavrica, Pijava Gorica, Želi-
mlje. Predstavila je rezultate glasovanja.

Pred konstitutivno sejo občinskega 
sveta je župan sklical koordinacijsko 
sejo, na kateri so bili izoblikovani pre-
dlogi za imenovanje komisije za potrdi-
tev mandatov. Predlog kandidatov je bil 
soglasno potrjen, in sicer je komisija de-
lovala v naslednji sestavi: Maja Novak, 
Nataša Spreitzer in Janez Zagorc.

Komisija za potrditev mandatov je naj-
prej pregledala poročilo občinske volilne 
komisije za volitve v občinski svet in vo-
litve župana na lokalnih volitvah 2010. 

Pregledala je tudi potrdila o izvolitvi čla-
nov občinskega sveta ter ugotovila, da so 
naštete liste za volitve članov občinske-
ga sveta zastopane v občinskem svetu z 
naslednjim številom mandatov: SDS – 3 
mandati, Neodvisna lista MOJA OBČI-
NA – 3 mandati, Neodvisna lista NAŠA 
LAVRICA – 3 mandati, DeSUS – 2 man-
data, SD – 1 mandat, Lista za vrtce, šolo 
in enakopravnost občanov – 1 mandat, 
NSi. – 1 mandat, SLS – 1 mandat.

Nato je občinski svet Občine Škofljica 
potrdil naslednje mandate članov občin-
skega sveta: Peter Pal, Jože Rojc, Jožef 
Žlahtič, dr. Jože Jurkovič, Domen Pe-
telin, Slavka Kregar, Boris Zupančič, 
Janez Zagorc, Simona Kostrevc, Ivan 
Jordan, Maja Novak, Alojzij Vesel, 
Bojan Božič, mag. Nataša Spreitzer in 
Iztok Petrič.

Sledilo je poročilo komisije za potrdi-
tev mandatov v zvezi z izvolitvijo župa-
na. Občinski svet je ugotovil, da je bil na 
lokalnih volitvah dne 24. 10. 2010 v dru-
gem krogu za župana Občine Škofljica 
izvoljen Ivan Jordan.

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

Novo!  
BREZBOLEČINSKO DELO 

z uporabo najnovejšega  
laserskega sistema.

PreNaDENT
Naročanje po telefonu 

040 934 000

Konstitutivna seja občinskega sveta – 
mandat 2010–2014
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Novice iz občinske hiše 

Predsedujoči, gospod Rojc, je obve-
stil občinski svet, da je z ugotovitvijo o 
izvolitvi župana prenehal mandat člana 
občinskega sveta Ivanu Jordanu in o tej 
ugotovitvi je seznanil občinsko volilno 
komisijo. 

Občinska volilna komisija se je sestala, 
pregledala kandidaturo neodvisne liste 
MOJA OBČINA in ugotovila, da glede 
na to, da so bile volitve izvedene po pro-
porcionalnem sistemu, pripada mandat 
kandidatu, ki je naslednji na vrsti. Ugo-
tovljeno je bilo, da funkcijo občinske 
svetnice prevzame Sonja Martinc, ki je 
na omenjeni listi četrta.

Sledili so podpisi izjav župana, pred-
stavnika Neodvisne liste MOJA OBČI-
NA ter nove članice občinskega sveta, da 
sprejema funkcijo za mandatno obdobje 
2010–2014.

Občinski svet Občine Škofljica je nato 
potrdil mandat novi občinski svetnici.

Na konstitutivni seji, po potrditvi 
mandatov članov občinskega sveta ter 
ugotovitvi izvolitve župana, so vsi izvo-
ljeni občinski funkcionarji podali slove-
sno obljubo. Najprej je podal slovesno 
obljubo novoizvoljeni župan: »Slovesno 
obljubljam, da bom po svojih najbolj-
ših močeh zakonito in vestno opravljal 
zaupano funkcijo v dobro občanov Ob-
čine Škofljica.« Po izpovedani slovesni 
obljubi se je novi župan vpisal v knjigo, 
dotedanji župan mu je izročil župansko 
ogrlico kot znak prevzema funkcije.

Župan, g. Ivan Jordan, je dosedanjemu 
županu g. Boštjanu Riglerju ob izteku 
mandata podelil v trajno last spominski 
županski znak, ki ima vgravirano njego-
vo ime in priimek ter je oštevilčen z za-
porednim županskim mandatom.

Nato so novoizvoljenemu županu 
skupaj podali slovesno obljubo vsi no-

voizvoljeni člani občinskega sveta in se 
vpisali v knjigo.

Župan je članicam in članom občin-
skega sveta podelil svetniške znake. 

Sledila je predstavitev župana in nato 
še občinskih svetnikov.

Po konstituiranju imenuje občinski 
svet izmed članov najprej komisijo za 

mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja kot svoje stalno delovno telo. Le-ta 
bo imela nalogo, da bo pripravila predlo-
ge za imenovanje stalnih komisij občin-
skega sveta in drugih delovnih teles.

V sklopu priprav na konstitutivno sejo 
je bil na koordinaciji, na katero so bili 
vabljeni nosilci list političnih strank in 
neodvisnih list, oblikovan predlog kandi-
datov za KVIAZ. Župan je predlagal, da 
se v komisijo imenujejo: Sonja Martinc, 
Simona Kostrevc, mag. Nataša Spreitzer, 
Jožef Žlahtič in Jože Rojc. Predlog so 
občinski svetniki soglasno potrdili.

Za predsednika komisije KVIAZ je bil 
imenovan Jožef Žlahtič, saj je bil vrsto 
let njen član, pa tudi predsednik. 

Zadnja točka dnevnega reda je bilo 
imenovanje začasnega urednika občin-
skega glasila.

Glede na to, da je bil dosedanji urednik 
Iztok Petrič izvoljen za člana občinskega 
sveta, obeh funkcij ne more opravljati, 
ker funkcija urednika in občinskega sve-
tnika v skladu z občinskimi akti ni zdru-
žljiva. 

Občinski svet je imenoval začasnega 

urednika občinskega glasila Glasnik go-
spoda Andreja Pogačnika, ki bo opra-
vljal delo do imenovanja novega uredni-
ka, razpis za urednika pa boste zasledili 
v pričujoči številki Glasnika.

Brigita Marinšek
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Aktualno

Škofljica, 25. 11. 2010. Zbrana je bila 
celotna ekipa občinskih svetnikov – novih 
predstavnikov volivcev v Občinskem sve-
tu Občine Škofljica. Na dnevnem redu so 
imeli nekatere dopolnitve Statuta Občine 
Škofljica in dopolnitve Poslovnika Obči-
ne Škofljica. Pri obeh točkah so imeli 1. in 
2. branje. Usklajene dopolnitve so bile na 
koncu seveda sprejete. 

Posebno poglavje so bile izvolitve na-
slednjih komisij Občinskega sveta: komi-
sija za družbene dejavnosti, komisija za 
gospodarstvo, komisija za komunalne za-
deve, komisija za statut občine. Izvoljen 
je bil tudi Nadzorni odbor za Občino Ško-

fljica in predstavnika za Nadzorni odbor v 
Holdingu Ljubljana v Energetiki Ljublja-
na. Sledile so še izvolitve predstavnikov 
Občinskega sveta v razne zavode in po-
dobno.

Pod točko razno so bile podane različne 
pobude in težave, kot sledi:

- G. župan je podal informacijo, 
da je dokončno rešena in potrjena začasna 
avtobusna linija 3B. Ob tej priliki je Ob-
čina Škofljica pridobila tudi vsa potrebna 
soglasja za obratovanje nove začasne lini-
je. Vsa izdana potrdila in novi status avto-
busne linije začnejo veljati s 1. 1. 2011. 

- Podane so bile pobude za sklic 

zborov občanov.
- Dana je bila pobuda za namesti-

tev dodatnih cestnih ogledal na več nevar-
nih mestih.

- Svetnike je zanimalo, kdaj bo 
sprejet nov prostorski plan. Nekaj dejstev 
priča, da se bo to zgodilo do poletja.

- Kar nekaj predstavnikov je zani-
mala žgoča problematika elektroenerget-
ske oskrbe Škofljice in Lavrice. Ta je po-
vezana z ovirami v raznih gospodarskih 
družbah, saj bodo le-te imele omejitve pri 
poslovanju oziroma jih že imajo.

   Andrej Pogačnik

Dne 9. 11. 2010 smo imeli na naši obči-
ni prvo konstitutivno sejo novoizvoljenih 
svetnic in svetnikov. Na tej seji smo po 
poročilu predsednice občinske volilne ko-
misije gospe Majde Kocmur potrdili man-
date članov občinskega sveta in ugotovili 
izvolitev novega župana. Sledila je moja 
slovesna obljuba: »Slovesno obljubljam, 
da bom po svojih najboljših močeh zako-
nito in vestno opravljal zaupano funkcijo 
v dobro občanov Občine Škofljica.« 

Sledila je predaja županske ogrlice kot 
znak prevzema funkcije, dosedanji župan 
pa je dobil v trajno last spominski župan-
ski znak z njegovim imenom in številko 
zaporednega mandata.

Novoizvoljeni občinski svetniki so mi 
kot županu skupaj podali slovesno oblju-
bo, vsi pa smo se vpisali v knjigo.

Prva seja občinskega sveta je potekala 
korektno in brez zapletov, kar je spodbu-
dno za nadaljnje delo.

Ob tej priložnosti se zahvaljujem za po-
šteno in vestno delo občinski volilni ko-
misiji in vsem drugim volilnim odborom 
v naši občini.

Naslednji dan, v sredo, je bila izvršena 
primopredaja poslov med mano in nek-
danjim županom, sam pa sem nato še isti 
dan začel opravljati zaupano funkcijo.  

Že naslednji dan sem imel sestanek s 
svojimi uslužbenci, na katerem sem podal 
svoje zahteve in želje. 

Sporočam vam nekaj ukrepov in spre-
memb.

Občinska uprava Občine Škofljica bo 

prijazna, učinkovita in bo kakovosten ser-
vis vseh občanov.

S prvim decembrom bom spremenil ur-
nik, uradni delovni čas bo podaljšan.

Sprejemna pisarna bo delovala ves po-
slovni čas organa in bo na voljo občanom 
vsak dan.

Na začetku stopnic, pred vhodom v ob-
činsko zgradbo, bo nov poštni nabiralnik, 
namenjen za pritožbe, pohvale in pobude 
občanov. Ključ tega nabiralnika bo samo 
pri meni.

Sam bom deloval kot profesionalni 
župan. Trenutno je moj delovni čas celo-
dnevni, vključno s sobotami in nedeljski-
mi dopoldnevi.

Svoje predvolilne obljube želim v 
največji možni meri izpolniti, seveda s 
finančnimi možnostmi naše občine. Obi-
čajno imajo novoizvoljeni župani nekaj 
dni časa, da se vpeljejo v posel. Vlada 
ima 100 dni, sam pa nisem imel niti 100 
minut. Vsekakor se ne pritožujem, sem pa 
vesel, da mi je bila v prejšnjem mandatu 
kot podžupanu dana možnost, da sem do-
bro spoznal način in delovanje občinske 
uprave.

Že v mesecu novembru smo imeli re-
dno sejo občinskega sveta, na kateri smo 
potrdili delovne komisije občinskega sve-
ta, svetnike pa smo seznanili s projekti, 
proračunom in problemi z vrtci in šolo.

Predsedniki in sveti krajevnih skupno-
sti so že potrjeni, treba pa je potrditi še 

vaške in četrtne odbore.
Po posameznih krajih naše občine sem 

že začel sklicevati zbore krajanov. Na teh 
zborih se bomo pogovorili o tekočih pro-
blemih, željah, potrebah in pričakovanjih. 
Vsekakor pa se bomo dogovorili o načinu 
komuniciranja med občani in občino.

V sredo, 17. 11. 2010, smo imeli vsi 
župani od Petrinje do Škofljice delovno 
kosilo pri gospodu Antonu Zakrajšku, žu-
panu Občine Velike Lašče. Obravnavali 
smo prometno ureditev naših krajev, ob-
voznico Škofljica in tudi preveliko število 
medvedov na tem območju. Skupaj smo 
podpisali in poslali peticijo na ministrstva 
za okolje in prostor, kmetijstvo in kulturo. 
V njej zahtevamo takojšnji sestanek s pri-
stojnimi ministri in začetek postopkov za 
umestitev barjanske obvoznice v državni 
prostorski načrt. Župani so me zadolžili, 
da izpeljem vse potrebne postopke.

V četrtek, 25. 11., bomo imeli na mini-
strstvu za promet sestanek glede mestne 
linije 3B, na katerem se bomo pogovorili 
glede nadaljnje usode te linije. Vse svo-
je sile, moči in poznanstva ter pogajalske 
sposobnosti bom usmeril v dokončno in 
stalno pridobitev dovoljenja za obratova-
nje stalne mestne linije.

 
Vaš župan Ivan Jordan

2. seja občinskega sveta občine Škofljica

Dosedanje dejavnosti in delo novega župana
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Aktualno

Krajevna skupnost Pijava Gorica se predstavi

Lavrica dobila predsednika in podpredsednico 
krajevne skupnosti

Prišel je čas po volitvah in čas, ko se 
mora novi svet Krajevne skupnosti Pija-
va Gorica tudi predstaviti. Izvoljenih je 
bilo 7 članov sveta Krajevne skupnosti 
v naslednjem vrstnem redu:

ANDREJ CIBER NSI

JOŽEF ŽLAHTIČ SD

SLAVKO MEHLE SDS

FRANC PAVLINJEK Skupina volivcev

JANEZ URBAR NSi

LIDIJA TROPE 
MRAK

Skupina volivcev

ANICA KRIŽMAN NSi

Prva in hkrati ustanovna seja je bila 
18. 11. 2010 v Gasilskem domu PGD 

Pijava Gorica, katero je sklical naš novi 
župan g. Ivan Jordan, ki mu je treba če-
stitati za izvolitev. 

Na seji so se pregledali volilni rezul-
tati, dogovorili smo se o načinu dela in 
izvolili predsednika in podpredsednika 
Krajevne skupnosti Pijava Gorica: 

• Za predsednika je bil izvoljen: Fran-
ci Pavlinjek, Nova pot 31, Pijava Gori-
ca, Škofljica.

• Za podpredsednika je bil izvoljen: 
Andrej Ciber, Kočevska cesta 132, Pi-
java Gorica, Škofljica. 

 
Na seji smo se pogovorili o perečih 

problemih Pijave Gorice, kot so kana-
lizacija, prometna situacija, proga 3B 
ipd., in o situaciji v celotni občini.

Namen in funkcija sveta Krajevne 
skupnosti je pomoč krajanom pri iska-
nju rešitev njihovih problemov in po-
moč občini pri reševanju težav. 

Da lahko pomagamo, pa moramo 
biti obveščeni o problemih in težavah, 
ki jih imamo pri nas. Zato vas prosim, 
obvestite nas, pošljite tudi nam kore-

spondenco v vednost, da bomo tudi mi 
lahko pomagali in po potrebi zahtevali 
odgovor, pojasnila ali rešitev.

Aktivirana je bila tudi elektronska po-
šta: KS.pijavagorica@gmail.com, ka-
mor nam lahko sporočite vse probleme, 
pripombe in težave.

Svet Krajevne skupnosti je na začet-
ku svojega mandata, zato je prispevek 
temu primerno dolg. Ob zaključku pri-
spevka vabimo vse krajane in krajanke, 
da se udeležijo:

• pohoda z baklami, ki bo 24. 12. 2010 
(zbor ob 22.15 pri Skednju) in 

• vabimo vse naše najmlajše, da priča-
kajo sprevod božička pri Skednju, ki bo 
25. 12. 2010 ob 17.00.

Za uspešno realizacijo teh dveh prire-
ditev se zahvaljujem županu g. Jordanu, 
ki je poskrbel za obdarovanje.

Vsem krajanom in krajankam Pijave 
Gorice želimo vesel in prijeten božič ter 
srečno in veselo novo leto 2011. 

     
Franci Pavlinjek, KS Pijava Gorica

Na prvi ustanovni seji KS Lavrica, 
katero je vodil župan Ivan Jordan, so 
se 19. novembra zbrali njeni novoi-

zvoljeni člani. Po uvodnem formal-
nem delu sta sledili izbiri predsedni-
ka in podpredsednika KS Lavrica. 

Med dvema predsedniškima kandi-
datoma je svojo kandidaturo neko-
liko nepričakovano umaknil Ludvik 
Kastelic. Zato so člani KS Lavrica za 
predsednika soglasno podprli Jožefa 
Sebanca, za podpredsednico pa mag. 
Natašo Spreitzer. 

Svet KS Lavrica za obdobje 2010–
2014 sestavljajo: Jožef Sebanec, 
mag. Nataša Spreitzer, Antonija Pe-
trič, Barbara Štrekelj, Jože Podržaj, 
Matjaž Hočevar, Dejan Jože Vengust, 
Jože Garbajs in Ludvik Kastelic. 

Bojan Božič, Lavrica
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Aktualno

Na podlagi 4. člena Odloka o izdajanju občinskega glasila (Ur. l. RS, št. 57/09) objavlja Občina Škofljica 

RAZPIS
ZA UREDNIKA

občinskega glasila
Glasnik

Kandidat za urednika mora:
-  biti občan Občine Škofljica ter
-  dobro poznati občino, življenje in delo v njej.
 
Od kandidata za urednika občinskega glasila pričakujemo, da:
- je komunikativna osebnost,
- je ustvarjalna osebnost in ima organizacijske sposobnosti,
- ima smisel za kolektivno delo,
- je pri svojem delu objektiven,
- je pripravljen za sodelovanje z županom, občinskim svetom in občinsko upravo,
- celovito pozna zakonodajo v zvezi z izdajanjem javnih glasil in medijev,
- upošteva programsko zasnovo občinskega glasila.

Prijava kandidatov naj vsebuje naslednje podatke:
- življenjepis,
- stopnja strokovne usposobljenosti in poklic, ki ga opravlja,
- osebni pogled na vsebino in delo z glasilom,
- delovne izkušnje na področju medijev.

Kandidati naj pošljejo svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 
Škofljica, s pripisom »PRIJAVA NA RAZPIS ZA UREDNIKA OBČINSKEGA GLASILA«, najkasneje do 15. 1. 2011.

Kandidati za urednika se bodo predstavili občinskemu svetu, le-ta bo tudi opravil izbor.

Datum: 15. 11. 2010                                                                     Občina Škofljica
Številka  61301-09/2010 :                                                               Ivan Jordan
                                                                                                          Ž U P A N

Zaprtje ceste je le še vprašanje dni – vlada ignorira 
naše argumente

Vlada RS je na seji 28. 10. 2010 spre-
jela sklep, s katerim se je seznanila in 
tako tudi sprejela informacijo o nadalje-
vanju postopka priprave državnega pro-
storskega načrta za obvoznico Škofljica 
ne glede na že sprejeti sklep Vlade z dne 
8. 4. 2010 o umeščanju škofljiške obvo-
znice po optimizirani različici 1A in 2A. 
Z zadnjim sprejetim sklepom je Vlada 
RS določila enakovredno obravnavo kot 
mogočo različico obvoznice tudi različi-
co Lisičje, ki jo je Ministrstvo za promet 
RS kot prometno neustrezno izključilo 

že leta 2007.

Civilna iniciativa proti trasi škofljiške 
obvoznice Gumnišče–Glinek–Zalog–La-
nišče–Lisičje oziroma krajše proti trasi 
Lisičje je na nesprejemljivost te različice 
opozorila dne 6. 9. 2010 z dopisom Vladi 
RS in Ministrstvu za promet RS ter zah-
tevala sprejem in tako možnost za uteme-
ljitev argumentov proti trasi Lisičje.

Tako ministrstvo kot vlada sta našo po-
budo ignorirala, po skoraj dveh mesecih 
pa nam posredovala odgovor zgolj s po-

jasnilom, da se kot mogoča različica ško-
fljiške obvoznice ponovno vključuje tudi 
različica Lisičje. Ravno tako ni odgovor-
jeno na noben argument niti na navedbe 
civilne iniciative, glavnino pa predstavlja 
povzemanje že znanih aktivnosti. 

 
V navedenem odgovoru in gradi-

vu, št. 350-08-7/2005-RG in 2645-
97/2005/176-0034188, z dne 30. 9. 2010 
za sejo vlade dne 28. 10. 2010, na pod-
lagi česar je Vlada RS odločala o uvedbi 
obravnave nove možne trase obvoznice 
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Aktualno - Iz poslanske klopi

mimo Škofljice, so bili zamolčani grad-
beni posegi, ki bistveno zvišujejo izved-
beno vrednost različice Lisičje. Nikjer 
namreč do zdaj niso omenjeni naslednji 
gradbeni objekti, ki so nujni za izvedbo 
trase Lisičje:

• nasip po dolini med Gumniščam in 
Glinkom in tunel Zalog (dolžina pribli-
žno 200 m),

• nasip pod vasjo Tlake in priključek 
na obstoječo »staro avtocesto« Ljublja-
na–Zagreb,

• nadvoz za prečkanje železniške proge 
in Šmarske ceste,

• nasip pod vasjo Lanišče in viadukt v 
dolžini 200 m do nivoja obstoječe avto-
ceste,

• polni priključek na obstoječo avtoce-
sto z dvema krožiščema in predorom pod 
avtocesto, 

• prestavitev obstoječega mostu čez 
avtocesto na Molnik.

Glede na nujnost širitve avtoceste v 
6-pasovnico pri trasi Lisičje prav tako 
ni nikjer omenjeno naslednje: nujna do-
datna izvedba dveh enocevnih tunelov 
skozi geološko nestabilen Debeli hrib, 
morebitna širitev odseka Lisičje, ob-
sežna preureditev razcepa Malence in 
novi priključek na Dolenjsko cesto. Ob 
upoštevanju realnih stroškov navedenih 
gradbenih objektov bi bila ocena gradbe-
nih del različice Lisičje in širitve avtoce-
ste Lisičje–Malence zagotovo bistveno 

večja, kot je bila predstavljena v zgoraj 
navedeni informaciji za sejo vlade, s tem 
da bi za tako rešitev potrebovali veliko 
več časa, zato je nesprejemljiva tudi za-
radi tega razloga.

Ministrstvo za promet popolnoma in 
namenoma ignorira tudi poznano in s 
strani ministrstva že večkrat navedeno 
dejstvo prometne nesprejemljivosti raz-
ličice Lisičje, ki z odcepom pod Gumni-
ščam ne rešuje prometa na Škofljici in 
Lavrici, kjer se generira več kot polovi-
ca od 19.000 vozil in kjer rast prometa 
dosega 700 vozil na leto. Prav tako ne 
rešuje problematike Ižanske ceste in 
legitimnih gospodarskih interesov lo-
kalnih skupnosti v povezavi z obrtno-
-gospodarsko cono na Igu in Škofljici.

Zapisane ni niti besede o tem, da raz-
ličica Lisičje od vseh mogočih različic 
najbolj grobo in prostorsko neustrezno 
prečka sedem naselij vzhodnega dela 
Škofljice, ki so že sedaj najbolj obreme-
njena z izpusti in hrupom zaradi obstoje-
čih prometnic. 

Po drugi strani pa se ministrstvi ob 
predlogu informacije vladi nikjer ne do-
tikata ali iščeta rešitve v smeri objekti-
vizacije oziroma revizije vrednotenja 
nadomestnih habitatov pri različici obvo-
znice po Barju, ki so trenutno ocenjeni na 
77,2 milijona EUR in so očitno krepko 
precenjeni. Vprašanje je, kaj sploh so v 
naravi nadomestni habitati in na kolikšni 
površini jih je treba zagotoviti (posebej 

opozarjamo, da se ta površina v uradnih 
dokumentih neprenehoma spreminja in 
se je nazadnje povečala za 40 %). Bi-
stveno pri tem pa je vprašanje, kakšne so 
naloge države v okviru upravljanja habi-
tatov, saj gre v glavnem za nadomeščanje 
travniških površin. 

Prav tako ministrstvi za različico po 
Barju ne znata predlagati in proučiti niti 
ene možne tehnične rešitve, ki bi zmanj-
šala ali izničila vpliv hrupa na ptice. Že 
samo s protihrupnimi ograjami, nasipi, 
ozelenitvijo in primernim asfaltom bi 
bilo mogoče hrup zmanjšati pod raven, 
ki je dovoljena za zaščitena območja, 
in bistveno, če že ne v celoti, zmanjšati 
vplivni pas; vendar za to očitno ni volje. 

Civilna iniciativa je zgrožena in ogor-
čena nad aroganco in enostranskostjo 
priprave informacije, na osnovi katere je 
vlada odločala o vključitvi »nove« raz-
ličice obvoznice. Sprašujemo se, koliko 
»strokovnjakov« si je ogledalo vsa vple-
tena območja na terenu … Na papirju ni 
ljudi, ki so že in bodo še bolj izpostavlje-
ni škodljivim okoljskim vplivom – kje so 
pa za nas nadomestni habitati? 

Vztrajamo, da nadaljnja priprava pro-
storskega načrta za obvoznico mimo 
Škofljice poteka skladno s sklepom Vla-
de RS z dne 8. 4. 2010 in sklepom Ob-
činskega sveta Občine Škofljica z dne 3. 
11. 2009. Podpirajo nas tudi vsi župani 
vpletenih občin: Škofljice (Ivan Jor-
dan), Iga (Janez Cimperman), Gro-
supljega (Peter Verlič) in Velikih Lašč 
(Anton Zakrajšek).

Če na naše zahteve in argumente 
ne bomo dobili strokovnih odgovorov, 
bomo prisiljeni skupaj z drugimi civil-
nimi iniciativami in ob podpori lokal-
nih skupnosti izvesti zaporo cest vseh 
prizadetih območij in tako opozoriti 
na nestrokovno reševanje te proble-
matike in na nevzdržnost prometnih 
razmer na Škofljici.

Civilna iniciativa proti trasi škofljiške-
obvoznice Gumnišče–Glinek–Zalog–La-
nišče–Lisičje 

http://www.skofljica.info/obvoznica 
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Politične stranke

Kdo ne pozna gospe Jadvige Avsenak? 
Nekateri se je spominjamo kot šolske psi-
hologinje, drugi jo bolje poznajo kot rav-
nateljico Javnega zavoda Osnovna šola 
in vrtec Škofljica. Za svoje delo je prejela 
priznanje Grb občine Škofljica, kar je po-
trdilo, da je svoje poslanstvo dobro opra-
vljala, obenem pa je to lep zaključek njene 
poklicne poti.

Gospa Avsenak, skoraj vse življenje ste 
preživeli med mladimi. Kaj vam pomenijo 
otroci, mladostniki? Mnogim ste pomagali 
pri reševanju njihovih težav in jih usmer-
jali pri iskanju življenjske in predvsem po-
klicne poti.

Na otroke in mladostnike sem vedno 
gledala kot na vir življenja. Menim, da 
moramo biti do njih spoštljivi, tankoču-
tni, jim vzbuditi samospoštovanje, vendar 
jih moramo pri tem z vso odgovornostjo 
voditi po poti odraščanja in dozorevanja, 
predvsem pa jih moramo učiti sprejemanja 
odgovornosti za odločitve in dejanja.

Ste dobitnica priznanja Grba Občine 
Škofljica, ki ste ga prejeli za dolgoletno 
delo na področju šolstva. Je bilo delo na 
Osnovni šoli Škofljica vaša prva zaposli-
tev? Ali ste kot šolska psihologinja delali 
prej že kje drugje? 

Med študijem sem imela veliko stikov 
z otroki, saj sem delala kot vzgojiteljica v 
kolonijah in opravljala prakso v šoli s pri-
lagojenim programom. Po diplomi sem se 
zaposlila kot šolska psihologinja na Ško-
fljici. V tem obdobju so bile na šolah po 
Sloveniji zaposlene v svetovalni službi ve-
činoma socialne delavke, ki so predvsem 
urejale socialni položaj učencev. Prav 
zaradi tega je bilo delo šolske psihologi-
nje velika neznanka. Z večino učiteljev in 
takratnim ravnateljem gospodom Francem 
Čebaškom ter poznejšim ravnateljem Ja-
nezom Veršnjakom pa smo lepo sodelova-
li in tako lahko pomagali marsikateremu 
učencu. Sčasoma so učenci, starši in tudi 
»nejeverni« učitelji le spoznali, da sodelo-
vanje lahko pripelje do boljših rezultatov, 
in so mi začeli zaupati.

Kaj vas je tako pritegnilo, da ste ravno 
tej stroki posvetili svoje življenje? Je bila 

psihologija »samoumevna« odločitev? 

Le redkim ljudem je dano, da že kot 
otroci vedo, kaj bi kot odrasli radi počeli. 
Sama sem imela to srečo. Čutila sem po-
trebo, da delam z ljudmi, z otroki in mla-
dostniki še posebej. Že kot osnovnošolka 
sem se igrala in pazila mlajšo sosedovo 
deklico, v osnovni šoli sem pomagala pri 
učenju sošolkam in sošolcem, tudi v gim-
naziji sem bila socialno dejavna. V šestde-
setih letih je bila psihologija v Sloveniji 
mlada veda in za večino ljudi neznanka, 
zato sem se z njo prvič srečala na gimnazi-
ji. Po končani osnovni šoli sem se vpisala 
na gimnazijo z namenom, da bi kasneje 
študirala biologijo, geografijo in zgodo-
vino, seveda pedagoško smer, da bi tako 
lahko poučevala. Ob srečanju s psihologijo 
pa je le-ta postala moja prva ljubezen in 
odločila sem za ta študij.

Kot psihologinja oz. svetovalna delavka, 
zaposlena na osnovni šoli, ste se srečevali 
z mnogimi različnimi vprašanji in stiskami 
učencev. Vas je bilo kdaj strah, da ne boste 
kos izzivom ali da ne boste znali pomagati 
mladim in jih usmeriti na pravo pot? 

Menim, da se noben človek, ki opravlja 
poklic, pri katerem je od njega ali njegove-
ga nasveta odvisno nadaljnje življenje člo-
veka, ne more izogniti dvomom in strahu 
pred svojimi odločitvami in nasveti. Kot 
svetovalna delavka, kasneje kot pomočni-
ca ravnatelja in ravnateljica sem se večkrat 
spraševala, ali sem ravnala pravilno. Toda 
prav gotovo sem vse odločitve sprejemala 
po svoji vesti in odgovorno. Kot psiho-
loginja sem se občasno soočala s hudimi 
stiskami staršev in njihovih otrok, toda te 
stiske so se pogosto prenašale name, saj 
so bile težave včasih rešljive le, če so bili 
starši pripravljeni sodelovati in tudi sami 
nekaj ukreniti. Moram pa poudariti, da 
sem si za vsako odločilno in pomembno 
svetovanje vedno vzela čas za premislek in 
pogovor ter spoštovala željo otroka, mla-
dostnika in jo skušala uskladiti z željami 
in pričakovanji staršev.

Ko ste se odločali za kandidaturo za me-
sto ravnateljice Javnega zavoda Osnovne 
šole in vrtca Škofljica, ste gotovo imeli vi-
zijo, kako naj bi vaše delo potekalo. Se je 

ta vizija kasneje uresničila? Je kaj takšne-
ga, kar ste si želeli doseči, pa vam ni uspe-
lo? Kako sedaj vidite svoje delo?

Ob kandidaturi sem se zavedala, da bom 
zagrizla v dokaj kislo jabolko. Razmere v 
zavodu sem zelo dobro poznala, saj sem 
kot pomočnica ravnatelja sodelovala pri 
organizaciji dela in življenja na šoli. Pred 
mano je bilo reševanje prostorske stiske 
v šoli, saj je pouk takrat potekal v dveh 
izmenah, z uvajanjem devetletke pa se je 
število učencev še povečevalo. Devetletka 
je prinesla drugačno izvajanje programov 
in novo organizacijo dela, za kar je bilo 
treba organizirati dodatno izobraževanje 
učiteljev. S šolanjem mlajših učencev smo 
morali dopolniti delo v jutranjem varstvu 
in organizirati spremstvo vozačev, dodatne 
prevoze … Z vsakoletnim povečevanjem 
števila učencev se je povečevalo tudi šte-
vilo zaposlenih, kar je pomenilo drugačno 
organizacijo dela.

Vendar zavod ni samo osnovna šola, kaj-
ti v njegovem sestavu deluje tudi vrtec, ki 
se je že nekaj let ubadal s prostorsko sti-
sko. Zavedala sem se, da je tovrstno reše-
vanje kar težek zalogaj. Z uvedbo devetlet-
ke smo nekoliko reorganizirali program v 
vrtcu na Škofljici, kjer smo odprli oddelek 
za najmlajše. Vendar je bila ta rešitev žal le 
kaplja v morje; v preteklem letu pa nam je 
uspelo odpreti tri dodatne oddelke.

Poleg reševanja omenjenih proble-
mov sem si zastavila kar veliko ciljev. V 
ospredju je bilo kakovostno in strokovno 
izvajanje programa, spodbujanje učencev 
k doseganju čim boljših rezultatov, sodelo-
vanje na tekmovanjih in prireditvah. Dosti 
časa in energije smo posvetili tudi uve-
ljavljanju zavoda in menim, da nam je to 
predvsem s prireditvami, pisanjem člankov 
na spletni strani zavoda in v občinskem 
glasilu tudi uspelo. Za kakovostno izvaja-
nje programa so poleg znanja potrebni tudi 
dobra obveščenost, sodobna tehnologija in 
sodelovanje, ki je bilo med zaposlenimi v 
zavodu vedno dobro. Razmeroma dobro 
je bilo tudi sodelovanje s starši. Kot psi-
hologinja sem bila zelo pozorna na delo z 
učenci z učnimi in vedenjskimi težavami, 
kot ravnateljica pa sem veliko pozornost 
namenila tudi delu z nadarjenimi učenci. 

Človek se uči in zori vse življenje – 
pogovor z Jadvigo Avsenak 
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Ker so bili ti večinoma učenci z dodatnimi 
obšolskimi dejavnostmi, smo za njihovo 
udejstvovanje organizirali tabore, ki so 
potekali ob pouka prostih dnevih. Tabore 
in šole v naravi smo razširili in izvajali od 
prvega do šestega razreda. 

Kljub trudu in iskanju raznih rešitev pa 
mi ni uspelo rešiti problema prostorske sti-
ske v vrtcu. Prav tako nismo uspeli zago-
toviti boljših in kakovostnejših prostorov 
učencem na podružnični šoli na Lavrici. 
Z obema problemoma se je soočal že moj 
predhodnik, vendar je včasih pot do do-
končnih rešitev dolgotrajna, saj je pove-
zana predvsem s finančno zmogljivostjo 
ustanovitelja. Skupaj smo prišli do točke, 
za katero upam, da bo izvedljiva v najkraj-
šem času.

Vse cilje, ki sem si jih skupaj s kolek-
tivom zastavila v obeh mandatih, je bilo 
nemogoče doseči, a menim, da smo jih 
večinoma le uresničili, in to spoznanje me 
navdaja z zadovoljstvom. 

V času vašega vodenja zavoda je šola 
dobila prizidek in novo športno dvorano, 
prišlo je do uvedbe devetletke, na šoli so 
potekali številni projekti, ki ste jih podpi-
rali in spodbujali ... Kaj smatrate za svoj 
največji dosežek? Na kaj ste najponosnej-
ši?

Težko bi se opredelila, na kaj sem najpo-
nosnejša oz. kaj je moj največji dosežek. 
Morda to, da so se otroci v vrtcu in učenci 
v šoli dobro počutili, da so večinoma radi 
prihajali, da smo jim poleg znanja znali 
privzgojiti tudi vrednote, kot so spoštova-
nje, solidarnost, strpnost, da smo v sode-
lovanju s starši in učenci pripravili dober 
vzgojni načrt in večino problemov reše-
vali sproti, ali pa morda spoznanje, da je 
škofljiška osnovna šola danes ena najbolje 
opremljenih šol s sodobno učno tehnolo-
gijo. Prav gotovo sem ponosna, da smo se 
zaposleni dobro razumeli, znali prisluhniti 
drug drugemu in tako ustvarili pozitivno 
vzdušje. Ne nazadnje sem prav tako po-
nosna, da sem vsa leta zgledno sodelovala 
z ustanoviteljem, Občino Škofljica, z ob-
činskimi organizacijami in društvi ter z 
Glasbeno šolo Grosuplje. Koristim priliko, 
da se vsem omenjenim še enkrat prisrčno 
zahvalim.

Svoje delo ste opravljali v prostorih 
Osnovne šole Škofljica. Ste kdaj pogrešali 

več fizičnega stika z drugimi enotami za-
voda (podružnični šoli na Lavrici in v Že-
limljem, vrtci na Škofljici in Lavrici …)? 

Zelo sem se trudila, da sem bila v stal-
nem stiku z vrtci. S pomočnico za vrtce, 
gospo Vero Šparovec, sva se redno sesta-
jali, dnevno sva imeli številne telefonske 
razgovore. Sestanki pa niso potekali samo 
v prostorih Osnovne šole Škofljica, temveč 
tudi v prostorih vrtca na Lavrici in Škoflji-
ci, občasno na Gratovi in Lanovem. Prav 
tako sem imela skoraj vsakodnevne stike z 
vodjema obeh podružničnih šol. Občasno 
sem se zapeljala v Želimlje in na Lavri-
co in se pogovorila z učenci. Seveda bi si 
sama želela, verjetno pa tudi zaposleni, da 
bi bilo teh stikov še več.

Če primerjate delo šolske psihologinje z 
delom, ki ste ga opravljali kot ravnateljica, 
kaj vam je dalo eno in kaj drugo delovno 
mesto? Vam je bilo kdaj žal, da ste delovno 
mesto psihologinje zapustili? 

Človek se uči in dozoreva celo življenje, 
zato bi težko našla pravo ločnico v tem, 
kaj mi je prineslo eno ali drugo delovno 
mesto. Kot psihologinja sem se srečevala 
z odraščajočimi otroki, njihovimi stiskami 
ter se pri tem tudi sama veliko od njih na-
učila. Obe delovni mesti sta me predvsem 
naučili, da si je potrebno za doseganje 
zastavljenih ciljev vzeti čas, imeti veli-
ko strpnosti, zaupanja in biti neskončno 
vztrajen. Za kandidaturo ravnateljice sem 
se odločila po tehtnem premisleku, zato 
nisem nikoli razmišljala, kaj sem s tem v 
primerjavi s prejšnjim delovnim mestom 
izgubila. Seveda mi je novo delovno me-
sto prineslo dodatne in večje odgovorno-
sti, nove naloge in večjo obremenitev. V 
duši, srcu in miselnosti pa me je vedno 
spremljal tisti del mojega jaza, zaradi kate-
rega sem se odločila za študij psihologije. 
Tako sem pogosto sodelovala pri razgovo-
rih svetovalne službe in učiteljev s starši, 
vodila razgovore z učenci in menim, da mi 
je znanje psihologije pri razgovorih z za-
poslenimi ter reševanju raznih problemov 
prav tako koristilo.

Na proslavi ob zaključku šolskega leta 
ste dejali, da se boste po upokojitvi lahko 
bolj posvečali svoji družini, verjetno pa 
imate še kakšne konjičke, s katerimi si lah-
ko popestrite dneve. Kako preživljate svoj 
čas sedaj, ko ste v pokoju in vas nič več ne 
obkroža kopica radoživih otrok, ki ste jih 

dolga leta srečevali in bili v nenehnem sti-
ku z njimi? Kaj vas sedaj najbolj navdihuje 
in navdušuje?

V obdobju ravnateljevanja sem se res po-
polnoma posvetila vodenju zavoda. Tudi v 
prostem času sem se posvečala reševanju 
službenih problemov, zato sem si resnično 
želela nekoliko več časa zase in za druži-
no. Imam tri vnuke, ki so mi v veliko ve-
selje, in zdaj se jim lahko bolj posvečam. 
Končno imam čas za rekreacijo, druženje s 
prijatelji in branje knjig. Vpisala sem se na 
univerzo za tretje življenjsko obdobje in z 
veseljem hodim na predavanja. Večkrat se 
z možem odpraviva v rojstni kraj mojega 
očeta, v Log pod Mangartom, v meni naj-
lepšo dolino reke Koritnice, in si privošči-
va izlete po okoliškem hribovju. Rada tudi 
smučam in se po dolgem času spet veselim 
zime, saj bom lahko vsak sončni dan iz-
koristila za tek na smučeh kar po našem 
barju.

Kakšne so vaše želje za prihodnost? 
Imate v načrtu uresničiti kaj takšnega, kar 
ste si vedno želeli, pa niste našli dovolj 
časa? 

Morda je še prezgodaj govoriti o poseb-
nih načrtih. Veliko je želja, vendar jih je 
treba nekoliko predelati in razvrstiti, prav 
zato trenutno uresničujem prej omenjene 
manjše želje. Vse to v upanju na čas in 
možnosti, da bi mogla uresničiti tudi želje, 
za katere do sedaj ni bilo časa.

Nataša Kovačič
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Tovariš Rajf se je leta 1978 preselil na 
Gumnišče. Kot član civilne zaščite, kjer 
je bil vodja gasilskega voda, sej je sezna-
nil z delom gasilca in se posledično leta 
1981 včlanil v Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Škofljica, kjer je še danes nepogre-
šljiv. Leta 2005 je prejel priznanje Srebrni 
znak civilne zaščite, in sicer za posebne 
zasluge in izjemen prispevek pri razvija-
nju in krepitvi varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami ter za izume in inova-
cije na tem področju. Istega leta je prejel 
tudi priznanje Gasilske zveze Ljubljana 
II. stopnje za večletno prizadevno delo in 

pomemben prispevek k or-
ganizacijski krepitvi in utr-
jevanju prostovoljnih gasil-
skih društev ter za uspešno 
prizadevanje na področju 
požarnega varstva. Letos 
je v svojo zbirko priznanj 
dodal tudi plaketo Občine 
Škofljica za aktivno delo na 
področju protipožarne var-
nosti in civilne zaščite.

Že kot otrok je v sebi ču-
til željo po delu z ljudmi. 
Največja sila, ki ga je ka-
sneje gnala tudi v poklic 
gasilca, je bila nesebična 
pomoč sočloveku v stiski. 
Kot poklicni gasilec je bil 
najprej zaposlen v plinarni 
v Ljubljani, sedaj pa dela 
na RTV-ju. Vseskozi se je 
izobraževal na področju ga-
silstva, in to znanje redno 
prenaša na mlajše generaci-
je. Po činu je višji gasilski 
častnik 2. stopnje in le še 
ena stopnička mu manjka 
do najvišjega naziva visoki 
gasilski častnik, ki pa ga 

lahko pridobi le z imenovanjem s strani 
Gasilske zveze Slovenije. Leta 1984 je 
naredil izpit za gasilskega sodnika in soo-
blikoval nove smeri gasilskih tekmovanj. 
V program tekmovanj je vpeljal kviz in 
orientacijo in ves čas pomagal pri organi-
zacijah tekmovanj tudi društvom z Iga in 
Velikih Lašč. Pohvali se tudi, da je bil ne-
kaj let inštruktor v izobraževalnem centru 
na Igu, in sicer inštruktor praktičnih vaj. 
Danes kot poveljnik Gasilske zveze Ško-
fljica nadzira, organizira in oblikuje izo-
braževanja vseh šestih gasilskih društev v 

občini Škofljica. Delo mu dnevno vzame 
dve uri prostega časa, saj se mora veliko 
ukvarjati z administracijo. Tako mu za 
aktivno sodelovanje v Gasilskem društvu 
Škofljica ostane le malo časa.

V največje veselje mu je delo z mla-
dimi, saj je prav v njihovih rokah priho-
dnost gasilstva. Med pogovorom pove, da 
je največji problem miselnost ljudi. Delo 
gasilca je prostovoljno, torej neplačano, 
in posledično ni veliko zanimanja zanj. 
Zbode pa ga dejstvo, da se je v letošnjih 
poplavah našlo kar nekaj sebičnih izjav 
ljudi, češ kako počasni in nesposobni so 
gasilci. Na srečo je ta miselnost vezana 
bolj na večja mesta in na Škofljici te kri-
tike niso bili deležni. Ponosno pove, da je 
ob letošnjih poplavah delal z vsemi gasil-
skimi društvi od petka zvečer do nedelje 
zvečer, brez da bi zatisnil oči. 

Plaketa Občine Škofljica mu pomeni 
priznanje za dosedanje delo. Raje kot na 
priznanje pa misli na zahvalo, ki jo čuti v 
sebi, ko lahko pomaga. Zanj bi bilo naj-
huje, če bi bil kdo prizadet, pri tem pa mu 
nebi mogel pomagati. 

Za konec izrazi željo, da naj se vsak, ki 
čuti željo po pomoči človeku v stiski, od-
loči za gasilski poklic. Kajti bolj kot de-
nar je pomembno spoštovanje do ljudi in 
neprecenljiv je prijazen pogled človeka, 
ki mu lahko pomagaš.

Maja Novak

Žal očitno opravljamo sizifovo delo. 
Danes zjutraj sem opazil novo pošiljko 
oblačil, letos že sedmo, na približno ena-
kem mestu kot v prejšnjih primerih (do-
brih sto metrov pred izvozom stare ceste 
na novo cesto), vse po običajnem vzorcu 

(vonj po opranem, raztrgane vrečke itd.). 
Mislim, da je zdaj že jasno, da ne gre za 
migrante, temveč za nekoga, ki ima polno 
skladišče te robe in se je odločil, da ga bo 
letos temeljito izpraznil. Saj vem, da od 
tega podatka ne bo koristi, ampak zadnji 

vzorec odlaganja kaže, da »dobrotnik« 
operira ob nedeljah zvečer, saj se kupi po-
javijo običajno ob ponedeljkih zjutraj … 
   

Mile Šetinc

Milan Rajf, poveljnik Gasilske zveze Škofljica, je leto-
šnji dobitnik plakete Občine Škofljica za aktivno delo 
na področju protipožarne varnosti in civilne zaščite.

Neznani »dobrotnik« ob stari kočevki



13

Iz dela naših društev

Ljubljana, 16. 11. 2010

Zadeva: SPOROČILO ZA JAVNOST 

Pokop parlamentarne demokracije
Ob spremljanju izredne seje v Državnem zboru Republike Slovenije je bilo jasno vidno, da ministru za delo, 

družino in socialne zadeve Ivana Svetliku vsebina Zakona o malem delu (ZMD) ne pomeni praktično nič. S svojim 
govorom, ki je bil jasno naperjen proti študentskim organizacijam, je pokazal, da je v prvi vrsti namen ZMD one-

mogočanje študentskega organiziranja in ne izboljšanje položaja mladih ter preprečevanje brezposelnosti. 

Kljub dejstvu, da so večinoma vse poslanske skupine na sestankih spoznavale pomanjkljivosti sprejetega zakona, so jih 
brez večjih pomislekov tudi sprejele. V naši državi ni več zaželeno razmišljanje s svojo glavo, temveč je pomembnejša ne-
dodelana politična odločitev nekoga, ki ima zgolj interes uničiti socialne partnerje in dialog. Koalicijska pogodba za vsako 
ceno, brez kančka čuta za sočloveka in brez posluha za vse ljudi, ki smo izvolili v državni zbor. 

Skrbi predvsem dejstvo, da mlada poslanca socialne demokracije, Levanič in Frangež, bolj kot argumente navajata na-
perjenost proti organizacijam, ki skrbijo za položaj mladih, sama pa nista v dosedanjem delu naredila ničesar za povečanje 
zaposljivosti mladih, za izboljšanje položaja študentov in mladih nasploh. 

Zveza študentskih klubov Slovenije (Zveza ŠKIS) bo v sodelovanju s 55 študentskimi klubi, Študentsko organizacijo 
Slovenije (ŠOS), Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) ter vsemi drugimi organizacijami ali posamezniki, ki jim ni 
vseeno za malega človeka, nadaljevala boj z mlini na veter ter zavajanji ministra Svetlika. 

 

 Zahvaljujemo se vsem, ki ste zaupali nam in oddali glas za nas. 
               Bitka je končana, delo se je pričelo in opravljali ga  
                         bomo srčno in resno z vašo podporo. 
                      Vsem našim soobčanom in soobčankam želimo  
                 vesele božične praznike v krogu svojih najdražjih ter  
                                srečno in zdravo novo leto 2011! 
              Vaša Neodvisna Lista MOJA OBČINA in Ivan JORDAN 

 

       Zakaj MOJA OBČINA: 
 

• KER SMO ENI IZMED VAS, 
• KER POZNAMO PROBLEME, 
• KER ZNAMO PRISLUHNITI, 
• KER DRŽIMO BESEDO IN 
• KER ZA SVOJE DELO JAMČIMO. 

 
Vprašanja, predloge in dileme nam, prosimo, pošljite na elektronski na-

slov neodvisnalista.mojaobcina@gmail.com ali spremljajte naš profil na 
FACEBOOKU.          

 Odprta je tudi spletna stran moja-občina.si, kjer boste kmalu lahko izvedeli 
vse in še več. Vam pa obljubljamo, da vas bomo redno obveščali v Glasniku.

Neodvisna Lista MOJA OBČINA
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Cenjene občanke, spoštovani občani!
Najprej nam dovolite, da se vam zahvalimo za zaupanje in vaše oddane glasove na lokalnih volitvah. 
Pridobili smo dva predstavnika, kar bo pripomoglo k večjemu uresničevanju programa, pa tudi k poštenemu 
polaganju računov za opravljeno delo.
V tem mesecu se na našo stranko obračajo posamezniki in skupine z raznimi vprašanji za pojasnila. Odgovo-
riti želimo njim in vsem javno. 
Glede izgradnje doma starejših občanov smo poslali svoj predlog na Ministrstvo za okolje in prostor RS, 
vendar odgovora še nismo prejeli.
Večkrat smo z istim ministrstvom kontaktirali glede preračunavanja stroškov različic škofljiške obvoznice. 
Trenutno noben politični subjekt tako v občinskem kot državnem merilu na relaciji Kočevje–Ljubljana lisiške  
različice ne podpira, zato je najbolj smotrno od nje odstopiti.
Bližnji prazniki naj bodo polni 
veselja in sprostitve v družinskem in 
prijateljskem krogu ter
   

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
             OBČINSKI ODBOR ŠKOFLJICA

SREČNO NOVO LETO!

Spoštovane občanke in občani!

Na zadnjih volitvah ste nam izkazali veliko zaupanje. Zdaj smo zavihali rokave in pričeli z de-
lom. Veliko ga je, vendar bomo z vašo podporo uspeli. Želimo si še naprej takšnega sodelova-
nja. Iskrena hvala!

Prihaja božični čas in z njim 

novo leto. 

Spoštujemo vas, zato vam voščimo

veliko miru, prostega časa,

družinske topline ter osebne sreče 
in zdravja.

Neodvisna lista MOJA OBČINA 

(spletni naslov: moja-občina.si)
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NEZLOMLJIVA PRIHODNOST

Turobnost pozne jeseni in mrzle zime se preveša v svojo drugo polovico. Sonce se s svojimi močnejšimi 
žarki upira poledenelim vetrovom in postopoma naznanja novo rast. Ne pozabimo, da je premoč sonca 
simbol nepremagljivega Sonca, ki je vzšlo in neprekinjeno sije kljub človekovi nedoraslosti.

V prihajajočih božičnih praznikih in novem letu 2011 vsem občanom Občine Škofljica želimo, da bi se 
srečali ob dotiku s Presežnim s spoznanjem, da vse premoremo v dobrobit posameznika in družbe tudi 
v Njem, v katerem se omahljivost in naveličanost spreminjata v obetajočo prihodnost. Občutek, da v 
prizadevanju nismo sami, nas nagiba k sprejemanju vsega, kar je dobronamerno naravnano k skupni 
rasti. 
         OO N.Si Škofljica

   

V nedeljo, 14. novembra 2010, je Mešani pevski zbor Češnje pripravil čudovit koncert ob 10-letnici delovanja. Ob 

tem jubileju pevkam in pevcem iskreno čestitamo in jim želimo še veliko nadaljnjih pevskih uspehov.

Izteka se letošnje volilno leto. Neodvisna lista Naša Lavrica ga zaključuje z zadovoljstvom in že kuje načrte za priho-

dnost s tem, ko se pripravlja na razpravo o proračunu za prihodnje leto.

Vsem občankam in občanom želimo blagoslovljen božič

ter srečno, zdravo in uspešno leto 2011.

Bodimo složni in dosegli bomo veliko!

Neodvisna lista Naša Lavrica

Bojan Božič, mag. Nataša Spreitzer, Iztok Petrič         

HVALA ZA PODPORO!

Vsem, ki ste si vzeli čas in se udeležili lokalnih volitev, posebej še vsem, ki ste mi namenili svoj 
glas za župana ali pa na svetniški listi, iskrena hvala! 

Sodelovanje v občinskem svetu je zame nov izziv ob štiriletnem občinskem delu. Za živahnejši ob-
činski razvoj pa vas pozivam k nadaljnjemu sodelovanju.

Novemu županu g. Ivanu Jordanu iskreno čestitam k izvolitvi in mu želim uspešno delo!

Dr. Jože Jurkovič
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SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI!

LETOŠNJE OBČINSKE VOLITVE SO ZA NAMI. IZVOLILI SMO NOVE SVETNIKE IN NOVEGA ŽUPA-
NA. REZULTAT, KI GA JE STRANKA LDS  DOSEGLA NA VOLITVAH, NI ODRAZ POLITIČNEGA ŽI-
VLJENJA STRANKE V OBČINI ŠKOFLJICA. ODLOČILI SMO SE ZA JAVNO PODPORO NEODVISNEMU 
KANDIDATU ZA ŽUPANA OBČINE ŠKOFLJICA G. JORDANU, KI JE BIL TUDI IZVOLJEN. 
STRANKI LDS NI USPELO PREBITI PRAGA ZA SVETNIŠKA MESTA V OBČINSKEM SVETU OBČINE 
ŠKOFLJICA, VENDAR SO PRED NAMI NOVI IZZIVI ZA SODELOVANJE NA DRŽAVNIH IN NASLE-
DNJIH LOKALNIH VOLITVAH.

NOVEMU ŽUPANU OBČINE ŠKOFLJICA G. IVANU JORDANU ČESTITAMO IN MU ŽELIMO VELIKO 
USPEHOV V PRVEM MANDATU  NJEGOVEGA ŽUPANOVANJA.

HKRATI PA OB SKORAJŠNJEM PRIČAKOVANJU NOVEGA LETA 2011
ŽELIMO VSEM OBČANKAM IN OBČANOM VESEL BOŽIČ, PREDVSEM 
PA ZDRAVO, PRIJAZNO IN MIRNO PRIHAJAJOČE LETO.

         OBČINSKI ODBOR

         LDS ŠKOFLJICA

 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Slovenska cesta 29
1000 Ljubljana
T: 01/2000 310
F: 01/2000 311
E: info@lds.si
www.lds.si

HVALA!

Občinski odbor Slovenske ljudske stranke se vsem volivkam in volivcem zahvaljuje za 
prejete glasove. 

Namenili ste nam eno svetniško mesto v občinskem svetu. Naše delo bo usmerjeno v 
gospodarno porabo občinskih sredstev, ki bo omogočilo čimprejšnjo rešitev aktualnih pro-
blemov.

Slovenska ljudska stranka
Občinski odbor Škofljica

Ivica Okorn
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Jesenska dogajanja z DPM Lavrica
Novembra smo v Domu krajanov La-

vrica začeli z redno sobotno dejavnostjo 
za mlade. Odprtje BaseCampa Lavrica, 
kakor so »dnevno sobo« za mlade imeno-
vali oni sami, je bilo 6. 11. 2010. Prvič je 
bilo zelo pestro, sestavili smo novo pri-
dobitev, mizo za namizni tenis, imeli smo 
glasbene karaoke, igrali smo karte, pri-
redili smo si otvoritveno zakusko, delili 
navdušenje in nasuli kopico idej.

Štiri novembrske sobote je obiskalo 10 
do 20 mladih, družili smo se v BaseCam-
pu. Nekateri prihajajo redno, drugi pride-
jo samo pogledat, pridejo predvsem fantje 
in še nekaj deklet je kar stalnih. Skupaj 
je bilo v BaseCampu Lavrica v novembru 
vsaj 30 različnih mladih z Lavrice, starih 
od 11 do 16 let, pa še kakšen mlajši bra-
tec pride zraven. Vedno pa je »dežurni« 
kakšen od staršev teh istih mladih (še 
iščemo prostovoljce/-ke). Naslednji Ba-
seCamp Lavrica bo ob sobotah, 11. in 18. 
decembra, od 16. do 19. ure, kot vedno, 
potem pa nadaljujemo z januarskimi so-
botami in tja do konca marca zagotovo, 
če bo volja mladih in njihovih staršev. Za-
enkrat smo vsi zelo zadovoljni z ustvarje-
nim vzdušjem, tudi starejši smo si zaželeli 
dodatnega druženja, za zdaj pa smo zado-
voljni, da imajo mladi vsaj v soboto kam 
iti ter se družiti, igrati in veliko smejati. 

Nismo pa pozabili na najmlajše, za ka-
tere smo naredili dodatno delavnico, ki si-
cer ni bila načrtovana, vendar menimo, da 
bi malčkom vsaj enkrat na mesec morali 
ponuditi skupno ustvarjanje in druženje, 

da se spoznajo med seboj tudi tisti, ki ne 
hodijo skupaj v vrtec, pa so doma na La-
vrici.

V soboto, 20. 11. 2010, smo tako pripra-
vili jesensko ustvarjalnico v naši dvorani 

Doma krajanov na Lavrici. Na ustvarjal-
nico je prišlo približno 15 otrok s starši. 
Tema je bila izdelava najrazličnejših fi-
guric iz naravnih in umetnih materialov. 
Edina omejitev je bila lastna domišljija. 
In izkazalo se je, da naši najmlajši ne po-
znajo omejitev, saj so nastali številčni in 
raznovrstni izdelki, o čemer pričajo tudi 
fotografije. 

NAPOVEDUJEMO …

V decembru bomo torej nadaljevali 
z BaseCampom za mlade, za najmlajše 
bomo pa v četrtek, 16. decembra, ob 17. 
uri pripravili prednovoletno igrico z obi-
skom dedka Mraza.  

Za konec leta pa smo prihranili prina-

šanje svetlobe, ki jo v tem mesecu precej 
pogrešamo, zato ste v sredo, 29. decem-
bra, ob 17. uri vabljeni otroci s starši v 
Dom krajanov Lavrica, kjer bomo izdelali 
lampijončke (prinesite kozarce z robom, 

da bomo lahko privezali vrvico). Ob 18. 
uri se v Domu krajanov Lavrica zberemo 
še vsi drugi, ki želimo prinesti več luči v 
naše okolje. Prinesete bakle, nekaj pa jih 
imamo v društvu. Skupaj bomo krenili na 
pohod z baklami po Lavrici, starejši, mla-
di in otroci z lampijončki, morda bomo še 
kaj zapeli, predvsem pa si zaželeli lepe 
praznike in srečno novo leto, kar želimo 
tudi vsem bralcem Glasnika. 

V začetku leta 2011 pa si bomo po pre-
gledu dela za leto 2010, s katerim smo iz-
redno zadovoljni, zastavili morda še nove 
cilje, zato bomo v januarju pripravili obč-
ni zbor društva. Žal v tem letu nismo mo-
gli najti prostora za dopoldansko ali vsaj 
popoldansko srečevanje mamic z zelo 
majhnimi otročki/dojenčki, ki si to res 
želijo in zaslužijo. Spodbudili smo usta-
novitev prvega taborniškega voda Roda 
Bičkova skala na Lavrici in upamo, da se 
bo interes za razvoj taborništva nadalje-
val, saj otroci potrebujejo stik z naravo in 
vrstniško druženje. Pripravili smo še dva 
dodatna programa, namenjena mamicam, 
v novembru smo risale mandale, v soboto, 
11. decembra, ob 10. uri pa pripravljamo 
delavnico aranžiranja in priprave hrane. 
Čutimo, da v Lavrici enostavno manj-
ka družabnih prostorov in seveda tudi 
programov za vse starosti občanov, zato 
vabimo k soustvarjanju tudi nove člane 
z dodatnimi idejami in predvsem prosto-
voljce za izvajanje programov. Lahko nas 
najdete na Facebooku – Društvo prijate-
ljev mladine Lavrica, sicer pa nas kontak-
tirajte na dpm.lavrica@gmail.com. 

Pripravili Radmila Pavlovič in 
Pavla P. Udovič
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Klub podjetnikov v občini Škofljica

Martinov koncert ob 10-letnici delovanja MEŠANEGA 
pevskega zbora ČEŠNJE

Škofljica, 24. 11. 2010. Zamisel o Klubu 
podjetnikov na Škofljici ima že dolgo bra-
do. Pred 10 leti so prvi zagnanci ustanovili 
društvo obrtnikov. Nekaj časa je to života-
rilo, potem pa po nekaj letih ugasnilo. 

No, pa je preteklo nekaj vode in ponov-
no se je rodila zamisel o povezavi podje-
tnikov vseh vrst. G. Janez Rugelj, direktor 
znanega domačega podjetja, je dal pobudo 
za prvo srečanje. Zbralo se je 63 podje-
tnikov, vsaj še toliko jih je pa po ocenah 
ostalo doma. 

Izmenjali so mnenja, potrebe in drugo 
problematiko. Predvsem jih moti presla-
ba preskrbljenost z električno energijo, ki 
jo nujno potrebuje občinska industrijska 
cona na Škofljici, ravno tako je tovrstna 
preskrbljenost nujna zaradi novih gradenj 
na Lavrici. Ta težava bo zavrla nova od-
piranja delovnih mest. Deficitarnost z 
dobavo električne energije bo zavrla mar-
sikatero gradnjo, tako da ne bo napredka 
gospodarstva, pa še kakšen dolg bo treba 

vrniti Evropi (zara-
di posojil). 

Dobri poslovni 
načrti in zamisli 
podjetniško obrtni-
ške srenje bi sigur-
no prinesli zaslužek 
in delovna mesta v 
občini. Ustanovitev 
novega kluba bo 
drugi poskus po pr-
vem, ki je propadel. 
V ta namen so iz-
brali začasno pred-
sedstvo za obdobje 
enega leta. Če jim 
bo kaj uspelo, bodo poročali na naslednjih 
sestankih ali kako drugače. 

Novo predsedstvo pa sestavljajo: Igor 
Zupančič – predsednik, Janez Strgar – 
mizarstvo, Vojko Novak – stavbno po-
hištvo, Jože Barič – razsvetljava, Marko 
Zajc – avtomobilske storitve, Meta Zgo-

nec – trgovina in računovodstvo, Polonca 
Štrukelj – gostinstvo, Rugelj Janez – pro-
izvodnja pohištvenih ročajev, Boštjan Do-
linšek – zidarstvo. 

Ob koncu sestanka so vsi prejeli anke-
tne liste, kjer so predlagali, kako naprej. 

Andrej Pogačnik

Pesmi o vinu in vsem, kar sodi zraven 

Desetletnica delovanja je prva dekada na 
poti k tisti magični stotici, h kateri se na-
giba ne le človeško življenje, pač pa tudi 
življenje ustanov. Tako smo bili v nedeljo, 
14. novembra 2010, povabljeni na prazno-
vanje prvih deset let delovanja Mešanega 
pevskega zbora Češnje, ki je potekalo v avli 
Osnovne šole Škofljica. Pevke in pevci so 

se skupaj z zborovodkinjo Katarino Bam-
bič odločili, da vsebino povežejo s pravkar 

godujočim sv. Martinom, ki po moči svoje 
velike dobrote iz mošta dela vino, »ki nam 
oživlja žile, / srce razjasni in oko, / ki utopi 
vse skrbi, / v potrtih prsih up budi«, kot je 
v Zdravljici zapisal pesnik France Prešern. 
Vse našteto pa se človeku lahko zgodi tudi 
brez vina. Ta večer so poslušalcem »ožive-
le« žile, razjasnila sta se srce in oko, skrbi 
so bile pozabljene, v prsih je bilo veselje, 
ki se je navzven kazalo na v nasmeh raz-

tegnjenih ustnicah 
in glasnih aplavzih. 
Do zadnjega kotič-
ka napolnjen avdi-
torij šolske avle je 
skoraj dve uri dihal 
v sozvočju vinsko 
obarvane zboro-
vske pesmi.

V prvem delu je 
MPZ Češnje zapel 
devet znanih zbo-
rovskih skladb, ki 
so bile povezane z 
vinom. Nekatere 
ljudske, druge ume-

tne, a Slovencem tako dobro poznane, da 
jih lahko mirno označimo kot ponarodele. 

Med drugim smo slišali Sezidal sem si vin-
ski hram Vojteha Kurnika (prir. Janez Moč-
nik), ljudsko En starček je živel, Slomško-
vo Na svetu lepše rož'ce ni in ljudsko Ko b' 
sodov ne b'lo (obe v harmonizaciji Jožeta 
Leskovarja). Prav vse skladbe so zvenele 
suvereno, z nekakšnim zanosom. Zbor je 
izražal ponos, da lahko poustvarja sloven-
sko ljudsko in umetno pesem ter jo prenaša 
tako trenutnim poslušalcem kot novim ro-
dovom.

Drugi del koncerta je bil namenjen dve-
ma gostoma. Najprej je na oder prišla Fol-
klorna skupina Stari trg ob Kolpi, ki je ob 
spremljavi tamburic in basa zaplesala več 
belokranjskih ljudskih plesov. Med plesom 
so folkloristi zapeli tudi nekaj ljudskih pe-
smi v originalni izvedbi in nam pričarali 
melos idilične belokranjske pokrajine in 
tamkajšnjega človeka. Sledili so jim Šen-
tjurski fantje iz Šentjurja pri Grosuplju, 
moška vokalna skupina, ki jo vodi staro-
sta slovenskega zborovskega petja Tomaž 
Tozon. Tudi fantje so izbrali nekaj znanih 
vinsko-pivskih skladb, na koncu pa prese-
netili z napitnico Pij, pij avtorja Sigmunda 
Romberga.

Zadnji del je zopet pripadal slavljencu 
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Nočno nebo jeseni
29. oktobra 2010 je bil prekrasen son-

čen dan s temperaturo 14 °C ob 15. uri. 
Dan je bil tako lep, da so kmetje še za-
dnjič pokosili travnike za silažo, da bo za 
dolgo zimo dovolj krme, in prav prijeten 
vonj po delno posušeni travi je vel.

Zvečer je bilo prekrasno jasno nebo kot 
nalašč za opazovanje nočnega neba. Kaj 
pa sem videl na nebu? Nič kaj posebne-
ga, bi lahko rekli. Toda jasna noč mi je 
omogočila videti z daljnogledom deset-
kratne povečave kot malokdaj, Jupiter in 
njegove tri lune – Ganimed, Kalisto in Io 
(nisem pa prepričan, da je tak vrstni red). 
Potem sem lahko videl tudi galaksijo An-
dromedo M31, ki je k nam poslala svetlo-
bo pred dvema milijonoma let. Nadalje se 
je videlo ozvezdje Delfina, Rimsko cesto, 
Kasiopejo in ozvezdje Lire z Vego, ki je 
bila pred 12.000 leti Severnica (zadnja 
ledena doba). Na severu je bilo zelo lepo 
videti Veliki in Mali voz. Kot zanimivost 
v Velikem vozu nad Mizarjem pa nisem 
več s prostim očesom videl Alkorja kot 
preizkuševalca vida (očitno se mi je vid 
poslabšal), našel sem ga lahko le z dalj-
nogledom. Alkor sedaj s pomočjo Hub-

blovega teleskopa največ raziskuje Nasa 
– ZDA. 

Vidijo se že zimska ozvezdja, okrog 1. 
ure zjutraj pa je na vzhodu že viden Ori-
on (Rigel in Betelgeza, Kosci in meglica 
M42). Tudi Sirij kot najsvetlejša zvezda 
neba je lepo mežikal. 

Kaj so meglice? V meglicah se rojevajo 
nove zvezde, ki so sestavljene iz oblakov 
plina in prahu in živijo različno dolgo, 
odvisno od njene mase. Lahko z majhno 
maso živijo tudi več sto milijard let.

Kaj pa je zvezda? To je plinasto telo, 
kjer potekajo reakcije zlivanja atomskih 
jeder in so pretežno sestavljene iz vodi-
ka in helija. Kljub velikosti in ogromni 
energiji, ki jo oddajajo, vidimo zvezde 
na nebu kot drobne pikice in so zelo, zelo 
daleč. 

Rimska cesta (od severa proti jugu) je 
naša domača galaksija, v kateri se naha-
jamo (naše osončje). Sestavlja jo pribli-
žno 100 do 200 milijard zvezd in je spi-
ralne oblike ter ima tanek in debel disk 
ter kroglast halo. Premer diska galaksije 
je okrog 120 svetlobnih let. Naše sonce 
leži približno 28.000 svetlobnih let daleč 

od središča galaksije in jo obkroži v 230 
milijonih letih ter se giblje s povprečno 
hitrostjo 220 km na sekundo. Ker smo 
skupaj s soncem v disku galaksije, lahko 
vidimo le njeno projekcijo na nebo, in si-
cer kot z zvezdami gosto posut pas, ki ga 
imenujemo Rimska cesta. Naša najbližja 
galaksija je Andromedina galaksija, ki se 
nahaja v ozvezdju Pegaza, je oddaljena 
več kot dva milijona svetlobnih let. Nje-
na velikost je 150.000 svetlobnih let in je 
zalo podobna naši galaksiji.

Ob jasnih nočeh, če je le mogoče, se 
ozrimo v nebo in doživeli bomo veli-
častno delo stvarnika. Doživimo svojo 
majhnost, preprostost ter hvaležnost za ži-
vljenje, ki ga prejemamo na tem prelepem 
planetu. Včasih je tudi naš planet nemi-
ren – ali smo tudi ljudje vse bolj nemirni? 
Le s pogledom v vesolje vidimo, da smo 
nemočni, sprejeti moramo planet tak, kot 
je, in s tem se lahko umirimo. Torej spo-
štujmo in po možnosti manj onesnažujmo 
Zemljo, ker druge izbire nimamo.

Janez Skubic

MPZ Češnje, ki je skozi pet skladb odpel 
nekakšno retrospektivo desetletnega po-
ustvarjanja zborovske pesmi. Ne le to, da 
so skladbe čez leta postajale daljše in zah-
tevnejše, tudi vsebinsko so se pevke in pev-
ci podajali v različne zvrsti. Od preproste 
ljudske Sem šel čez gmajnico so se lotili 
kraljev polke – bratov Slavka in Vilka Avse-
nika (Lepo je biti muzikant) ter ljudskih in 
umetnih dalmatinskih skladb (slišali smo 
Ribar plite mrižu svoju). Končali so doma, 
ponosni na svoj narod in njegove korenine, 
ko je mogočno zazvenela himna gorskemu 
očaku Oj, Triglav, moj dom (Jakob Aljaž, 
prir.: Janez Močnik).

Zbor se je v desetih letih številno okrepil, 
saj danes šteje skoraj štirideset članov. Petje 
je postalo ubrano in lahkotno, z obilo dela 
na vokalni tehniki pa je zbor pridobil tudi 
svojevrsten zven. Katarina Bambič, ki vodi 
pevski zbor od njegove ustanovitve, je v 
tem času iz ljubiteljev petja napravila zbo-
rovske pevce, ki bodo lahko kmalu posegli 
po še zahtevnejši literaturi.

Koncert je na svojevrsten način povezo-
val Roman Brunšek, ravnatelj OŠ Škofljica, 
in skozi vezno besedilo predstavil desetle-
tno delovanje zbora. Koncerta so se poleg 
velikega števila zvestih poslušalcev udele-
žili župan Ivan Jordan ter nekaj svetnikov 

in drugih predstavnikov društev in ustanov 
naše občine. TD Lavrica, v okviru kate-
rega zbor deluje, je po koncertu pripravil 
sprejem v šolski jedilnici, kjer je ob dobri 
kapljici in bogato obloženi mizi zazvenela 
še marsikatera pivska. Pevke in pevci so se 
s priložnostnimi spominskimi plaketami, 
ki jih je izročal predsednik zbora Jani Ku-
pljenik, za podporo zahvalili zvestim po-
kroviteljem, Občini Škofljica, TD Lavrica, 
gostom in zborovodkinji Katarini Bambič.  

Péti pri pevskem zboru ni enostavno, 
kljub temu da mnogo ljudi tako misli. Péti 
pri pevskem zboru ne pomeni samo imeti 
rad zborovsko pesem, pomeni mnogo odre-
kanja in še veliko več potrpljenja. Pomeni 
veliko tveganje, saj te tvoj lastni inštrument 
– glas, lahko hitro preseneti, zato moraš z 
njim veliko delati, da lahko suvereno nasto-
piš. Pevci in pevke MPZ Češnje so skupaj 
z zborovodkinjo Katarino Bambič dokazali, 
da so pripravljeni delati in da so že veliko 
naredili. Naj jim bo gostovanje v Parizu, 
kamor se bojda odpravljajo prihodnjo po-
mlad, v spodbudo in veselje.

Ob 10. obletnici MPZ Češnje naj navede-
mo še nekaj kronologije:

Trenutno je v zboru dejavnih 32 članov. 
V desetletnem povprečju so imeli na leto 

12 nastopov, od tega tri samostojne koncer-
te doma ali v tujini. Letno izvedejo 38 vaj 
po 3 šolske ure. Gostovanja so imeli v tu-
jini v naslednjih krajih: Stuttgart, Mersch-
-Luksemburg, Dunaj in Berlin. Kot gostje 
so se na koncertu predstavili: Folklorna 
skupina Stari trg ob Kolpi s Sodevskimi 
tamburaši ter Moška pevska skupina Šen-
tjurski fantje pod vodstvom Tomaža Tozo-
na.

MPZ Češnje je podelil priznanja: 
• darovalcem: Elmat, d. o. o., Omega 

consulting, d. o. o., Branko Stelet, s. p.,
• za pomoč pri delovanju zbora: PGD 

Orle, 
• za vzorno sodelovanje: TD Lavrica, 
• za podporo v minulem mandatu županu 

Boštjanu Riglerju
• za podporo pri delovanju: Občini Ško-

fljica 
• korepetitorjem: Nini Hudobivnik in 

Blažu Koklju
• zborovodkinji: Katarini Bambič 
• za izdelavo veznih besedil in vodenje 

koncertov g. Romanu Brunšku

Iztok Petrič in Jani Kupljenik
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Iz dela naših društev - Vzgoja in izobraževanje

Likovno društvo 2002 postavilo 
na ogled celoletni opus likovnih del

Člani likovnega društva imamo za sabo 
še eno uspešno ustvarjalno leto. V sredo, 
10. novembra, smo se zbrali v Knjižnici 
Škofljica, kjer smo odprli letno pregledno 
razstavo.

Slavnostno odprtje se je pričelo z Zdra-
vico , ki jo je brezhibno zapel Oktet Gal-
lus. Nuša Gantar, članica likovnega dru-
štva, je spretno in živahno povezovala 
program. Vsi člani društva so bili preko 
celega leta zelo dejavni in ustvarjalni, zato 
so v zahvalo prejeli vrtnico. Tisti, ki so 
se udeležili izobraževanja likovne kom-
pozicije, pa tudi potrdilo in pohvalo ob 

zaključku šolanja. Društvo 
se je z majhno pozornostjo 
zahvalilo tudi g. Pavletu 
Cigaletu, saj je za tehnično 
pomoč vedno na razpola-
go. Program je nadalje-
val Ivo Frbežar, prav tako 
član društva, ki je prebral 
tri pesmi iz svoje pesniške 
zbirke Vaginalni manevri. 
Za zaključek uradnega dela 
programa so ponovno za-
peli možje z Okteta Gallus, 

in sicer Se že svita, 
Slovenc Slovenca 
vabi, Nocoj je pa en 
lep večer. Kasneje 
se je prireditve ude-
ležil tudi novi župan 
Ivan Jordan, ki je vse 
zbrane tudi nagovo-
ril. S slaščicami in 
kozarcem vina smo si 
ogledali razstavljena 
dela. Prijetno druže-
nje se je zavleklo po-
zno v večer. Ponosni 

smo, da se je na otvoritvi zbralo skoraj 
sto obiskovalcev, kar je za Škofljico prava 
redkost.

Na letni pregledni razstavi je sodelo-
valo 19 slikark in slikarjev z likovnimi 
deli v najrazličnejših tehnikah. Vsa dela 
so nastala tekom celega leta. Razstavljali 
smo akvarele z izobraževalnih delavnic in 
kolonije v Botaničnem vrtu v Ljubljani. 
Veliko je bilo tudi slik, ki so nastale na 
slikarski koloniji v Goriških Brdih.

Maja Novak, predsednica 
Likovnega društva 2002

Oktet Gallus nam je s pesmijo pričaral prijetno vzdušje. 
Foto: Matjaž Jug

Prijetno vzdušje na otvoritvi letne razstave Likovnega 
društva 2002. Foto: Matjaž Jug

PGD Škofljica na letališču
Pa je le prišel ta dan, ki smo ga vse mla-

de gasilke in gasilci tako zelo čakali. Za-
kaj?! Ker vsak nima vsak dan priložnosti, 
da bi bil lahko gost gasilcev na Brniku. 

Tako smo se 23. oktobra zbrali pred ga-
silnim domom na Škofljici in se odpravili 
proti letališču Jožeta Pučnika… In takoj 
na začetku; kolikokrat v življenju ste si 
morali odpeti pas in oddati vse svoje oseb-
ne stvari v plastičen zaboj, kjer rentgen 
vidi prav vse.

Sprejel nas je prijazni vodja gasilske 
izmene, ki nam je najprej predstavil po-
tek njihovega dela in njihove naloge. Če 
na kratko obrazložim: zaposlenih je preko 
60 gasilcev, ki so poleg izobraževanja za 
poklicnega gasilca na Igu morali opravi-
ti tudi specifično izobraževanje za inter-
vencije na letališču, katerega so opravili 
na samem letališču. Zgolj za zanimivost 
lahko povem, da se je pred leti na dve 
prosti delovni mesti prijavilo kar 300 kan-
didatov. Po splošni predstavitvi je sledila 
predstavitev gasilske tehnike. Zagotovo 
je bilo za vse najbolj spektakularno speci-
alno vozilo Panter. Za lažjo predstavo naj 
povem, da gre za specialno vozilo, kate-
rega niti ni možno uradno registrirati. Bili 
smo tudi priča demonstraciji gašenja s tem 
vozilom. 

Po vseh letaliških podvigih smo se od-

pravili nazaj proti našemu drugemu domu, 
to je seveda gasilni dom, kjer smo imeli 
kostanjev piknik. Posebna zahvala gre 
tudi našim mamam, ki so nam prijazno 
spekle obilico peciva. Ob športnih in dru-
žabnih igrah je čas še prehitro minil in na-
šega izleta je bilo žal konec. A brez skrbi, 
mentorji že izbiramo naslednjo lokacijo za 
naš novi izlet.

Mentorji mladine PGD Škofljica
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Članice A PGD Želimlje

Na Pijavi Gorici se čas v tem sivem 
deževnem obdobju ni ustavil, ravno na-
sprotno, projekt prenove skednja gre s 

polno paro naprej. Nekateri že odšteva-
jo dneve do zaključka leta, pri nas pa 
vneto seštevamo prostovoljne delovne 

ure. Teh se je doslej nabra-
lo kar 1337, zbranih pa je 
bilo tudi 1026 EUR dona-
torskih sredstev. Še enkrat 
hvala vsem dobrim in rado-
darnim ljudem. Med njimi 
je tudi gospod Janez Piškur 
z Brezij nad Pijavo Gori-
co, ki ga pomotoma nismo 
omenili v prispevku, obja-
vljenem v novembrskem 
Glasniku. Za napako se mu 
iskreno opravičujemo in to-

krat zahvaljujemo za donacijo gradbe-
nega materiala. 

Letos so se s pridnostjo izkazali tudi 
naši otroci, česar dobri Božiček ni spre-
gledal, in je že napovedal, da nas 25. 
decembra okrog 17. ure obišče na Pija-
vi Gorici. Ob tej priložnosti mu bomo 
pred »novim-starim« skednjem pripra-
vili topel sprejem s kratkim kulturnim 
programom. 

Želimo vam vesele praznike in srečno 
ter uspešno novo leto.

KUD Pijava Gorica

Članice A PGD Želimlje smo se od-
ločile, da bi se preizkusile na še več 
tekmovanjih, povezanih z gasilstvom. 
Tako je iz šale prišla ideja, da bi nasto-
pile na gasilski olimpijadi. Najprej smo 
se seveda pozanimale, kako priti do 
tja. Ugotovile smo, da moramo najprej 
zbrati dovolj poguma in se prijaviti na 
tekmovanje najboljših med najboljšimi. 
Da bi se lahko uvrstile na olimpijado, 
je nadalje potrebno tekmovati štiri leta 
zaporedoma, in sicer po šest tekem na 
leto, ter biti v skupnem seštevku vseh 
štirih let med najboljšimi tremi. Tako 
smo se odločile, da se bomo prijavile 
na pokalna tekmovanja in začele z in-
tenzivnimi treningi. Seveda je bilo tež-
ko uskladiti ure in dneve za vaje, ker 
ima vsaka članica svoje obveznosti. 
Trenirale smo in trenirale, kadar se je 
le pokazala kaka prosta minuta, si ogle-
dovale posnetke z interneta od ekip, ki 
so nastopale v prejšnjih tekmovanjih in 
dosegajo zelo dobre rezultate na pokal-
nih tekmovanjih, zraven pa razmišljale, 
kako in kaj. Poizkušale smo izvesti vajo 
na čim hitrejši način in seveda brez na-
pak, saj smo imele 9 konkurenčnih ekip. 
Po dobrih treh mesecih vaje pa je za nas 
prišel dan D, ki je potekal v Hajdošah 
pri Ptuju, in to je bilo 29. 5. 2010. Pred 
tekmovanjem smo bile zelo nervozne 
in polne adrenalina. Vajo smo za prvi 
nastop na takem tekmovanju izvedle 
odlično in s tem »prebile led«. Seveda 

smo iz tekmova-
nja v tekmovanje 
videle nove »tri-
ke« in jih upo-
rabile tudi same 
ter bile iz tekmo-
vanja v tekmova-
nje vidno boljše. 
Nato smo nasto-
pile 26. 6. 2010 v 
Štrekljevcu v Beli 
krajini, sledilo 
je tekmovanje v 
Kamencah, 28. 8. 
2010, ter na kon-
cu še dve tekmo-
vanji, na katerih 
pa se je že poznal 
naš napredek, in 
sicer v Mednem, 4. 9. 2010, in Škofji 
vasi pri Celju, 11. 9. 2010, kjer je bila 
tudi razglasitev rezultatov za letošnje 
leto. Imele smo močno konkurenco, 
vendar smo v skupnem seštevku »po-
metle« z dvema prekaljenima ekipama, 
kar pomeni, da smo dosegle odlično 8. 
mesto od desetih ekip. Na svoj rezultat 
smo zelo ponosne in delamo na tem, da 
bomo do prihodnjega leta še izboljšale 
čas, popravile napake, ki jih še imamo, 
in dosegle še boljše rezultate. Seveda 
pa takih rezultatov ne bi dosegle brez 
pomoči našega neumornega mentorja 
Mitje Podlipca, ki je ure in ure preždel 
pred računalnikom in pregledoval na-

stope ekip s prejšnjih tekmovanj. Izse-
ke določenih posnetkov si je pogledal 
tudi po več desetkrat in tako odkril še 
kakšno »finto«, ki nam je prihranila 
kako dragoceno sekundo. Ko nam je 
neumorno prikazoval, kako moramo 
prijeti tu, kako se zasukati tja, pa zopet, 
kako predati orodje iz rok v roke, ga je 
na koncu treninga oblival pot, kakor da 
je on treniral in ne me. Zahvaljujemo se 
tudi poveljniku PGD Želimlje Petru Gi-
ovaniju, ker nas je vpeljal v tekmovalne 
vode ter za njegovo potrpljenje, podpo-
ro in strokovne nasvete, ki jih deli kot 
sodnik gasilsko-športnih disciplin. 

PGD Želimlje

Pijava Gorica gre naprej

Gasilsko pokalno tekmovanje PGD Želimlje
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Starodobniki v Slovenski Bistrici

Vrtec na Lavrici so »reševali«

Člani OTC Škofljica smo se 25. sep-
tembra 2010 udeležili sejma v Slovenski 
Bistrici.

V soboto zjutraj smo se kljub deževne-
mu vremenu zbrali pred Občino Škofljica 
ter se odpeljali novim dogodivščinam na-
proti. Pot nas je vodila skozi občino Ško-
fljica proti Rudniku in nato po avtocesti 
proti Slovenski Bistrici. Med vožnjo do 
Slovenske Bistrice je sledil manjši posta-
nek za kavico in okrepčilo.

Malce od Celja naprej je prenehalo de-
ževati, tako da je bila cesta suha in prije-
tna za vožnjo. Nato smo prispeli v Sloven-
sko Bistrico, kjer smo si začeli ogledovati 
sejem. Po približno polurnem sprehodu 
skozi stojnice je počasi ponovno začelo 
deževati. Odpravili smo se na zajtrk ter 
si po dogovoru s člani kljub deževnemu 
vremenu šli ogledat ptujski grad.

Na ptujskem gradu smo si ogledali 
razne stare znamenitosti, pa tudi pustne 
maske s kurenti, ki so znamenitost tega 
kraja.

Nato je nas pot vodila še na Ptujsko 

goro in počasi smo se odpravili nazaj na 
Škofljico.

Tako je minil še en izlet, organiziran s 
strani OTC Škofljica, dan bi bil lepši, če bi 
bilo boljše vreme, vendar smo člani OTC 
Škofljica pripravljeni na vse vremenske 

neprilike.
Tako smo zaključili še en izlet in se vi-

dimo prihodnjič.

Pa srečno!  
Emil Sladič

Lavrica, 19. 11. 2010. Vrtec Škofljica 
– enota Lavrica, in PGD Lavrica sta or-
ganizirala skupno reševalno akcijo. PGD 
Lavrica je nudil svojo pomoč pri evakua-
ciji otrok in osebja ter pri gašenju požara 
na objektu. Bilo je 11 gasilcev – v vozilu 
GV 1 so imeli posadko s 5 gasilci in na 
vozilu GVC 16/25 6 gasilcev. 

Poseben poudarek pri vaji je bil na re-
ševanju osebe iz prostora. Sicer pa je bila 
vaja namenjena tudi gašenju objektov. 

Vajo so si ogledali g. župan Ivan Jor-
dan, g. Milan Rajf kot poveljnik GZ Ško-
fljica, g Jože Kastelec, g. Bojan Božič kot 
občinski svetnik in vodja vrtca ga. Vera 
Šparovec. 

V zahvalo je vrtec pogostil gasilce s ča-
jem in piškoti. Vaje in učenje dodajo novo 
vrednost pri usposabljanju zaposlenih, vr-
tčevskih otrok, pa tudi samih gasilcev. Je 
že tako, človek se uči vse življenje.

Andrej Pogačnik
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Družinski izlet na Magdalensko goro

Obisk gasilcev in reševalcev

V letošnjem šolskem letu je naša pred-
nostna naloga GIBANJE. Na ta način že-
limo pri otrocih razviti veselje do gibanja, 
izboljšati splošno telesno zmogljivost, 
trudimo se vključiti tudi starše in jih oza-
veščati o zdravem načinu življenja.

V petek, 15. 10. 2010, na svetovni dan 
hoje, smo se vse tri skupine iz škoflji-
škega vrtca skupaj s starši odpravile na 
Magdalensko goro. Starejši skupini sta si 
izbrali težjo in daljšo pot iz grosupeljske 
smeri, mlajši pa lažjo iz šmarske. Na vrhu 
smo se okrepčali, pohodniki pa so prejeli 
tudi spominske medalje.

To je le ena od oblik preživljanja kako-
vostnega prostega časa, ki ga ni veliko, 
zato je še toliko pomembneje, kako ga 
preživimo.

V oktobru, mesecu požarne varnosti, so 
nas obiskali gasilci iz PGD Škofljica. Pri-
peljali so se z gasilskim tovornjakom in 
nam ga temeljito razkazali. Otroci so se 
lahko preizkusili v vlogi gasilcev, tako da 
so z gasilsko cevjo brizgali vodo.

10. 11. pa so se naši prošnji prijazno od-
zvali reševalci iz PACIENTA.

Reševalca Andreja in Dejan sta nam 
najprej razkazala reševalni avto, nato pa 
sta svoje delo predstavila še v oddelku. 
Nekaj otrok se je za kratek čas celo spre-
menilo v bolnike oz. poškodovance in re-
ševalca sta lahko pokazala, kako ravnajo v 
takih primerih.

PGD Škofljica in reševalni službi PA-
CIENT se še enkrat lepo zahvaljujemo, da 
sta se odzvala našemu povabilu.

Kolektiv Vrtca Škofljica

112
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Starodobniki v Slovenski Bistrici

V Smrkolinu se je dogajalo tudi v mese-
cu oktobru. Gusarji, Kavboji in Indijanci 
smo zvesto opazovali naravo, ogledovali 
smo si drevesa, ki so spreminjala svojo 
podobo, barvala svoje listke v rumene, 
rdeče, oranžne odtenke, opazovali smo 
listje, kako je plavalo z vetrom, spozna-
li smo veliko jesenskih plodov, ustvarili 
mnogo jesenskih umetnin ...

Prvi teden v oktobru smo praznovali 
teden otroka. Starejši dve skupini Smr-
kolinov sta si ogledali lutkovno predsta-
vo Tik-tak. Vreme je bilo tisti dan zelo 
deževno, tako da smo lahko čofotali po 
lužah, posebej pa smo si predstavo zapo-
mnili po tem, da je vsak dobil svojo lutko, 

svojega zajčka. Naslednji dan pa smo obi-
skali postajo Prometne policije Ljubljana 
- Brdo. Policisti so nam na kratko predsta-
vili svoje delo in nam pokazali opremo, 
ki jo potrebujejo pri delu. Ogledali smo si 
njihove avtomobile in motorje z modrimi 
lučkami, lahko smo pokukali na kamero, 
s katero posnamejo prehitre voznike, sple-
zali v policijski tank ... Policisti so nas po-
svarili, da moramo biti na cesti zelo pre-
vidni. Ob slovesu pa smo vsi Smrkolini 
dobili darilo: pasavčka, ki nas opominja, 
da »je red vedno pas pripet«!

Sredi meseca pa se nas je devet ko-
rajžnih Smrkolinov s Stančko in Vido 
odpravilo v Selško dolino na tridnevni 

tabor na Turistično kmetijo Podmlačan. 
Veliko smo se sprehajali po hriboviti 
okolici kmetije, opazovali naravo, gozd. 
Spoznali smo domače živali na kmetiji, 
koze, prašiče ter seveda krave in konje na 
paši. Lahko smo jahali ponija, gospodar 
pa nam je pokazal, kako se pomolze kra-
vo, kar smo lahko poskusili tudi sami. V 
starih časih otroci niso imeli takšnih igrač, 
kot jih imamo danes, ampak so si mnogo 
igrač izdelali sami, česar smo se zvečer ob 
topli krušni peči lotili tudi mi in si izdela-
li punčke iz cunj. Gospodinja je ves čas 
skrbela, da naši želodčki niso bili prazni, 
zadnji dan pa nam je pomagala, da smo si 
v krušni peči spekli tudi vsak svoj hlebček 
kruha. V vrtec smo se vrnili vsi navdušeni 
in polni novih doživetij ter sklenili, da se 
še kdaj odpravimo na tabor in spoznamo 
tudi kakšen drugačen način življenja.

Sončno, a hladno popoldne v oktobru 
pa smo Smrkolini namenili druženju s 
svojimi starši, babicami, dedki, bratci in 
sestricami ... Pripravili smo namreč kosta-
njev piknik. Ob igri, veselem razpolože-
nju, klepetu nam je čas kar prehitro minil. 
Kostanj je bil zelo okusen, ob tem pa nam 
je prijala tudi skodelica toplega čaja, da 
smo se malo pogreli, kajti v deželo poča-
si, a vztrajno prihajata mraz in zima … in 
bomo šli novim izzivom naproti.

 
Vida Kovač

ŽUPNIKOV ZVERINSKI SLUŽABNIK –  
Arto Paasilinna.

Obešenjaško-ironični roman finskega romanopisca je pripoved o medvedu, ki so ga 
farani podarili svojemu župniku za petdeset let …
Literarni večer bo vodila pisateljica Sonja Pirman!

Vabimo vas na

KNJIŽNI KLUB,  ki bo potekal

 v  SREDO, 29. decembra, ob 19.00 v Knjižnici Škofljica.
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Kaj berejo knjižničarji?
Larsson, Stieg: MOŠKI, KI SOVRAŽIJO ŽENSKE

Od knjig, ki sem jih tokrat prebrala, bi izpostavila knji-
go švedskega pisatelja Stiega Larssona Moški, ki sovražijo 
ženske, gre za prvi del trilogije Milenium. Knjiga je mojstr-
sko napisan in izviren kriminalni roman, ki te prevzame že 
v samem začetku. Raziskovalni novinar, zaposlen pri časo-
pisu Milenium, Mikael Blomkvist na povabilo mogočnega 
industrialca Henrika Vangerja začne raziskovati 40 let staro 
skrivnost o izginotju njegove sorodnice Harriet. Pri delu mu 
pomaga Lisbeth Salander, težavno dekle z izjemnimi detek-

tivskimi sposobnostmi. Med raziskovanjem prodirata vse 
globlje v temačne in krvave skrivnosti, ki povezujejo člane 
družine Vanger. Konec romana je kot cela zgodba nadvse za-
nimiv in zelo prepričljivo napisan. 

Priporočam v branje vsem, tudi tistim, ki nimajo preveč 
radi kriminalnih romanov, ker ga lahko po vsebini uvrstimo 
med zelo berljive detektivke.

Karolina Harjač Bricelj

Schmitt, E.: OSKAR IN GOSPA V ROŽNATEM

Merton, Thomas: GORA SEDMIH POLIC

Knjiga govori o dečku Oskarju, ki je neozdravljivo bolan. 
Ima levkemijo. Zato ves svoj čas preživlja v bolnici, kjer ga 
obiskuje prijetna gospa Roza. Z njeno pomočjo preživi dneve 
tako polno, kot jih verjetno drugače nikoli ne bi. Gospa mu 
predlaga igro, v kateri se en njegov dan šteje za deset let ži-
vljenja. Tako se v nekaj dneh zaljubi, pa pobegne, se zbliža s 
starši itd. O vseh svojih doživljajih piše Bogu.

Knjiga piše o umiranju, kar je za večino ljudi težka tema. 
Zgodba je žalostna, vendar prevzeta z optimizmom. Med 
branjem sem se smehljala in jokala obenem. Knjiga je fanta-
stična! Nisem še brala boljše, zato komaj čakam, da jo zopet 
vzamem v roke.

Maja Car

Avtor Thomas Merton je v svoji av-
tobiografiji popisal vso svojo razgibano 
življenjsko pot. Rodil se je v Franciji 
ameriškim staršem in že zelo zgodaj iz-
gubil mamo. Šolal se je v Angliji, kjer 
opisuje svojo viharno dobo mladoletni-
ka in mladeniča, ki se išče; nazadnje pa 

se je nastanil v Ameriki, kjer je po kon-
čanih študijih književnosti postal profe-
sor na frančiškanskem kolidžu v Bosto-
nu. Po vseh odisejadah in razburljivih 
dogodivščinah ga je njegova življenjska 
pot pripeljala do trapistovskega samo-
stana v Kentuckyju. Od tod dalje se zdi, 

da je Mertonov obračun s svetom za-
ključen v tihoti trapistovske postojanke.

Marinka Grdadolnik

MKL, KNJIŽNICA ŠKOFLJICA vas vabi na 
 

NOVOLETNO USTVARJALNO 
DDEELLAAVVNNIICCOO  

 
 
 

 
 

 
 
 

Pridružite se nam v   

TOREK, 28. 12. 2010, 
od 8.00 do 14.00 ure.  

 

PRISRČNO  VABLJENI  VSI,  KI  UŽIVATE OB  ROČNIH SPRETNOSTIH! 
 

Delavnico bosta vodili Lea in Katja. 

Dragi otroci, Knjižnica Škofljica vas vabi na 
 lutkovno predstavo 

MIŠKA KAŠKO KUHALA 

 
Palec, Kazalec, Sredinec, Prstanec in Mezinec so lutke, ki se skrivajo, kradejo čokolado, padejo v 

vodo in se rešijo iz nje, nosijo v mlin, pečejo kruhek, z miško kuhajo kaško in tako kot otroci nočejo 
spati. 

Primerno za otroke od 1. do 9. leta. 
 

Z nami bo lutkovno gledališče ZZZAPIK, in sicer v 
sredo, 22. decembra, ob 17.00. 

PRAVLJIČNE  URE  
 V   KNJIŽNICI ŠKOFLJICA 

  december 
           VSAK TOREK ob 17.30  

  
 

7. 12. SNEGULJČICA 
 
 

Pripoveduje Maša! 
 
 

 
14. 12. MANDI 

IN BOŽIČ 
Pripoveduje Jelka! 

 
 
 
 
 

21. 12. BOŽIČNE ZGODBE  
                                 Pripoveduje Sonja!   
 
 

28. 12. NOVOLETNO 
PRESENEČENJE 

Pripoveduje Sonja!   
 

                     Prisrčno vabljeni! 
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KNJIŽNICA ŠKOFLJICA objavlja KNJIŽNE NOVOSTI  
tudi na internetni strani:

www.skofljica.si in www.lavrica.eu

Knjižnica sporoča

Novo na knjižnih policah
ODDELEK ZA ODRASLE
0 Splošno, računalništvo

OZVEZDJE Knjiga: priročnik za branje kakovostnih mladinskih 
knjig 2010: pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2009

ŠULER, Rok: Spoznajmo Word 2010
ŠULER, Aleš: Spoznajmo Excel 2010

1    Okultizem
VIRTUE, Doreen: Predana svetlobi: prebudite svojo duhovno 

moč, da bi dosegli višje spoznanje in zdraviliMCMAHON, Gla-
deana: Adijo, jeza!: priročnik za samopomoč
3   Sociologija,  vzgoja

SCHIRRMACHER, Frank: Zarota metuzalemov
POLITKOVSKA, Ana: Samo resnica: izbrani članki
JAY, Roni: Deset najpomembnejših stvari, ki jih lahko nare-

dite za otroka
JUUL, Jesper: Družine z najstniki: ko vzgoja odpove
KESIČ  Dimic, Katarina: Vsi učenci so lahko uspešni: napotki 

za delo z učenci s posebnimi potrebami 

4   Okolje
ALKALAJ, Mišo: Podnebna prevara

5   Medicina,  kmetijstvo, vrtnarstvo,  kuharstvo
ELLIOTT, Charles H.: Premagovanje anksioznosti za telebane
BREWER, Sarah: Premagovanje visokega krvnega tlaka: po-

polni dopolnilni zdravstveni program
WILTSHIRE, Jo: Rad spim: učinkovite metode navajanja va-

šega malčka na spanje
WILTSHIRE, Jo: Grem na kahlico: učinkovite metode navaja-

nja vašega malčka na kahlico
HENSHAW, Peter: Osupljivi traktorji: dejstva in podrobnosti
BELL, Graham: Permakulturni vrt
LANE, Rachel: Zlata knjiga – slaščice

821– 84  Izreki, misli
REBULA, Alenka: Sto obrazov notranje moči

821 – 1 Poezija
MAURER, Neža: Sama sva na svetu – ti in jaz

821-311.2   Družabni roman
D'ALESSANDRO, Jacquie: Polnočno zapeljevanje
DODD, Christina: Tesno ob tebi
DODD, Christina: Skoraj zaljubljen
TSIOLKAS, Christos: Klofut

PHILLIPS, Susan Elizabeth: Zakaj prav ti?
AMMANITI, Niccolo: Kakor bog ukazuje
MUSSO, Guillaume: Kaj bi brez tebe?
QUICK, Amanda: Alkimist
AHERN, Cecelia: Knjiga jutrišnjega dne
DEMŠAR, Avgust: Evropa

821-311.6  Zgodovinski roman
ERICKSON, Carolly: Zadnja žena Henrika VIII.
ERICKSON, Carollyn: Skriti dnevnik Marije Antoanete
ŽABOT, Vlado: Ljudstvo Lunja
POTZSCH, Oliver: Rabljeva hči
LITTELL, Jonathan: Sojenice

821-312.6, 929  Biografski roman, biografije
PENNAC, Daniel: Šolske bridkosti
KOSMAČ, Ciril: Ciril Kosmač – Tisti pomladni dan je bil lep: 

1910-1980: dokumenti, pisma, črtice, pričevanja

821-32  Kratka proza
ZGODBE nekih ljubezni
HEMINGWAY, Ernest: Velika reka z dvema srcema
MAKAROVIČ, Svetlana: Saga o Hallgerd

821-94 Spomini
SAVIANO, Roberto: Lepota in pekel: zapisi 2004–2009
STYRON, William: Vidna tema: izpoved o depresiji

821-312.4  Kriminalke
PENNAC, Daniel: Primer grešnega kozla
PATTERSON, James: Deveta razsodba
PIRINCCI, Akif: Felidae

821-312.9    Znanstvena fantastika
GAIMAN, Neil: Nikolikje

9  Turistični vodiči, potopisi
MARK Landsberg, Olga: Amerika: nazoren vodnik za vsakogar
ŽIBERNA, Marjan. Posavje: turistični vodnik
DYER, Geoff: Joga za ljudi, ki se jim ne da početi

Pripravila: Alma Vidmar Mederal

BOGAT JE TISTI, KI JE V SRCU IN DUŠI ZADOVOLJEN.
VSE NOVO LETO VAM ŽELIMO TAKŠNEGA BOGASTVA.

VAŠI KNJIŽNIČARJI
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Na božični večer
V cerkvenem zvoniku je ura ravno za-

čela biti, ko sem zavila proti pokopališču. 
Bila je jasna noč, na tisoče zvezd se je 
prepletalo z utripajočimi plameni sveč, le 
temne sence obiskovalcev so kratile ča-
robnost prazničnega večera. Stopila sem h 
grobu, v katerem že vrsto let počivata ba-
bica in dedek, prižgala svečo in k nagrob-
niku položila šopek cvetja. Nisem hitela, 
nikamor se mi ni mudilo, saj sem vendar 
prišla na obisk! Obisk pa traja dolgo; po-
sebno če imaš nekoga rad, ga pogrešaš, ti 
misel nanj prikrade nasmešek … Zazrla 
sem se v obrise babičinega obraza na sli-
ki, ki se zaradi teme ni videl razločno, in 
otožno razmišljala, kako zelo jo pogrešam! 
Ona mi je vedno stala ob strani, mi znala 
prisluhniti, me potolažiti, neprecenljivi so 
njeni napotki, s katerimi me je usmerjala in 
pripravljala na življenje. Hvaležna sem ji 
za vse, kar je zame dobrega storila.      

Ko sem tako stala v množici migetajočih 
lučk, temnih senc, pesmi zvonov, so me 
začeli preplavljati spomini na najnežnej-
ša otroška leta. Morda sem imela pet let. 
Takrat smo stanovali v stari kmečki hiši, 
s prostori, ki so bili razporejeni po takra-
tnem pravilu: za vhodnimi vrati je bila 
kamnita veža, ki se je nadaljevala v črno 
kuhinjo, pa največja soba – »hiša« za sta-
novanje in dnevno bivanje, na nasprotni 
strani pa kamra. Spominjam se vonja po 
sajah, lončenih posod za kuhanje v kru-
šni peči, ki jih je babica sama prepletala 
z žico, da jih je zaščitila pred razpokami, 
velikega železnega štedilnika, na katerem 
so se včasih pekle omlete. Nasproti žele-
znega štedilnika pa je stala mentrga. Ne 
spomnim se, da bi babica kdaj v njej za-
mesila kruh. V tej mentrgi je imela shra-
njene snežno bele prte in valjar, pokrov 
je uporabljala za valjanje testa. Pripravi 
maslenega kruha, kolačev in potic je bila 
namenjena druga, samostojna lesena men-
trga brez nog in pokrova, ki jo je izdelal 
dedek. Prav zaradi te velike lesene posode 
sem se božičnih praznikov tako veselila, 
saj sem vedela, da mi bo babica odstopila 
v vogalu prostor, kjer bom lahko ustvar-
jala. Ker sem bila premajhna, sem morala 
stopiti na pručko, da sem lahko gnetla te-
sto. »No, sedaj bova pa naredili tičko!« je 
predlagala babica, ko je videla, da obdelo-
vanje testa že kar predolgo traja. Testo sva 
dali na desko in pričela sem »svaljkati«. 
Ker deske nisem posula z moko, se je testo 
pričelo prijemati lesa. Seveda je na pomoč 

priskočila babica in mi oblikovala daljši 
okrogli trak. »No, zdaj pa zaveži, potem 
bova oblikovali rep in glavo!« Zvijala sem 
testo, sploščila rep in s topim nožem na-
redila nekaj neenakomernih zarez. Babica 
mi je pomagala oblikovati glavo in kljun, 
jaz pa sem poiskala dve enaki rozini in se 
mučila, da bi naredila oči. Največkrat se 
rozini nista hoteli usidrati in vedno sem s 
strahom čakala, ali bo imela moja tička še 
obe očesi, ko jo bo babica vzela iz peči. 
Nato sem pomagala babici pri pripravi 
potic. Navadno je pekla rožičevo, posuto 
z rozinami. Nadev je zmešala v lončeni 
skledi in komaj sem čakala, da je bila skle-
da prazna, saj sem potem smela s prstom 
podrgniti po skledi in polizati preostanek 
nadeva. In potem je prišel na vrsto popr-
tnik. Babičine spretne roke so pletle kite, 
s katerimi je okrasila zgornji del, ob robu 
pa so čepele majcene golobičke. Poprtnik 
je bil zame nekaj posebnega, saj je bil tako 
lep, da ga je bilo škoda razrezati. Testo za 
potice in kruh je vedno postavila na klop 
h krušni peči, da je bolje vzhajalo, pokrila 
s prti in pokrižala. Peč je morala biti rav-
no prav razgreta, zato je večkrat ogrebala 
žerjavico, da je uravnovesila temperaturo. 
Medtem ko so se potice pekle, sva z babico 
pomili vso posodo in komaj sem čakala, da 
bodo dobrote pečene. Nikoli ne bom po-
zabila, kako prijeten vonj se je razširil po 
vsej hiši, ko je babica odprla krušno peč, iz 
nje jemala velike črne pekače s poticami, 
kruhom in tičkami ter jih nosila v »hišo«. 
Potice je zlagala v sveže pomito mentrgo 
in spet vsako posebej pokrižala in zavila v 
prte, da so se dobrote počasi ohlajale. 

Pozno popoldne sva z dedkom pričela 
postavljati jaslice. Leto za letom je bilo 
ozadje v kotu enako; mesto Betlehem na 
že porumenelem, trdem kartonastem pa-
pirju. Eni izmed papirnatih zgradb sem po 
nesreči odtrgala dimnik in dedek se je kar 
malce razjezil. Jaslice so bile ena izmed 
redkih stvari, ki so ga osrečile, poleg tega 
je bil papirnati Betlehem hišna dediščina 
in verjetno je tudi on imel nanj lepe spo-
mine. No, ko je bilo mesto postavljeno, 
sva pričela razporejati mah. Pri tem delu je 
bil natančen. Izbral je res najlepše oblate 
mahu, ga razprostrl po trikotni deski, vmes 
namestil kamenje in pokrajina je bila vide-
ti neskončno velika, dokler nisva postavila 
hlevčka s sveto družino, pastirjev in ovčic. 
Razporeditev figuric mi je prepustil in vča-
sih sem jih tako dolgo prestavljala, da mi 

je kakšna ovčica padla na tla in ostala brez 
noge ali glave. Čisto na koncu sva na strop 
pribila žebelj in nanj navezala velikega 
papirnatega angela. Med najinim ustvarja-
njem je babica pripravila mizo, nanjo po-
ložila poprtnik, postavila lesen križ, svečo 
in žegnano vodo.  

Ko se je začelo mračiti in je zazvoni-
lo avemarijo, je babica v posodo nalo-
mila šibe velikonočnih butaric, meni je 
v roko pomolila žegnano vodo in krenili 
sva okrog hiše. Pokadili in pokropili sva 
vse male objekte za živali, podstrešje, na-
zadnje prostore v hiši. Iz vsakega kota je 
prihajal vonj po kadilu, čutila sem ga ves 
čas, ko smo molili rožni venec. Molitev mi 
je bila dolgočasna, saj sem bila premajhna, 
da bi razumela, zakaj je potrebno toliko-
krat ponavljati ene in iste molitve. Z mlaj-
šim bratom sva se nemirno presedala, se 
spogledovala in nasmihala. Mama naju je 
strogo pogledala in obmirovala sva, ampak 
samo za kratek čas. Ko smo odmolili, sem 
hitro šinila k sosedu, najprej pogledala 
skozi okno, ali še klečijo pri peči in moli-
jo. Kar oddahnila sem si, ko ni bilo nikjer 
nobenega. Z Maticem, ki je bil moje staro-
sti, sva bila zmenjena, da bova igrala volka 
in koze. Tako je mineval večer, starejši so 
se odpravljali k polnočnici, otroci smo se 
pogreznili v globok spanec.

Naslednje leto smo se preselili, ponov-
no v staro hišo z majhnimi okni, ki so bila 
zaščitena z železnimi križi, menda je bila 
v njej nekoč trgovina. Kuhinja ni bila več 
črna, zato je babica vse lončene posode 
zložila v lesene zaboje in jih odnesla v ske-
denj. S seboj smo vzeli tudi obe mentrgi in 
babica je v tisti, ki je bila prenosna, še ve-
dno mesila testo za kruh, potice, za božič 
tičke, ki jih je delila med sosedove otroke. 

Zadoneli so cerkveni zvonovi in zdrznila 
sem se. Spomini so bili tako živi, da nisem 
čutila ne vetra ne mraza, ki me je žgal v 
obraz, niti se nisem zavedala, koliko časa 
sem stala ob grobu. S pogledom sem še en-
krat pobožala babičino nerazločno sliko na 
nagrobniku in odhitela s pokopališča. Ko 
sem sedla v avto, sem najprej razmišljala, 
kaj naj sploh počnem na ta božični večer: 
mož je v službi, sin preživlja večer s svo-
jimi prijatelji, doma je le tašča, ki pa bo 
šla gotovo počivat. Saj res, edino moževa 
mama me še s svojimi dejanji spominja 
na babico. Popoldne sva postavljali jasli-
ce. Razporejali sva mah, ki ga je nabrala 
sama, pa figure, nekatere že porumenele 
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od starosti. Med njimi je bil tudi papirna-
ti angel, ki me je spominjal na Betlehem. 
Pri okraševanju namenoma nisem izbirala 
barv okraskov, na smrečico sem obesila 
vse, kar je bilo všeč tašči, saj je to njen 
prostor, v katerem bo preživljala praznike, 
prižigala sveče, molila in s klopi ob kmeč-
ki peči gledala jaslice ter utripajoče lučke 

na smrečici. Med prazniki se ravno v njeni 
»hiši« najraje zadržujemo, saj iz vsakega 
kota veje domačnost. 

Zapeljala sem na dvorišče. Skozi okno 
dnevne sobe so me pozdravljale utripajoče 
modre lučke z umetne jelke. Saj bi posta-
vili naravno, pa kaj, ko je zaradi central-
nega ogrevanja zrak suh in iglice takoj 

odpadejo. Letos še potice nisem spekla, 
ker sem prišla domov prepozno. Spekla 
pa sem kruh, »ta boljši«, po receptu moje 
babice in tako pričarala vsaj malo božične-
ga vzdušja v hiši, morda se bom odpravila 
tudi k polnočnici …

Brigita Marinšek  

Likovno delo meseca oktobra

Prostovoljstvo na OŠ Škofljica

Likovno delo meseca oktobra je nasli-
kala Eva Grabner, učenka 9. c razreda. 
Slika je naslikana s temperabarvami. Eva 
je izjemno natančno uporabila pravila ko-
lorističnega slikanja (modulacije). V tem 
načinu slikamo samo z barvami iz barvne-
ga kroga. Sprednji predmeti so naslikani v 
toplih barvah, ozadje in stvari v ozadju pa 
so pobarvani v hladnih barvah. Na sliki je 
naslikano dekle z masko za snorkljanje, ki 
je na morskem dnu našla školjko. Na sliki 
navdušuje njen prefinjeni občutek za raz-
lične barvne odtenke. To najbolj opazimo 
na dekličinih valujočih laseh, na morski 
travi in v ozadju, kjer se prepleta množica 
modrih odtenkov. Ti modri odtenki pou-
darijo globino na sliki.

Eva je pokazala vztrajnost, doslednost 
in samostojnost.                                         

Oja Pugelj, 9. c

»Stori, kar moreš, s tem, kar imaš, tam, 
kjer si,« se glasi citat Theodorja Roosevelta, 
in prav to skušamo doseči s prostovoljstvom. 
Svet Evropske unije je leto 2011 razglasil za 
evropsko leto prostovoljstva, v letu 2010 pa 
potekajo priprave na to leto. 

In kaj sploh je prostovoljno delo? To je 
opravljanje dela v dobro drugih in brez pla-
čila. Prostovoljec lahko postane vsak, ki ima 
željo pomagati sočloveku. Prostovoljci bomo 
poplačani z novimi izkušnjami, veščinami in 
znanjem, z novimi prijateljstvi ter dobrim ob-
čutkom, da smo naredili nekaj koristnega.

Tudi učenci Osnovne šole Škofljica smo se 
pod mentorstvom učiteljice Katarine Hafner 
Blatnik odločili narediti nekaj dobrega v na-
šem okolju. Načrtujemo obisk starejših obča-
nov v božično-novoletnem času, pomoč pri 
prinašanju dobrin iz trgovine ipd., sodelova-
nje s Karitas, obiskali bomo tudi otroke v Ma-
lem domu in mamice v Materinskem domu 
na Gumniščah, izvedli delavnice ob medna-
rodnem dnevu prostovoljstva in podobno. 

Prostovoljci smo se večinoma odločili za 

prostovoljno delo iz različnih vzgibov, nekaj 
pa je gotovo skupno vsem prijavljenim (16), 
to je pomagati sočloveku in ob tem postajati 

Človek, ki spreminja svet.

Tajda Liplin Šerbetar, 9. a

Prostovoljci na prvem sestanku z leve strani spodaj: Katarina Uršej, Emrah Kajtezo-
vić, Matic Zevnik, Tarik Ljutić, Rok Treven, Tajda Liplin Šerbetar, Nika Ilovar, Jakob 
Sket, Tim Kolonič, Lucija Petretič, Hana Ahdali, Sara Cešek.
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Tutorstvo na OŠ Škofljica

Tutorji se predstavijo

Letos se na naši šoli poudarjata dobro-
delnost in prostovoljstvo. Ena oblika tega 
je tutorstvo, gre za obliko druženja in ne-
sebične učne pomoči mlajšim ali vrstni-
kom. Učenci tutorji delujejo pod okriljem 
in mentorstvom učitelja tutorja, ki jih med 
seboj tudi povezuje. Mentorji tutorstva 
so: Regina Bokan za prvo triado, podalj-
šano bivanje in enoto Želimlje, Darja M. 
Korevec za drugo triado, Polonca Gra-
dišar za tretjo triado, Marija Apovnik za 
enoto Lavrica. Tutorstvo se dogaja samo 
na šoli, pred ali po pouku, le če je potreba, 
tudi med poukom. Vsi učenci pri izvaja-
nju tutorstva razvijajo zaupanje v lastne 
sposobnosti, odgovornost ter pozitiven 
odnos do dela in izobraževanja. Če želiš 
postati tutor ali pa potrebuješ pomoč pri 
učenju, lahko izpolniš prijavnico. Dobiš 
jo pri učitelju tutorju. Pridruži se nam!

Veronika Gale, tutorka 

Veronika Gale, tutorka 

Na vprašanje, zakaj so postali 
tutorji, so odgovorili:

Lana Trampuš, 7. c: »Ker rada poma-
gam in se pogovarjam.«

Ana Zagorc, 7. c: »Ker rada poma-
gam in se družim z mlajšimi otroki.«

Klara Uršič, 8. a: »Ker bi rada poma-
gala vsem, ki so v stiski, in da bi si med 
seboj bolj zaupali.«

Denis Furlani, 9. c: »Ker so se neka-
teri vrstniki že večkrat obrnili name.«

Filip Brunšek, 8. b: »Da svetujem 
učencem, ki potrebujejo pomoč.«

Blaž Kadunc, 8. d: »Ker bi rad po-
magal mlajšim, da bi se več naučili in 
da bi šolo vzljubili.«

Sara Bračko, 9. c: »Ker hočem po-
magati drugim pri učenju.«

Kim Brvar, 8. b: »Ker rada pomagam 
in priskočim na pomoč v stiski, ker 
rada vidim učence zadovoljne in rada 
spravljam ljudi v smeh.« 

Kristina Kolenc, 7. c: »Ker rada po-
magam mlajšim in za kratek čas zju-
traj, ko čakam na pouk.«

Nika Ilovar, 9. a: »Ker rada poma-
gam, delim znanje in se rada družim.«

Miha Čater, 7. c: »Da bi pomagal 
mlajšim pri učenju in domačih nalo-
gah.«

Nika Gorenc, 9. c: »Da bi pomagala 
otrokom v stiski in pri učenju.«

Urška Zagorc, 8. d: »Predvsem za 
pomoč mlajšim, ki so v stiski ali potre-
bujejo pomoč.«

Sangara Perhaj, 7. c: »Ker rada po-
magam in se družim z mlajšimi otro-
ki.«

Monika Božič, 9. c: »Da bi pomagala 
drugim in zaradi izkušenj.«

Jakob Sket, 8. b: »Da pomagam ti-
stim, ki so v stiski oziroma če česa ne 
znajo.«

Veronika Gale, 8. a: »Ker bi rada 
pomagala sočloveku. To se mi zdi edi-
no prav, saj če bi človek vedno mislil 
samo nase, bi bil vse življenje osa-
mljen in nejevoljen, če pa se družiš, 
razvijaš empatijo.«

Nina Pajnič, 8. a: »Ker rada poma-
gam drugim, da se bomo čim več dru-

žili in da bom drugim nudila učno po-
moč.«

Anže Vesel, 9. c: »Da bi pomagal 
mlajšim.«

Jasmin Bašič, 8. d: »Ker bi rad po-
magal drugim in pazil nanje.«

Nejc Cimerman, 7 .c: »Ker rad po-
magam in da bi spoznal veliko novih 
prijateljev.«

Aleš Djurić, 8. c: »Ker hočem poma-
gati drugim v stiski.«

Anina Bricelj, 8. c: »Ker rada poma-
gam in se družim z novimi prijatelji.«

Maruša Železnik, 8. c: »Ker želim 
pomagati tistim, ki pomoč potrebujejo, 
in zato, da bi izvedela, kakšne težave 
imajo drugi in jim poskušala pomaga-
ti.«

Ana Marija Udovič, 9. c: »Ker želim 
drugim pomagati pri njihovih težavah, 
da pomagam učencem pri učenju, da 
spoznam še druge učence naše šole.«

Tutorji iz leve prve vrste spodaj: Nejc Cimerman, Veronika Gale, Maruša Železnik, 
Anina Bricelj, Aleš Djurić, Sara Bračko, Ana Marija Udovič, Monika Božič, Urška 
Zagorc, Klara Uršič, Nina Pajnič, Anže Vesel, Adnan Šakinović, Jasmin Bašič, Nika 
Ilovar, Rok Gradišar, Fabijan Štrubelj, Miha Čater
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Barve mavrice … in še nekaj drugih
Koliko barv obstaja, je nemogoče reči, 

saj ima vsaka čista barva nešteto odten-
kov – v mavrici, ki je sestavljena iz sed-
mih osnovnih barv, lahko človeško oko 
vidi več kot 700 odtenkov. Za posamezne 
barve so uveljavljene neke tradicionalne 
opredelitve pomenov, ki pa jim posame-
zne kulture, časovna obdobja in druge 
okoliščine dodajajo nove vrednosti. 

V okviru klasičnih razlag poznamo na-
slednje pomene: rdeča je najbolj znana kot 
barva ljubezni, strasti, topline, energije, 
življenja in drugih sorodnih pojmov, saj 
jo povezujemo z ognjem, krvjo, zemljo 
… Rumena kot barva sonca je prav tako 
simbol življenja, nesmrtnosti, svetlobe in 
vere, oranžna, ki je zmes prejšnjih dveh 
barv, predstavlja uravnoteženost, če se 
pa le-ta poruši, pa lahko različni odtenki 
govorijo o ljubezni in zakonski zvestobi 
na eni strani ter o razuzdanosti, varanju in 

izdajstvu na drugi strani. Modra pomeni 
večnost in neskončnost, kot je neskonč-
no modro nebo. Z nebom se povezujejo 
nebesa in z njimi božanstva, zato je tudi 
barva vere, nadresničnosti, mirnosti, mo-
drosti … Modra se nahaja v mešanici z ru-
meno, ki skupaj tvorita zeleno, le-ta pa v 
barvnem smislu predstavlja kontrast rde-
či, na čemer sloni tudi simbolični pomen. 
Zelena tako predstavlja enako oddaljenost 
od nebeško modre in peklensko rdeče, je 
vmes med hladnim in toplim, zgornjim 
in spodnjim, je človeška barva in pomeni 
prehajanje smrti v življenje. Ravno obra-
tni prehod pa pomeni vijoličasta barva. Iz 
življenja v smrt je izšel Kristus in je zato 
barva skrivnosti (od tu tudi upodobitve 
trpečega Kristusa v vijoličnih oblačilih). 
Vijolična je znamenje žalovanja, spomi-
nov, pa tudi zmernosti, premišljenosti in 
znanja. Podobne pomene, kot ga imata 
modra in rumena, ima bela barva. V njej 
so združeni čistost, svetloba, spiritual-
nost, življenje, je absolutni začetek vsega; 
njej nasproti je črna, ki je temačna in zato 
pogosto razumljena kot zlovešča barva, 
je pasivna, ki lahko pomeni trdnost, sta-
bilnost, v nekaterih pogledih tudi nevtral-
nost. 

Poleg klasičnih »mavričnih« barv z 
belo in črno poznamo še različne sive, 
rjavo, zlato in srebrno. Predvsem za za-
dnji dve velja, da predstavljata bogastvo 
in dragocenost, kar se dobro izraža v sve-
tu umetnosti, saj gre za drage materialne 
sestavine umetniških del. Podobno velja 
za škrlatno, purpurno (vijolično), modro 
in druge barve, ki so jih v času pred ume-
tnimi barvili pridobivali iz različnih tež-
ko dostopnih sestavin (kamnine, rastline 
ipd.).

Barve pa imajo v umetnosti večjo vlo-
go, kot se zdi na prvi pogled, saj je mnogo 
primerov, ko so imele bistveni vpliv na ra-
zvoj in oblikovanje posameznih elemen-
tov. Kot primer tega lahko pojasnimo, 
zakaj je v baroku večina srednjeveških 
cerkva izgubila svojo barvitost. Splošno 
znano je, da so v gotiki notranjščine in 
zunanjščine cerkva krasile stenske posli-
kave, z novo dobo 17. stoletja pa je mno-
gobarvne freske prekril enobarvni belež v 
pastelnih odtenkih (največkrat je to bila 
bela). Barok je težil k odstranitvi prete-
klih značilnosti in z vnosom modernejših 
sestavin dosegel enega večjih preobratov 
v razvoju umetnosti. Novost tega časa so 
bili med drugim t. i. zlati oltarji s pozla-
tami, ki pa bi se optično izgubljale v bar-
vitem ozadju fresk. Zaradi tega so gotske 
cerkve, v katere so naselili nove oltarje, 
prebelili. S tem so ne le poudarili boga-
stvo oltarja, temveč tudi posvetlili prostor 
ter ga vizualno povečali. Seveda pa se 
niso ustavili le pri beljenju v notranjščini, 
ampak so v skladu z baročnim stremlje-
njem prekrili tudi freske na zunanjščini, s 
tem pa dosegli večjo opaznost cerkve kot 
arhitekture. Dober primer takšnega posto-
panja je cerkev sv. Duha na Gumniščah, 
ki je nekoč imela poslikano zunanjščino, 
v baroku pa so jo preoblekli v belo; ta nje-
na belina pa je bila tako opazna značilnost 
cerkve, da se je je prijela oznaka Bela cer-
kev oz. Weiskirch, kot je recimo zapisano 
celo na zemljevidu Dizme Florijančiča iz 
leta 1744, ki je tako poimenoval kar celo 
naselje Gumnišče.

Nataša Kovačič
Foto: Stane Kočar

Cerkev sv. Duha na Gumniščah

Tragikomedija žrtve zakonskih viharjev
V soboto, 13. novembra, je v kulturni dvo-

rani na Škofljici gostovala dramska skupina 
kulturno-umetniškega društva Iška vas z gle-
dališkim delom domačina Toneta Cimperma-
na ŽRTVE ZAKONSKIH VIHARJEV, ki je 
predstavo tudi režiral. Krstna uprizoritev te 
predstave je bila že marca leta 1980. Predsta-
va je takrat dvignila veliko političnega prahu 
in bila kot revijska uprizoritev v Notranjih 
Goricah dne 4. 4. 1980 s telegramom ZKO 
Vič prepovedana. Zakaj, smo gledalci lahko 
prav kmalu ugotovili …

Dogajanje je postavljeno v zgodnja osem-
deseta leta prejšnjega stoletja. Skozi dogaja-
nja v dveh družinah in skozi družbenokritično 
besedilo spoznamo člane obeh družin, ki živi-
jo v popolnoma različnih okoljih. Oče prve je 
premožen, uspešen in vpliven tako doma kot 
v družbi. Druga je družina pozabljenega voj-
nega invalida iz »dolenjskega jarka«. Usodi 
njunih otrok se nepričakovano prepleteta.

Predstavo si je ogledalo približno 80 obi-
skovalcev, ki so z bučnim aplavzom nagradili 
prepričljivo igro. Igrali so: Matej Susman kot 

Drago, Iva Simič Meglič kot Marjana, Bojana 
Lenaršič kot Vera, Tomaž Škulj kot Marko, 
Jana Glavan kot Nuša, Zvonka Pucihar kot 
Maja, Fani Intihar kot Meta, Janez Arhar kot 
Jaka in Aleš Janežič kot Metod.

Kljub temu da gre za zgodbo iz osemdese-
tih let, je njena družbena in partnerska proble-
matika brezčasna in zato primerna predvsem 
za odraslo občinstvo.

Marija Gregorič, KUD Škofljica
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Na žegnanje niso pozabili
Spet je leto naokoli in farna zavetnika na Rudniku, sv. 

Simon Juda in Tadej, sta potegnila za zvon. Naznanila 
sta farno žegnanje. Godovala sta 28. oktobra. Omenje-
na svetnika sta zavetnika rudniške župnije. 

Na ta god nihče ni pozabil. Obeh svetih maš so se 
31. oktobra udeležili tudi že davno odseljeni krajani. 
Da je bilo slavje popolno, so povabili tudi misijonarja, 
danes pa profesorja na celovški slovenski gimnaziji 
mag. Jožeta Andoljška. Kako vzgojni nagovor so imeli 
priliko slišati rudniški verniki! 

Po drugi sveti maši so poleg bogate pogostitve imeli 
še bogat srečelov. Ja, vsaka srečka je zadela. Obisko-
valcev je bilo res veliko. Bogato pogostitev je sponzo-
riral domačin z Orel g. Vid Marinček. 

Žegnanje v rudniški župniji privablja vsako leto več 
nekdanjih odseljenih krajanov. Ta dan je prilika, da se 
sorodniki malo usedejo in pogovorijo o mnogih stva-
reh ter obujajo spomine. Mnogi imajo na rudniškem 
pokopališču pokopane svojce. Ker je dan vseh svetih 
dan spomina na pokojne, je to tudi prilika za obisk 
svojcev.

Skratka, tako druženje svojcev je vedno lepo, nepo-
zabno srečanje. Naj bo v prihodnje takih povabil in 
obiskov še več, saj nam manjka dobrih družinskih sre-
čanj in pogovorov.   

Andrej Pogačnik

OSAMLJENOST

Mnogo ljudi v osami živi,

mnoge samota povsem otopi.

Vzame jim voljo, vzame poti.

Poti do prijateljev, do soljudi.

Med prazniki, ko se vsi veselijo,

osamljeni v svojem svetu ihtijo,

po družbi, pogovoru hrepenijo.

Mnogo ljudi v samoti živi,

mnogo prerano jih svet zapusti.

Marija Apovnik

STARI KITARIST

Ob kaminu sediva,
spomine deliva prijatelja stara, 

jaz in moja kitara.

Skozi življenje sva skupaj hodila,
zabav se neštetih veselila.

S pesmijo me je hranila,
z mano noči v gostilnah prebila.

Čas hitro teče.

Človek se marsičemu odreče,
le pesmim nikdar.

Zato naj poje kitara, prijateljica stara,
zdaj le še za me.

Naj poje, pesmi ustvarja,
da ne bo nikdar otožnega dne.    

                                                   
Marija Apovnik

MATI – OTROK
Vsaka moja misel

k tebi poleti,
sreča, radost si meni ti.

Vse zaklade sveta,
resnične sanje skritih želja

b ti dala.
Ne sprašuj,
otrok moj,

zakaj imam te rada.
Ne sprašuj,

ne znam ti odgovoriti.
Vem le to,

da moja duša
k tvoji pripada.
Kot čebela roju,

ptica nebu,
riba morju.
Ne sprašuj,
otrok moj,

zakaj imam te rada.
Ne vem, vem le to,

da srečna sem,
ko sem ob tebi.

Tončka Podlogar
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REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE ZA PODNEBNE SPREMEMBE         

Sporočilo za javnost, 9. november 2010  
Podnebne spremembe: zakaj so Alpe še posebno prizadete?

Ljubljana, 9. november – CIPRA Slovenija in Služba Vlade Republike Slovenije 
za podnebne spremembe sta opozorila na najnovejša spoznanja o trendih se-
grevanja gorskega sveta v Sloveniji in opozorila na ukrepe, ki se v Sloveniji že 

izvajajo in bi se še morali izvajati, da bi se Alpe preusmerilo k cilju ogljično nev-
tralne regije.

Mednarodna nevladna organizacija za varstvo Alp CIPRA tudi letos ne sedi kri-
žem rok. Ob tem dogodku je predstavila ukrepe za dosego ogljične nevtralnosti, 
ki so zapisani v tematskih dosjejih CIPRE. CIPRA izraža še posebno veliko skrb 
glede Alp, ki so jih podnebne spremembe začele ogrožati med prvimi in se še 

stopnjujejo. »Slovenske Alpe se segrevajo z enako dinamiko kot ostali deli Alp. 
Žal moramo ugotoviti, da so se napovedi o segrevanju Alp iz devetdesetih let 

prejšnjega stoletja v celoti uresničile,« je povzel dr. Matej Ogrin, predsednik CI-
PRE Slovenija. »Podoba zimskega turizma v Alpah se bo v naslednjih letih posle-

dično močno spremenila,« še dodaja.

Kaj pa Slovenija? 42 % Slovenije predstavlja alpski svet. Hriboviti svet s po-
dobnimi problemi in razvojnimi potenciali, kot v Alpah, pa se nahaja tudi v di-

narskih pokrajinah, kar skupaj predstavlja 70 % našega ozemlja. Jernej Stritih, 
direktor Službe Vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe, je poudaril, 
da »izkušnje in primere dobrih praks pri izvajanju podnebnih ukrepov, ki so se 

razvili na območju Alp, lahko izvajamo na celotnem ozemlju Slovenije«.

Podnebne spremembe doživljamo tukaj in zdaj. 16. podnebna konferenca Zdru-
ženih narodov, ki bo potekala od 29. novembra do 10. decembra 2010 v mehi-
škem Cancunu, je ponovno priložnost, da svetovni politiki pokažejo zrelost in 

pripravljenost na skupne ukrepe za omilitev podnebnih sprememb ter prilagaja-
nje nanje. »Zavedati pa se moramo, da niso vsi ukrepi, ki se izvajajo za blaženje 
podnebnih sprememb, dobri. Le manjši del je takih, ki so zgledne narave in se 
skladajo s cilji trajnostnega razvoja,« je opozoril Leon Kebe iz CIPRE Slovenija.

VEČ INFORMACIJ: Matej Ogrin, matej.ogrin@siol.net, 041/612 604
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Sporočilo CIPRE za medije o energijski samozadostnosti
Izjava o energijski neodvisnosti za 

Alpe Energijske regije so danes vse bolj 
v trendu. Postati neodvisen od uvoza 
energije je cilj, ki so si ga zastavile tudi 
številne alpske regije, pa naj bo to kot 
odziv na podnebne spremembe ali pa 
kot posledica zavedanja, da je naravnih 
virov vedno manj. Zaenkrat omenjenih 
regij še ni veliko. A CIPRA gre korak 
naprej in zahteva: Alpe morajo postati 
energijsko samozadostne!

Podnebna politika ostaja neokretna. Na 
svetovnem podnebnem vrhu, ki bo potekal 
konec novembra v mehiškem Cancunu, se 
bo razpravljalo le o ključnih usmeritvah 
sporazuma o zmanjševanju izpustov to-
plogrednih plinov. Namesto da bi države 
določile zavezujoče cilje, se izmotavajo z 
izgovori, globalne temperature pa še kar 
naraščajo. Čakanje je neodgovorno.

Alpe so območje, ki so ga podnebne 
spremembe še posebno močno prizadele. 
Vendar pa Alpe ne ostajajo pasivne: ve-
dno več je regij, ki si prizadevajo doseči 
energijsko samozadostnost. Kot ugotavlja 
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CI-
PRA) v svoji vsealpski študiji v okviru 
projekta cc.alps, obstaja več konceptov, 
kako stopiti na to pot. Tako je, denimo, 
parlament avstrijske zvezne dežele Vo-
rarlberg sklenil, da bo regija do leta 2050 
postala energijsko samozadostna, podob-
ne načrte pa ima italijanski Bolzano, ki 
namerava do leta 2030 postati podnebno 
nevtralno mesto (za nadaljnje primere gl. 
dodatek). 

Bistvo tovrstnih konceptov je v pokri-
vanju potreb po energiji z regionalnimi 
obnovljivimi viri energije ter pri varčeva-
nju z energijo in njeni učinkovitejši rabi. 
CIPRA je prepričana: kdor stopi na pot, 
ki vodi v energijsko samozadostno regi-
jo, celovito spremeni podobo in strukture 
svoje regije – v korist okolja, domače-
ga gospodarstva in družbe. CIPRA zato 
zahteva: Alpe morajo postati energijsko 
samozadostne do leta 2050 – z vsem, kar 
sodi zraven.

Energijsko samozadostni, a ne v ško-
do narave

Energijsko samozadostne regije na-
črtujejo svojo prihodnost dolgoročno. 
Koncepti, iz katerih pri tem izhajajo, so 
inovativni, obetavni, tudi sorazmerno 
novi. Večina regij, ki si prizadeva posta-
ti energijsko samozadostna, se sklicuje 

na načelo trajnostnega razvoja v njego-
vih treh ciljnih dimenzijah: v ekologiji, v 
ekonomiji ter na socialnem in kulturnem 
področju. Gospodarski in socialni vidiki 
se večinoma upoštevajo, medtem ko se 
ekološki obravnavajo bolj mačehovsko.

Ta problematika postane očitna, ko zač-
ne, denimo, pri gradnji infrastrukture za 
proizvodnjo električne energije prihajati 
do nasprotja interesov z varstvom narave. 
Če za to navedemo le dva primera: hidro-
elektrarne, ki močno obremenjujejo eko-
loški režim določene reke, ali prekomerna 
raba lesa, zaradi katere postajajo gozdovi 
enolični in vrstno siromašni. Regija pa 
lahko za trajnostno velja le, če upošteva 
tudi interese varstva narave in pokrajine. 
CIPRA zato zahteva: energijska samo-
zadostnost ne sme škodljivo vplivati na 
naravo.

Koncepti naj bodo celoviti
Na poti v energijsko samozadostnost je 

pomembna celovitost posameznega kon-
cepta. »Ne moremo prisegati le na obno-
vljive vire energije, temveč se moramo 
ukvarjati tudi z učinkovitim in varčnim 
ravnanjem z energijo,« ugotavlja Andre-
as Götz, direktor CIPRE International. 
Osrednjo vlogo pri tem imajo mobilnost, 
prostorsko načrtovanje in gradbeništvo. 
Prav tako potrebuje preoblikovanje regij 
uspešno upravljanje podnebja: interesne 
skupine in prebivalstvo morajo biti vklju-
čeni v procese odločanja in uresničevanja. 
In kot poudarja Götz, »je koncept trajno-
stnega razvoja uspešen le, če je splošno 
sprejet.«

Energijske regije – osnova, sestavni 
deli, zgledi

Mednarodna komisija za varstvo Alp 
(CIPRA) je rezultate, pridobljene v okvi-
ru projekta cc.alps, razčlenila po posame-
znih temah in jih v zgoščeni obliki pripra-
vila kot osnovne dokumente oz. dosjeje. 
Dosje o energijsko samozadostnih regi-
jah, ki je nedavno izšel v zbirki CIPRA 
compact, prinaša pregled energijsko sa-
mozadostnih regij na območju Alp in po-
jasnjuje, katere so poglavitne zahteve za 
to področje. Dosje CIPRE pojasnjuje raz-
lično uporabo pojma energijska samoza-
dostnost in navaja argumente, ki govorijo 
v prid vzpostavljanju energijsko samoza-
dostnih regij. Predstavljeni so posamezni 

sestavni deli, mreže in strukture v procesu 
energijske samozadostnosti ter vsebina 
regionalnih energijskih konceptov.

CIPRA obravnava tudi dejavnike uspe-
šnosti, ki pospešujejo razvoj energijskih 
regij. Zadnji del dosjeja je posvečen pri-
merom dobre prakse iz alpskega prostora 
(tri podeželske regije, urbana pobuda iz 
Bolzana, zvezna dežela Vorarlberg kot 
velika regija).

www.cipra.org/cc.alps-compacts

Izbor alpskih regij, ki želijo postati 
energijsko samozadostne

- Avstrija
Energievision Murau – razvojna vizi-

ja rabe energije Murau: celotno obmo-
čje naj bi do leta 2015 postalo energijsko 
neodvisno na področju toplote in električ-
ne energije.

Energiezukunft Vorarlberg – priho-
dnost razvoja energije na Vorarlber-
škem: regija želi doseči energijsko neod-
visnost do leta 2050.

Več informacij: CIPRA Avstrija, e-na-
slov: oesterreich@cipra.org, tel.: +43 1 
401 13 36

- Švica
Energijska regija Goms: regija Goms 

želi do leta 2030 postati samozadostna na 
področju toplote, električne energije in 
goriva ter potrebe samostojno in neod-
visno zadovoljevati iz obnovljivih virov 
energije.

Energijska zveza Glarus: občine Gla-
rus Nord, Mitte in Süd nameravajo same 
proizvajati čim več energije in s tem po-
stopno povečevati stopnjo energijske sa-
mooskrbe. Srednjeročno naj bi omenjene 
tri občine postale energijsko samozado-
stna regija.

Energijska dolina Toggenburg: člani 
društva, ki sodelujejo pri projektu, želijo 
dolino Toggenburg v 25 letih spremeniti 
v energijsko samozadostno regijo in v 50 
letih uresničiti idejo o 2000-vatni družbi, 
s tem pa trajnostno prispevati k suverene-
mu razvoju doline.

Več informacij: CIPRA Švica, e-naslov: 
schweiz@cipra.org, tel.: +41 33 822 55 
82

- Nemčija
Achental – bioenergijska regija: 

spodbujanje rabe bioenergije, dolgoročni 
cilj je energijska samozadostnost.

Več informacij: CIPRA Nemčija, e-
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-naslov: deutschland@cipra.org, tel.: +49 
831 52 09 501

- Italija
Bolzano – podnebno nevtralno me-

sto: alpsko mesto Bolzano želi postati 
podnebno nevtralno do leta 2030.

Več informacij: CIPRA Italija, e-na-
slov: francesco.pastorelli@cipra.org, tel.: 
+39 011 548 626

CIPRA – raznolika in pestra
Mednarodna komisija za varstvo Alp 

(CIPRA) je nevladna krovna organizacija 
z nacionalnimi odbori v vseh alpskih dr-
žavah, ki zastopa več kot sto društev in 
organizacij iz sedmih alpskih držav. Za-
vzema se za trajnostni razvoj na obmo-
čju Alp, ohranjanje naravne in kulturne 
dediščine ter za regionalno raznovrstnost 
in reševanje skupnih problemov v alp-

skem prostoru. V okviru projekta cc.alps 
»Podnebne spremembe – mislimo korak 
naprej« je CIPRA analizirala 300 ukrepov 
varstva podnebja v Alpah in pokazala, 
kateri ukrepi izpolnjujejo zahteve trajno-
stnega razvoja in kateri učinkovito prispe-
vajo k zmanjšanju segrevanja zemlje ali k 
obvladovanju posledic.

 www.cipra.org

Frklje bomo v novi plesni sezoni zelo dejavne
Letos zopet navijamo in krajšamo 

minute odmora na košarkaških tek-
mah ekipe KK Logo Grosuplje in na 
rokometnih tekmah domačih roko-
metašev ŠD Škofljica.

   V začetku decembra se podajamo 
na tekmovanje v tujino. Beach cup 
2010 je tekmovanje plesnih in navi-
jaških skupin, ki poteka v največji 
neodvisni plavajoči kupoli na svetu 
– Tropski otoki, ki se nahajajo 60 km 
južno od Berlina. Na tem tekmova-
nju Frklje še nismo bile, zato smo 
zelo vznemirjene, saj ne vemo, kaj 
naj pričakujemo. Tekmovale bomo v 
kategoriji malih skupin in kategoriji 
parov.

   V mesecu decembru bo sledilo 
tekmovanje Novoletni cheerleading 
2010, kjer se bomo prvič širšemu 
občinstvu predstavile kot večja sku-
pina, saj so se nam letos pridružile 
plesalke iz plesne skupine Frkljice. 
V mesecu marcu nas čaka že Odpr-
to državno prvenstvo 2011, v mesecu 
maju pa Odprto prvenstvo Škofljice 
2011. Vsakega tekmovanja posebej 
se že zelo veselimo in pridno treni-
ramo.

Janja Trope

ŠPORTNO DRUŠTVO ŠKOFLJICA VOŠČI VSEM 
OBČANOM ŠKOFLJICE

ZDRAVO IN SREČNO NOVO LETO 2011!

POSLOVNIM PARTNERJEM ŽELIMO 
USPEŠNO LETO 

Z ŽELJO PO NADALJNJEM SODELOVANJU

Z MLADIMI ŠPORTNICAMI IN ŠPORTNIKI,
PLESALKAMI IN ROKOMETAŠI.

Športno društvo Škofljica
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Rokometaši zmagali tudi v gosteh
ROKOMETAŠI ZMAGALI TUDI V 
GOSTEH

V četrtem kolu 1.B DRL moški je ekipa 
ŠD Škofljice v soboto, 16. 10. 2010, gosto-
vala v Veliki Nedelji pri ekipi RK Velika 
Nedelja Carrera Optyl in zmagala z rezul-
tatom 36 : 33.

Že začetek srečanja je napovedoval ize-
načeno in ostro igro, kar se je v nadaljeva-
nju tudi uresničilo. Povedli so gostje, takoj 
za tem pa so domači izenačili. Igra se je 
že po prvih minutah razplamtela in postala 
prava moška, prvenstvena. Ekipi sta bili 
ves čas tesno skupaj. Prišla je deveta minu-
ta in Škofljica v napadu – Tomšič je uspe-
šno zadel (drugič), v obrambi pa storil v 
žaru borbe precej grob prekršek, in sodnik 
mu je pokazal rdeči karton, tekma pa se je 
zanj končala. Gostitelji so po tem dogodku 
prevzeli pobudo in nekje v polovici polčasa 
povedli za tri zadetke. Na enak način kot v 
deveti se je zgodilo tudi v dvajseti minuti, 
le da na nasprotni strani. Po zadetku doma-
čih je bila v napadu ekipa Škofljice in po 
grobem prekršku (zopet v žaru borbe) nad 
Martincem je sodnik pokazal rdeči karton 
tudi domačemu igralcu Hanželiču. Po tem 
dogodku se je tehtnica ponovno prevesila 
v korist gostov, ki so uspeli izenačiti, ven-
dar je v zadnjih sekundah prvega polčasa 
uspel domači igralec Ivančič zadeti in pol-
čas se je končal z minimalnim vodstvom 
domače ekipe (16 : 15).

Tudi v drugem polčasu se je nadaljeval 
rezultatski mrtvi tek obeh ekip, saj si no-
beno moštvo ni uspelo priigrati pomemb-
nejše prednosti. Videli smo kar nekaj pre-
krškov na robu regularnosti, tako da sta 
imela sodnika veliko dela, posledica tega 
pa je bila veliko število izključitev na obeh 
straneh. Bolj ko se je tekma bližala pro-
ti zadnjim minutam, je na plan prihajalo 
spoznanje, da bo zmagala tista ekipa, ki je 
bolje fizično, predvsem pa psihološko pri-
pravljena. Trenerja sta vlekla »šahovske« 
poteze in očitno je bil naš strateg Ficko 
tokrat bolje taktično pripravljen, saj je v 
zadnjih minutah uspel sestaviti zmago-
valno sedmerico tako v napadu kot tudi v 
obrambi. Domači navijači so v zadnjih de-
setih minutah pripravili peklensko vzdušje 
v dvorani (na trenutke zelo nešportno) in 
vsa pohvala gre naši ekipi, da je vzdržala 
vse te pritiske in premagala ekipo Velike 
Nedelje z rezultatom 36 : 33.

STRELCI ŠD Škofljica: Martinc – 4, 

Pogač – 7, Tomšič – 2, Nered – 2, Boljte-
žar – 3, Sankovič – 6, Maleševič – 2, Po-
trbin – 2, Bučar – 2, Šalamon – 1, Cvetko 
– 5 zadetkov.

Po koncu tekme so se domačini težko 
sprijaznili s porazom in verbalno zelo gro-
bo napadli sodnika in delegata, vendar so 
se vsi skupaj po nekaj minutah mirno raz-
šli. A zgodba še ni bila končana. Domači 
navijači so pred dvorano čakali, da bodo fi-
zično obračunali s sodniki, a so jih domači 
igralci uspeli pomiriti. Smo pa bili gostje 
zelo neprijetno presenečeni nad novico 
našega voznika, da so neznanci prerezali 
zadnjo pnevmatiko na avtobusu. Sledila 
je prijava na policijo, pisanje policijskega 
zapisnika in menjava pnevmatike. Takšno 
ravnanje nikakor ne prispeva k ugledu ro-
kometnega kluba Velika Nedelja Carrera 
Optyl in je vredno obsojanja. Šport pri 
vsem tem nima opraviti nič in ravno tako 
kot zmage je potrebno dostojanstveno pre-
nesti tudi poraze, ki so sestavni del roko-
metne igre.

ŠKOFLJICA V ČETRTINI FINALA 
POKALA UNION!

Rokometaši članske ekipe ŠD Škofljica 
so pomaknili še en dosežek za stopnico 
više, in to v slovenskem pokalnem tekmo-
vanju. V sredo, 20. 10. 2010, so na tekmi 
osmine finala premagali ekipo Grosuplje-
ga in se tako uvrstili med osem ekip, ki še 
tekmujejo v slovenskem pokalu Union.

Začetek tekme v športni dvorani Škoflji-
ca se je začel sila raztreseno in nervozno, 
saj nobena ekipa nikakor ni zmogla doseči 
zadetka – prvega so šele v šesti minuti do-
segli gostje, domačim pa se je to posrečilo 
v dvanajsti minuti!! Tako je bil rezultat v 
dvanajsti minuti 1 : 4 za goste iz Grosu-
pljega. V naslednjih minutah se je rezultat 
počasi izravnal, tako da sta obe ekipi odšli 
na odmor pri rezultatu 8 : 8.

Tudi v drugem polčasu je bolje začela 
gostujoča ekipa, ki je bila v vodstvu do 
rezultata 12 : 13. Po izenačenju na 13 je 
domača ekipa začela v napadu igrati ži-
vahneje in domiselneje, izkoristek pri stre-
lih se je popravil in kar naenkrat je ekipa 
Škofljice vodila z razliko štirih do petih za-
detkov. V zadnji tretjini polčasa je bilo po-
trebno tekmo samo še rutinirano pripeljati 
do konca, kar so domači igralci tudi storili. 
Kljub dejstvu, da so na igrišče stopili prav 

vsi igralci domače ekipe, je razlika stalno 
naraščala in je na koncu znašala enajst za-
detkov – 32 : 21.

Ob bučni podpori s tribun so domači 
igralci veselo proslavili doslej največji 
uspeh škofljiškega rokometa v pokalnem 
tekmovanju. Uspel jim je veliki met, ki ga 
mnogi niso pričakovali – uvrstitev v četr-
tfinale.

Najboljši možje na igrišču na tekmi so 
bili vratarji Peskar in Kacijan pri ŠD Ško-
fljica ter Kisovec in Grum pri RK Grosu-
plje, saj je bilo na obeh straneh ubranjenih 
veliko število strelov.

Strelci za ŠD Škofljica: Martinc – 5, Ne-
red – 1, Pogač – 3, Boljtežar – 2, Maleše-
vič – 2, Slanc – 2, Huskič – 1, Potrbin – 4, 
Bučar – 1, Tomšič – 2, Cvetko – 3, Sanko-
vič – 6 zadetkov.

ROKOMETNA TEKMA DOMA Z 
EKIPO GRČA (KOČEVJE)

V soboto, 23. 10. 2010, so se odigrale 
tekme 5. kroga v 1.B državni rokometni 
ligi. Ekipa Škofljice je v domači dvorani 
gostila ekipo RK GRČE iz Kočevja in pr-
vič letos izgubila na svojem terenu.

Po začetnem vodstvu domačih in takoj-
šnjem izenačenju gostov je bila domača 
ekipa v vodstvu večji del prvega polčasa, 
vse do rezultata 13 : 13. Tu so v vodstvo 
prešli gostje in polčas tudi dobili z rezul-
tatom 16 : 17. V prvem polčasu so gledal-
ci lahko videli vse – na trenutke slabo, na 
trenutke dobro obrambo, zelo efektno igro 
obeh ekip v napadu, pa tudi trenutke grobe 
igre na obeh straneh. Vse to priča o tem, da 
je bila igra zelo izenačena.

V drugem polčasu je prišla do izraza 
izkušenost gostujoče ekipe, ki je znala 
zaustaviti vse poskuse domačinov, da bi 
rezultat obrnili v svojo korist, hkrati pa je 
zmogla kaznovati vsako napako, ki so jo 
naredili domači igralci. Ekipi Škofljice je 
uspelo v drugem polčasu rezultat štirikrat 
izenačiti, vendar v vodstvo niso prešli niti 
enkrat. Še več – po nekaj tehničnih napa-
kah domačih je ekipa Grč v zadnji tretjini 
polčasa prišla do najvišjega vodstva (25 : 
30) s petimi zadetki razlike in že je bilo 
mogoče slutiti, da bosta tokrat točki odšli v 
Kočevje. Domači se do konca niso predali, 
vendar so do konca tekme uspeli razliko 
znižati na tri zadetke, za kaj več pa je žal 
zmanjkalo časa. Ob zvoku sirene je sema-
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for kazal rezultat 33 : 36.
Za borbeno igro velja pohvaliti vse igral-

ce, ki so stopili na igrišče. Domačim igral-
cem gre mogoče edino majčkena zamera 
za igro v obrambi, ki v drugem polčasu ni 
bila na taki ravni, ki smo jo doslej poznali. 
Zaradi bolezni je bil v ekipi Škofljice od-
soten Gašper Martinc, pa tudi oba vratarja 
sta branila še ne povsem zdrava.

Strelci za ŠD ŠKOFLJICA: Pogač – 7, 
Boljtežar – 5, Maleševič – 4, Potrbin – 1, 
Šalamon – 3, Tomšič – 4, Cvetko – 6, San-
kovič 3 –zadetki.

Zopet so zelo lepo vzdušje v dvorani pri-
pravili domači navijači, ki so se tudi tokrat 
zbrali v lepem številu in športno spodbuja-
li domače rokometaše.

ROKOMETAŠI V GOSTEH Z ŽELE-
ZNIKI

V soboto, 6. 11. 2010, je članska ekipa 
ŠD Škofljica gostovala v Železnikih pri 
ekipi ALPLESA in tekmo izgubila z re-

zultatom 22 : 20. O tekmi in naših igralcih 
lahko rečemo, da je naša ekipa premagala 
samo sebe.

Povedli so naši, in sicer z rezultatom 2 
: 0. Domači so uspeli rezultat izenačiti in 
potem preiti v vodstvo. Prvi polčas se je 
končal z nizkim rezultatom 8 : 10. V pr-
vem polčasu sta obrambi obeh ekip igrali 
na dokaj visokem nivoju, videli pa smo kar 
posebno tekmovanje, kdo bo napravil več 
tehničnih napak.

Tudi drugi polčas je začela bolje naša 
ekipa, ki je povedla s tremi zadetki razlike, 
vendar so jih domačini ujeli že pri 14. Tudi 
po tem rezultatu domači niso uspeli priti 
do vodstva, saj so gostje skoraj do konca 
tekme uspeli zadrževati minimalno razli-
ko v svojo korist. Proti koncu tekme, po 
izenačenju na 18, pa so domači le uspeli 
preiti v vodstvo, vendar je bil rezultat do 
konca tekme še enkrat izenačen. V zadnji 
minuti so domači uspeli kaznovati napake 
gostujoče ekipe in zmagati z razliko dveh 
zadetkov.

Videli smo revijo tehničnih napak, na-

pačnih vodenj, netočnih podaj, korakov in 
zgrešenih strelov na obeh straneh. Vendar 
so v teh elementih prednjačili igralci ŠD 
Škofljica. Na trenutke je izgledalo, kot da 
z glavo niso čisto pri stvari, ali pa, da so 
začetniki v rokometni igri. Res je, da ekipo 
pesti veliko število poškodb, vendar se od 
preostalih igralcev pričakuje boljša igra, te 
pa žal v tej tekmi nismo bili deležni. Edina 
svetla izjema so bili vratarji, ki so branili 
na dokaj visokem nivoju. Na spisku poško-
dovanih so Potrbin, Verčkovnik, Kacijan, 
Podlogar, Cvetko (sicer je igral, vendar 
ima težave s hrbtenico) kakor tudi Nered 
in Palačkovič. Upamo, da bo do naslednje 
tekme, ki jo igramo 13. 11. doma, s Kr-
škim, zdravstveno stanje ekipe kaj boljše.

Strelci za ŠD ŠKOFLJICA: Martinc 
– 5, Nered – 1, Pogač – 2, Boljtežar – 1, 
Maleševič – 5, Tomšič – 5, Sankovič – 1 
zadetek.

Janez Rigler, vodja članske rokometne 
ekipe ŠD Škofljica

Na Škofljici »padlo« še Krško
Zgodilo se je tisto, česar rokometni 

poznavalci niso pričakovali – ekipa 
ŠD Škofljica je namreč v soboto, 13. 
11 2010, v svoji dvorani premagala 
favorizirano ekipo RK Krško z rezul-
tatom 36 : 33.

Po začetnem (in edinem) vodstvu 
gostov se je tekma začela odvijati po 
sanjskem scenariju za domačine. Z 
zelo borbeno igro v obrambi, domi-
selnimi akcijami v napadu in pa strel-
sko zelo razpoloženim Maleševičem 
ter izvrstnim Kamenico v vratih je 
ekipa ŠD Škofljica kmalu po uvodnih 
minutah prešla v visoko vodstvo (8 : 
3). Razlika se je po tem gibala med 
tremi in petimi zadetki, tako da je 
ob polčasu znašala štiri zadetke (19 
: 15).

V prvih dveh minutah drugega 
polčasa je Maleševič z dvema zapo-
rednima zadetkoma poskrbel, da je 
domača ekipa ušla na varno razliko 
šestih zadetkov. Tak rezultat se je z 
nekaj malimi spremembami obdr-
žal večino časa v drugem polčasu. 
Vendar bolj ko so se bližale zadnje 
minute, bolj se je gostujoča ekipa re-

zultatsko približevala domačinom in 
približno osem minut pred koncem 
tekme je prednost domačinov znaša-
la samo še en zadetek (30 : 29). Tu 
je domači trener Ficko vzel minuto 
odmora in v igro po tem poslal Ne-
reda, ki je odlično odigral končnico. 
V odločilnih zadnjih štirih minutah 
je dosegel tri zadetke in dokončno 
odločil tekmo v domačo korist. Z za-
detkom v 60. minuti je svoj strelski 
pohod zaključil še Maleševič in po-
stavil končni rezultat (36 : 33), sam 
pa končal pri neverjetnih dvanajstih 
zadetkih.

Za borbeno in požrtvovalno igro si 
cela ekipa zasluži odlično oceno. Ta 
večer v ekipi ni bilo nerazpoloženega 
igralca, tako da so vsi skupaj uspe-
šno demantirali kritike, ki so jih bili 
deležni po prejšnji predstavi v Žele-
znikih. Moštvo je pokazalo pravi ka-
rakter kljub velikemu številu poško-
dovanih igralcev (vratarja – Peskar, 
Kacijan; Potrbin, Verčkovnik …). 

V naslednjem kolu ekipa ŠD Ško-
fljica gostuje v Ivančni Gorici pri 
ekipi RK SVIŠ, 27. 11. pa v goste 

prihaja ekipa RK Celje Pivovarna 
Laško – druga ekipa. Navijači, lepo 
vabljeni!

STRELCI ŠD ŠKOFLJICA: Mar-
tinc – 4, Nered – 3, Pogač – 2, Bolj-
težar – 1, Maleševič – 12, Bučar – 1, 
Tomšič – 4, Cvetko – 3, Sankovič – 6 
zadetkov;

RK KRŠKO: Cehte – 6, Jazbec – 4, 
Klepej – 8, Drugovič – 1, Drnovšek 
– 1, Kukavica – 5, Čanžar – 8 zadet-
kov.

Janez Rigler, vodja moške članske 
ekipe ŠD Škofljica



37

Šport in rekreacija

Maruša Mišmaš, Katja Zof in vaditeljica Špela Dizda-
revič nagrajene za športne dosežke v letu 2010

Športno društvo Slavko Duščak – šola košarke

V petek, 12. 11. 2010, se je v pre-
stolnici Slovenije zbrala atletska sre-
nja. Skorajda vsi najboljši slovenski 
atleti in atletinje so prišli na priredi-
tev po zaslužene nagrade za dosežke 
v letu 2010. Vsi se že pripravljajo na 
novo sezono, v kateri ne bo manjkalo 
izzivov, zato se je bilo lepo spomniti 
na dosežke minule sezone.

Maruša Mišmaš si je laskavi naslov 
najboljše mlajše mladinke priborila 
s 5. mestom na mladinskih olimpij-
skih igrah v Singapurju na 400 m z 
ovirami ter 4. mestom v Moskvi, kjer 
so potekale evropske kvalifikaci-
je za nastop na olimpijskih igrah, v 
letu 2010 je postala tako mladinska 
kot članska državna prvakinja. Va-
diteljica Špela Dizdarevič pa je bila 
nagrajena za najboljšo trenerko med 
mlajšimi mladinkami.

Katja Zof je med pionirkami zase-
dla odlično tretje mesto, kjer je atlet-
ske trenerje prepričala, da je odlična 
metalka kopja, saj je v letošnjem letu 
zmagala na veliki reprezentančni 
tekmi v Bressanoneju v Italiji v metu 
kopja z dolžino 48,99 m ter postavi-

la dva državna rekorda v metu kopja 
tako 400 g z dolžino 52,56 m kot 500 
g z dolžino 50,39 m ter postala dr-
žavna prvakinja med pionirkami in 
podprvakinja med mladinkami.

Cilj sezone 2011 tako Katje kot 
Maruše je nastop na svetovnem pr-
venstvu v Franciji, evropskem pr-
venstvu v Estoniji in na olimpijskem 
festivalu mladih v Turčiji. Maruša pa 
bo nastopila še na evropskem eki-

pnem prvenstvu za člane in članice 
v Turčiji.

 

ŠDM ŠPELA Škofljica 
Špela Dizdarevič

Specialistka trenerka

Za nami so prvi trije meseci delo-
vanja košarkarske šole na Škofljici. 
Trenutno v šoli vadi 22 otrok od 2. do 
8. razreda, med njimi so tudi tri de-
klice. V septembru smo naše mlade 
člane opremili z žogami in jih naučili 
košarkarskih osnov, ki jih vadimo še 
danes, čeprav smo že vsi vidno na-
predovali. V oktobru si je 32 staršev 
in otrok ogledalo košarkarsko tekmo 
NLB lige v Stožicah. Unionu Olimpiji 
smo z glasnim navijanjem pomagali 
do prve zmage in zraven zadovoljno 
opazovali prelepo dvorano. 

Druženje z Goranom Jagodnikom in 
prva tekma v Domžalah 

Avtor: Igor Thaler                                    
V novembru smo dočakali tudi prve 
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tekme. Starejši fantje so se pomerili z 
vrstniki iz Velikih Lašč, mlajši pa smo 
odigrali napeto tekmo z domžalskimi 
vrstniki v veliki dvorani Komunalnega 
centra v Domžalah.

V novembru nas je obiskal kapetan 
Uniona Olimpije Goran Jagodnik, ki 
nas je podučil, kako zgleda dan ko-
šarkarskega profesionalca in kaj vse 
je treba storiti, da postaneš dober ko-
šarkar. Z nami je tudi metal na koš, na 
koncu pa smo posneli tudi skupinsko 
fotografijo, na katero so naši mladi ko-
šarkarji še posebno ponosni.

V decembru se bomo z vsemi košar-
karji udeležili mednarodnega košar-
karskega festivala Sončkov dan v Novi 
Gorici, kjer bo nastopilo preko 100 
ekip iz devetih držav. 

Estera Thaler 

Kolesarski vzpon na Passo dello Stelvio
Drugi vikend v septembru smo se 

najbolj zagnani kolesarji Športnega 
društva Klen odpravili kolesarit v 
vzhodni del italijanskih Alp, točneje 
na 2760 m visok prelaz Stelvio (Passo 
dello Stelvio). Je drugi najvišji prelaz 
v Alpah, zato smo v pripravljalnem 
obdobju raje naredili kakšen kilo-
meter več, da ne bi pri vzponu prišlo 
do kakšnih neljubih presenečenj. Iz 
Ljubljane smo se v petek odpravili 
Tomaž, Milan, Aleš, Marjan in Peter. 
Pot nas je vodila mimo Padove, Vero-
ne in Bolzana do mesteca Prad, ki je 
ob samem vznožju prelaza. Namestili 
smo se v manjšem družinskem hotelu 

na samem robu naselja z lepim po-
gledom na prvi del naše poti in oko-
liške vrhove. 

Sobotno jutro je napovedalo še en 
lep dan. Okoliški vrhovi so se kopa-
li v soncu, bilo je prijetnih 13 sto-
pinj, ravno prava temperatura za naš 
podvig. Do cilja nas je ločilo 24 km 
vzpona s približno 1810 m višinske 
razlike. Malo po deveti uri zjutraj 
smo krenili na pot štirje kolesarji, 
Peter pa se je kot navdušen tekač od-
ločil teči na vrh. Začetek poti se je vil 
skozi manjša, lično urejena naselja in 
po nekaj kilometrih je ostala samo še 
sem in tja kaka hiša in pa krave, ki so 

se mirno pa-
sle, ne meneč 
se za dogaja-
nje okoli njih. 
Narava je bila 
naravnost ču-
dovita, pobo-
čja poraščena 
z gozdovi in v 
daljavi sneg na 
vrhovih, ki je 
bil iz kilome-
tra v kilometer 
bliže. Ob poti 
je bilo veliko 
manjših izvi-

rov pitne vode, tako da je bila pijača 
vedno pri roki. Višje ko smo bili, več 
je bilo serpentin, seveda zavitih, da 
si skoraj srečal svoje zadnje kolo. Po 
skoraj petih urah kolesarjenja smo 
dosegli cilj, eni prej, drugi malo ka-
sneje, vsak je pač prilagodil tempo 
svojim sposobnostim. Zmagovalci 
smo bili vsi. 

Na vrhu je bilo kar precej živahno. 
Očitno je prelaz zanimiva turistična 
destinacija. Po obveznem fotografi-
ranju smo si tudi mi privoščili krajši 
postanek in se okrepčali. Peter se je z 
avtom vrnil po isti poti, kjer smo pri-
šli, mi pa smo se spustili proti Bor-
miu, vendar smo po nekaj kilometrih 
skrenili s poti, prečkali mejo s Švico, 
kjer smo kolesarili kar nekaj kilome-
trov. Še enkrat smo prestopili mejo in 
se vrnili v Italijo in po dobri uri smo 
se vrnili v naš hotel. Ob večerji smo 
celoten vzpon seveda še enkrat »pre-
vozili« in si izmenjali vtise. 

Nedelja je bila dan za vrnitev. Vra-
čali smo se skozi Avstrijo in čez Ka-
ravanški tunel domov. Vsi smo si bili 
edini, da je za nami mogoče malce 
naporen, vendar uspešen vikend.  

         Tomaž Štrumbelj
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Dobro je vedeti …

V tem času cvetijo tudi afriške vi-
jolice, ki prekomerno in prepogosto 
zalivanje slabo prenašajo, zato jih za-
livamo pazljivo in zmerno. Če tega 
nismo vešči, je dobro, da vse sobne 
rastline zalijemo s pripravkom za pre-
prečevanje koreninske gnilobe Vivera 
Proplant. 

Rastlina prazničnega vzdušja
Glavna zvezda prazničnih dni je sko-

raj v vsakem domu prelepa sobna rastli-
na – božična zvezda. Da njena bleščava 
ne izgine prehitro, moramo poznati njene 
osnovne potrebe in ji na tej osnovi posve-
titi nekaj naše pozornosti. 

Od vseh pozimi cvetočih sobnih rastlin 
je božična zvezda s svojimi živo rdečimi, 
pastelno zelenimi ali rožnato obarvanimi 
ovršnimi listi daleč najsijajnejša. Uvršča-
mo jo med kratkodnevne rastline, ki pa za 
cvetenje ne potrebujejo kratkega dneva, 
kot bi lahko sklepali po imenu, pač pa 
dolgo noč. Vrtnarji jih za cvetenje v bo-
žičnem času temnijo že od poletja naprej. 

Ob božiču cveti le, če jo primerno te-
mnimo

Domače rastline, ki smo jih pred je-
senskim mrazom z vrta pospravili v no-
tranjost hiš, bodo brez zatemnitve ovršne 
liste obarvale šele proti pomladi. Zavedati 
se moramo, da obarvanost listov v božič-
nem času le težko dosežemo. Potrebno 
je namreč kar nekaj strokovnega pred-
znanja, na voljo pa moramo imeti tudi 
ustrezen prostor. Če želimo imeti cvetočo 
rastlino ravno v božičnem času, je tako 
bolje, da se odločimo za nakup nove. V 
tem primeru jo postavimo v prostor, kjer 
je temperatura med 16 in 18 ºC, zemlja 
pa naj bo stalno rahlo vlažna. Na oken-
ski polici, pod katero greje radiator, se ji 
ne bo najbolje godilo. Izogibamo se tudi 
pršenju po listih. V pretoplem prostoru, 
kjer se temperature gibljejo nad 20 ºC, 
listi začnejo rumeneti in odpadati. Paziti 
moramo tudi, da je ne prehladimo že pri 
nakupu, saj je to eden glavnih vzrokov za 
njen propad. Pred transportom jo dobro 
zavijemo, da je med prevozom zaščitena 
pred mrazom. Izogibamo se tudi postan-

kov, saj se rastlina v tem času ravno tako 
lahko prehladi. Doma je ne izpostavljamo 
prepihu, skrajnim temperaturnim niha-
njem in prekomernemu zalivanju, saj ob 
taki oskrbi že v nekaj dneh odvrže liste ter 
prične počasi propadati. Listi začnejo ve-
neti in odpadati tudi konec februarja, kar 
pa je za božične zvezde normalno. 

Ne pozabimo na optimalno prehrano
Božična zvezda za bogato cvetenje in 

bujno rast potrebuje primerno prehrano. 
Ker cveti, jo enkrat tedensko dognojimo z 
revolucionarnim gnojilom v obliki šume-
čih tablet Plantella Tabs za cvetoče rastli-
ne. Za en liter vode zadostuje ena šumeča 
tableta, takšno odmerjanje je namreč eno-
stavnejše in predvsem zelo natančno. Na 
enak način dognojujemo tudi vse druge 
pozimi cvetoče sobne rastline. To so ci-
klame, azaleje, siljene čebulice, primule, 
kalanhoje, flamingovec in vijolice, ki cve-
tijo čez vse leto. 

Vedeti moramo, da preostale rastline, 
ki v tem času sicer »počivajo«, zaradi 
centralno ogrevanih prostorov še vedno 
rastejo. Rast je zaradi krajšega dneva in 
manj svetlobe šibkejša, zato je dovolj, če 
jih z dognojujemo enkrat mesečno. Za ze-
lene rastline uporabimo Plantella Tabs za 
zelene rastline.

Davor Špehar,
strokovnjak Kluba Gaia

Kako se imenuje revolucionarno gnojilo v obliki šumeče tablete, s katerim zagotovimo optimalno prehrano sobnih rastlin?

  Pred izidom nove izdaje škofljiškega Glasnika bomo izžrebali tri 
srečneže, ki bodo pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, in jih

obdarili s praktičnim darilom.                                                                                                                                                            

Odgovor: PLA _ TE_ _A   TA_ _
Si želite še več zanimivih nasvetov za dom in vrt? Postanite član Kluba Gaia in naročnik revije Gaia! Za samo 15,90 EUR letno boste lahko izko-
ristili mnoge ugodnosti kluba: brezplačna svetovanja, zanimiva predavanja in delavnice, specializirana vrtnarska popotovanja, klubske popuste, 
poleg tega pa boste prejeli še 10 izvodov revije Gaia. Vabljeni tudi na spletno stran ljubiteljev vrtnarjenja www.klubgaia.com!

Ime in priimek _________________________________________________________

Nagradno vprašanje:
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Podeljeni »viktorji« za ljubitelje vrtnarjenja

Prehrana kokoši 

V Cankarjevem domu na Vrhniki se 
je v četrtek, 18. novembra 2010, trlo vr-
tnarskih navdušencev. V slavnostnem 
vzdušju je bilo podeljenih skoraj 100 
priznanj v številnih kategorijah. Orga-
nizator prireditve, podjetje Unichem, 
d. o. o, s svojim klubom Gaia z veseljem 
ugotavlja, da se kultura vrtnarjenja iz 
leta v leto dviguje. 

Da je ljubiteljsko vrtnarjenje in vzgoja 
rastlin med Slovenci ena najbolj prilju-
bljenih prostočasnih dejavnosti, priča tudi 
število udeležencev, ki so se letos udele-
žili štirih nagradnih natečajev v organiza-
ciji Unichema in največjega slovenskega 
kluba ljubiteljev vrtnarjenja, ki združuje 
več deset tisoč članov Kluba Gaia. S fo-
tografijami svojih vrtov se je od aprila do 
septembra letos za priznanja potegovalo 
več kot 800 ljubiteljev rastlin z vseh kon-
cev Slovenije. Vsak natečaj je podpiral 
svoj medijski pokrovitelj. V reviji Jana so 
se udeleženci potegovali za časten naziv 
največje vrtne zmage, v reviji Naša žena 
so bralci izkazovali, kako uživajo v cvetju 
in zelenju, v reviji Rože in vrt so izbirali 
najlepši ribnik, v klubski reviji Gaia pa so 
imeli ljubitelji vrtnarjenja priložnost, da 
se izkažejo v kar 13 različnih kategorijah 
– od najlepšega balkona do najbolj zavze-
te otroške pomoči na vrtu.

Od mladih do starih, od Kopra do 
Lendave

Če je v preteklosti veljalo, da je vrtnar-
jenje več ali manj domena starejših ljudi 
s podeželja, pa nedavni pogled na slavno-
stno Cankarjevo dvorano na Vrhniki doka-
zuje drugače. Skupina vrtnarskih izbran-
cev je bila zares 
pisana – od 
mladih družin z 
otroki do pred-
stavnikov zrelih 
let, ki imajo za 
vrtnarski konji-
ček največ časa. 
Priznanja in na-
grade za finalne 
uvrstitve so odšle 
v najrazličnejše 
kraje po Slove-
niji, na ta način 
pa smo se lahko 
prepričali, da je 
zavest o lepo ure-
jeni okolici doma 
na visoki ravni med vsemi Slovenci, kar 
gotovo pripomore tudi k splošni lepoti 
naše dežele.

S priznanji do še lepših rezultatov
Organizator prireditve Unichem, d. o. 

o., je s pokroviteljstvom priznanj in na-
grad za najvišja mesta poskrbel, da bo v 
prihodnjih letih Slovenija še lepša in bolj 
zdrava. Z visokokakovostnimi izdelki 
za prehrano in varstvo rastlin blagov-
ne znamke Plantella bodo nagrajenci na 

svojih vrtovih želi še bolj impresivne re-
zultate, s pomočjo ekoloških izdelkov za 
organsko prehrano in varstvo rastlin Bio 
Plantella pa se bodo v boj s škodljivci 
in rastlinskimi boleznimi uspešno podali 

tudi na naravi prijazen način. 
Na slavnostni prireditvi so si udeležen-

ci lahko ogledali tudi elektronsko raz-
stavo vseh prispelih fotografij, poslušali 
smo kratke nasvete strokovnjakov Kluba 
Gaia, slastna pogostitev ob koncu pa je 
bila odlična priložnost za prijeten klepet 
in izmenjavo izkušenj. Za še bolj svečano 
vzdušje so poskrbeli tudi mladi umetniki 
in neverjetni talenti iz glasbene šole Lo-
gatec in glasbene šole Vrhnika. 

Špela Korinšek

Krma za prehrano kokoši mora biti 
bogata s hranilnimi snovmi, visoko pre-
bavljiva in vsebovati mora kakovostne 
beljakovine. Osnovna sestavina obroka 
so žitarice, dopolnjene z ustreznimi be-
ljakovinskimi komponentami. Ob visoki 
nesnosti kokoš dnevno zaužije med 110 
do 120 g močne krme, zato mora biti le-ta 
bogata s hranilnimi snovmi. Visok je tudi 
delež kalcija in fosforja v krmi zaradi ve-
likih potreb za tvorbo jajčne lupine. Do-
voljen dokup krme iz konvencionalnega 
kmetijstva je do 20 %. Dokup krme pred-
stavlja beljakovinska krma. Pri krmljenju 
moramo omogočiti naravno obnašanje 
živali.

Kaj vpliva na konzumacijo krme pri 

kokoših?
Struktura in barva krme imata velik 

vpliv na njeno zauživanje. Grobi šrot in 
intenzivne barve imajo kokoši raje kot 
drobnega in medlih barv. Zato naj bo krma 
za kokoši grobo mleta na velikost delcev 
6–8 mm. Groba krma spodbuja delovanje 
golše. Poleg krme na konzumacijo vpliva 
tudi teža živali, se pravi vrsta kokoši. Tež-
je kokoši konzumirajo več krme kot lažje. 
Pri reji na prostem, ko se kokoši prosto 
pasejo po dvorišču, velikost delcev nima 
takšnega pomena. Tu živali poleg krmne 
mešanice nabirajo še drugo krmo, ki ugo-
dno vpliva na skupno konzumacijo.

V ekološki reji kokoši vedno en del žit 
krmimo v obliki celega zrnja. Celo zrnje 

spodbuja delovanje golše, njeno praznje-
nje in ne pride do zlepljenja krme. Celo 
zrnje potrosimo po tleh, da ga živali išče-
jo med nasteljem in se tako naravno obna-
šajo pri krmljenju. Pri tem mešajo naste-
lje, ki se pri tem zrači in suši. 

Pri sestavi krmne mešanice moramo 
upoštevati naslednje potrebe: vsebnost 
energije, beljakovin, surovih vlaknin, 
mineralov in vitaminov. Kakšno krmno 
mešanico bomo pripravili, je odvisno od 
intenzivnosti reje. Vse sestavine mešanice 
najprej zmeljemo in nato zmešamo. Cela 
žita krmimo posebej in jih potrosimo po 
tleh. Za ekstenzivno rejo je primerna na-
slednja krmna mešanica (mešanica krom-
pirja in močne krme):
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50–60 % žita, 20–30 % krompirja, 
10–15 % krmnega graha, 5–15 % zelene 
krme.

Krompir za krmo kokoši skuhamo in 
pred krmljenjem ohladimo. Vsebuje ve-
liko energije in malo beljakovin, vendar 
so te kakovostne. Pri ločenem krmljenju 
krompirja in močne krme pa močno krmo 
sestavimo iz 25 % koruza, 23 % pšenice, 
15 % semen sončnic, 20 % repice, krmne-
ga boba, 15 % sojinega zrnja in 2 % kuha-
ne mineralne vitaminske mešanice.

Pri izbiri pasme moramo upoštevati 
sposobnost njene prilagoditve pogojem 
reje in prehrane, ki jo lahko ob ekoloških 

pogojih reje nudimo živalim. Intenzivne 
pasme govedi so primerne za kmetije, ki 
poleg kakovostne osnovne krme lahko 
pridelajo tudi dovolj močne krme. Poznati 
moramo specifične lastnosti pasme – sla-
bosti, da se izognemo problemom, ki so z 
njimi povezani (težki porodi, slaba kon-
strukcija pasme …). Prednost v reji imajo 
avtohtone pasme.

Da gredo lahko živalski izdelki v pro-
dajo kot ekološki, morajo biti živali reje-
ne po načelih ekološke pridelave:

- konji in govedo najmanj 12 me-
secev za prirejo mesa, v vseh drugih pri-
merih pa najmanj ¾  življenjske dobe;

- prašiči, ovce in koze najmanj 6 
mesecev, v prehodnem obdobju je ta čas 4 
mesece;

- ovce in koze za prirejo mleka 
morajo biti v reji že najmanj 6 mesecev, v 
prehodnem obdobju 3 mesece;

- perutnina za pridelavo mesa 10 
tednov, da je naselitev v objekt bila opra-
vljena najkasneje pri treh dneh starosti;

- kokoši za prirejo jajc najmanj 6 
tednov.

Zlatko Krasnič,
kmetijski svetovalec

Prepovedi vnosa dušika v tla v posameznih časovnih 
obdobjih na vodovarstvenih območjih
 Zelena odeja je naravno in sejano tra-
vinje ter njive s celoletno pokrivnostjo 
oziroma strnjeno rastlinsko odejo.  

 Letni vnos dušika na kmetijska zemlji-
šča na vodovarstvenih območjih, določe-
nih v skladu s predpisi, ki urejajo vode, na 
katerih je oskrbljenost z mineralnim du-
šikom manjša ali enaka 30 kg/ha, ne sme 
presegati mejnih vrednosti glede na vrsto 
kmetijske kulture, določenih v tabeli 6 
priloge 2. Za vse ostale kmetijske kulture 
velja mejna vrednost 170 kg/ha.

 Letni vnos dušika na drugih zemljiščih 
na vodovarstvenih območjih, kjer je vnos 
gnojil dovoljen in na katerih je oskrblje-
nost z mineralnim dušikom manjša ali ena-
ka 30 kg/ha, ne sme presegati 170 kg/ha.

Vnos nevarnih snovi in gnojil v tla na 
nerodovitnih zemljiščih je prepovedan. 
Vnos nevarnih snovi in gnojil ter preora-
vanje travinja sta prepovedana na razdalji 
200 m od objekta za zajem pitne vode, ra-
zen če predpisi, ki določajo vodovarstve-
na območja, ne določajo drugače.

 Gnojenje z gnojevko ali gnojnico je 
prepovedano:

    – na tleh, nasičenih z vodo, prekritih 
z več kot 10 cm debelo snežno odejo, na 
velikih strminah, kjer gnojevka ali gnoj-
nica odteka po površini, na zamrznjenih 
tleh ali na vodnih zemljiščih;

    – na kmetijskih zemljiščih brez zelene 
odeje od 15. novembra do 15. februarja, 
razen na kmetijskih zemljiščih brez zele-
ne odeje v katastrskih občinah v obalnem 

območju, določenih v prilogi 1 Pravilnika 
za izvajanje dobre kmetijske prakse pri 
gnojenju (Uradni list RS, št. 130/04), kjer 
je vnos prepovedan od 1. decembra do 31. 
januarja;

    – na zemljiščih na najožjem vodovar-
stvenem območju in na stavbnih zemljiščih.

 Ne glede na določbo prve in druge ali-
neje prejšnjega odstavka lahko ministrstvo, 
pristojno za kmetijstvo, ob izjemnih vre-
menskih razmerah dovoli gnojenje z gno-
jevko ali gnojnico v obdobju prepovedi.

 Na vodovarstvenih območjih je vnos 
gnojil v tla dovoljen tako, da niso prese-
žene mejne vrednosti letnega vnosa duši-
ka iz 5. člena te uredbe.

 Ne glede na določbo prejšnjega odstav-

ka je na vodovarstvenih območjih vnos 
dušika v tla pri gnojenju z živinskimi in 
mineralnimi gnojili ter s kompostom z 
neomejeno uporabo prepovedan tudi v 
časovnih obdobjih, določenih v tabeli 7 
priloge 2.

Količina dušika, ki se sme vnesti v tla 
na območjih iz prvega odstavka tega čle-
na v obdobju od žetve do začetka trajanja 
prepovedi iz tabele 7 priloge 2, ne sme 
presegati 40 kg/ha.

Zlatko Krasnič
Kmetijsko svetovalna služba

Enota Vič

Opis prepovedi        Trajanje prepovedi                               

1. Prepoved 
gnojenja z gnoj-
nico, gnojevko 
ali kompostom z 
neomejeno upo-
rabo

Zemljišča z zeleno odejo: 

- na lahkih tleh od 15. 10. do 31. 1.

- na srednje težkih in težkih tleh od 15. 11. do 15. 1. 

- Ostala zemljišča:

a) z zaoranjem žetvenih ostankov

– na lahkih tleh od 1. 10. do 15. 2.

– na srednje težkih in težkih tleh od 15. 10. do 15. 2.                                            

b) brez zaoranja žetvenih ostankov

– od spravila posevkov do 15. 2.             

2. Prepoved gno-
jenja njiv s hle-
vskim gnojem

Brez dosevkov:

- na lahkih tleh od spravila posevkov do 15. 2

- na srednje težkih in težkih tleh: od spravila posevkov do 
31. 1.                                

3. Prepoved gnojenja z Zemljišča z zeleno odejo od 15. 10. do 31. 1. z

mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, Druga zemljišča: od spravila posevkov 
do 15. 2.
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠKOFLJICA

V O Š Č I L O
Novoletna, božična in svoja osebna praznovanja pospremimo na pot z iskrenimi željami, da bi 
bilo med na nami več strpnosti in razumevanja, da bi imeli dovolj posluha in zmogli dovolj srč-
nosti tudi za človeka v stiski ali pomanjkanju ter da bi bilo slehernemu med nami v prihajajočem 
letu dano izživeti svoje želje in izsanjati svoj sen.

Naj bo vsak dan v prihajajočem letu 2011 srečen

VABILO ZA PIJAVO GORICO, SMRJENE, GRADIŠČE IN VRH NAD ŽELIMLJAMI 

Pohod z baklami k polnočnici v Želimlje, 24. 12. 2010 

Vabimo vas, da se nam z baklami pridružite pri nočnem 
pohodu k polnočnici v Želimlje. Pohod se bo odvijal 24. 12. 
2010 po naslednjem urniku: 

Pijava Gorica – zbor pohodnikov ob 22.15 pred skednjem 
(Gasilska ulica) in nato nadaljujemo z avtomobili do Gradišča, 
kjer bo zbirno mesto pod kozolcem pri Marinčiču. 

Smrjene – zbor vaščanov ob 21.45 pri zbiralnici mleka (na 
sredini stare vasi). Peš se bomo po Svarunovi poti odpravili do 
zbirnega mesta na Gradišču. 

Gradišče – zbor vaščanov ob 22.30 pod kozolcem pri 
Marinčiču. Skupaj bomo pozdravili pohodnike s Pijave Gorice 
in Smrjen. 

Vrh nad Želimljami – zbor ob 22.30 pri gasilskem domu na 
Vrhu. 

Skupno zbirno mesto vseh krajev bo v Bifeju Bor (Gradišče) ob 23.00. Združeni bomo 
pot nadaljevali v Želimlje. 
Pohod organizirajo: 
KS Želimlje, KS Pijava Gorica, VS Smrjene, VS Gradišče, Društvo VIS Gradišče, VS Vrh nad 
Želimljami, Neodvisna Lista Moja Občina in župan Ivan Jordan 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURISTIČNO DRUŠTVO LAVRICA
vabi

vse ljubitelje in rejce konj na žegnanje.

Žegnanje konj bo na štefanovo,
 v nedeljo, 26. 12. 2010,

po deseti sv. maši na dvorišču 

 župnijske cerkve na Rudniku.

Predsednica TD Lavrica Slavka Kregar

KUD Svobodno sonce
vabi na

DECEMBRSKO
LIKOVNO DELAVNICO

ZA OTROKE

v soboto, 11. 12. 2010, 
ob 10.00

POŠ Želimlje

Prinesite copate

Vesel nasmeh, stisk dlani,
božič mir prinaša nam v srce te dni,
srečno vožnjo s starodobniki želimo,
novo upanje v bučni radosti začnimo,

leto 2011 v zdravju, zadovoljstvu skupaj preživimo!

Old Timer Club
Škofljica

Vabimo upokojence, da se nam pridružite! 
Obiščite nas 8. in 9. januarja 2011 med 9. in 12. uro v kulturni dvorani 
Občine Škofljica, Šmarska cesta 3.

Vam vsem želi
Upravni odbor društva upokojencev Škofljica
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Sprevod z Božičkom in obdarovanje otrok v krajih: GRADIŠČE, VRH NAD ŽELIMLJA-
MI, ŽELIMLJE, PIJAVA GORICA IN SMRJENE, 25. 12. 2010

Ho, ho, ho, sem Božiček in letos pridem obiskat vse pridne otroke vasi GRADIŠČE, 
VRH NAD ŽELIMLJAMI, ŽELIMLJE, PIJAVA GORICA in SMRJENE.

Staršem povejte, kdaj in kam naj vas pripeljejo.
Na Gradišču vas obiščem ob 14. uri pod društvenim ko-
zolcem pri Marinčiču.
Na Vrh nad Želimljami se pripeljem ob 15. uri h gasilske-
mu domu.
V Želimljah vas obiščem ob 16. uri pri gasilskem domu.
Na Pijavi Gorici bom obdaril otroke ob 17. uri pri skednju 
(Gasilska ulica).
V Smrjenah vas obiščem ob 18. uri na sredi vasi pri zbi-
ralnici mleka.

Ho, ho, ho, se vidimo, otroci!

Vaš BOŽIČEK
Božičkov sprevod in obdarovanje organizirajo:
KS Želimlje, KS Pijava Gorica, VS Smrjene, VS Gradišče, Društvo VIS Gradišče, VS 
Vrh nad Želimljami, Neodvisna Lista Moja Občina in župan Ivan Jordan.

10. NOVOLETNI SEJEM IN BOŽIČNI KONCERT

Spoštovani starši, občanke in občani!

V pričakovanju praznikov učenke in učenci pod vodstvom učiteljic že nekaj let 
zapovrstjo pripravijo srečanje, ki ga tvorita božično-novoletni koncert in sejem. 
Letos bodo učenci tako že desetič ponudili svoje izdelke, zbrani denar pa name-
nili šolskemu skladu, iz katerega pomagamo učencem iz socialno šibkejših družin. 
Verjamemo, da vas bo tudi nastop naših zborov uvedel v decembrski čas upanja, 

zato se veselimo vašega obiska. 

Vabimo vas, da se nam pridružite v četrtek, 

9. decembra 2010, ob 17. uri v avli OŠ Škofljica.

ravnatelj Roman Brunšek 
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VOŠČILO ZA PRIHAJAJOČE PRAZNIKE
LAVRIČANOM

Začnimo obdobje, ki je pred nami, 
trdno, vestno in z nasmehom na 

obrazu, saj bodo le tako naše želje 
in potrebe 

obrodile sadove.
Naj vas veselje in sreča spremljata 

skozi vse leto.

Člani novega sveta KS Lavrica

SILVESTROVANJE
NA  PROSTEM

za vse občane Občine Škofljica! 
 Pridružite se nam 

 
na silvestrovo, 31. 12. 2010, 

ob 22. uri pred OBČINO! 

SKUPAJ BOMO PRIČAKALI novo leto IN mu
NAZDRAVILI!

Petarde in pasje bombice prepovedane!

PRIJAZNO VABLJENI! 

Društvo upokojencev Lavrica
vabi vse občane na 

predpraznični koncert 

odličnega kantavtorja
ADIJA SMOLARJA,

ki bo v nedeljo, 19. 12. 2010, 
ob 18. uri 

v Kulturni dvorani na Lavrici.

Vstopnine ni.
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ZAHVALA

Po hudi in kratki bolezni nas je zapustil dragi mož, oče, dedek in pradedek

JANEZ    PODRŽAJ
(1940-2010)

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, znancem, prijateljem in sodelavcem, ki ste ga pospremili na zadnjo pot.
Hvala za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in darove za cerkev.

Hvala Onkološkemu inštitutu in hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred.

Žalujoči vsi njegovi.

TD   LAVRICA

vošči vsem občankam in občanom
OBČINE ŠKOFLJICA

blagoslovljen božič ter srečno, 
zdravo leto 2011.

  Slavka Kregar

POTREBUJETE VARSTVO ZA 
SVOJEGA MALČKA?

Za podrobnejše informacije 
pokličite na telefon

051/353 870
Lokacija varstva je na naslovu: Vrh nad 

Želimljami 12 a, Škofljica

Število otrok je omejeno.
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SUDOKU 
S pomočjo že vpisanih številk zapolnite like tako, da bodo v vsaki vodoravni vrsti ter navpični 
kolono in v vsakem kvadratku vpisane VSE številke od 1 do 9. To pomeni, da se v omenjenih 
sektorjih nobena številka ne ponovi. 
 

 

            
 

      
              

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Darilo 
"Ali veš, da imam danes rojstni dan in god?" 
vpraša žena moža. "Ne skrbi, draga. Nisem 
pozabil, zato sem ti kupil dve darili." "Res? 
Kaj pa si mi kupil? "Copate!" 
 
Pleša 
Prijatelja, oba plešasta, se prepirata: "Ti si 
bolj plešast kot jaz!" "Kako naj bom bolj 
plešast, ko pa nihče od naju nima niti 
enega lasu več na glavi?" "Ti imaš večjo 
glavo!" 

Ponev 
Skoraj nova ponev se znajde na smetišču. 
"Kaj pa ti počneš tu?" se čudi star preluknjan lonec. 
"Sita sem že teh selitev. Naredili so me na 
Kitajskem, prodali v Italiji, Primorka pa me je kot 
poročno darilo prinesla na Gorenjsko, kjer sem 
spekla eno samo jajce." 
"Kakšno pestro življenje! Mene je naredil lončar in 
potem sem vse življenje kuhal zelje v zakajeni 
peči, dokler nisem spuščal. Zakaj so pa tebe 
zavrgli?" se čudi lonec. 
"Ker je rekel Gorenjec, da gre za moje pomivanje 
preveč vode." 



AktualnoAktualno

Vrtec SmrkolinVrtec Smrkolin

Utrinki iz predstavitve Frkelj in ŠD ŠpelaUtrinki iz predstavitve Frkelj in ŠD Špela



Utrinki iz koncerta ob 10 letnici zbora Č eš nje.Utrinki iz koncerta ob 10 letnici zbora Č eš nje.


