
Stezé popustil nemš kega Parnasa,
je pisal zgodbe kranjske starga č asa.
Komu Matič ek, Micka, hč i ž upana,
ki mar mu je slovenstvo, nista znana?
                                 (France Preš eren)



Dogodki v barvahDogodki v barvah

Č eš nje –  Bož ič ni koncert ob desetletniciČ eš nje –  Bož ič ni koncert ob desetletnici

Zgornjo fotografijo nam je poslal Silvo Marinèiè in k njej 
pripisal: Neznanim objestnežem se je oèitno zazdelo, da je svet 
postavljen na glavo, s èemer se je mogoèe deloma celo strinjati, 
èemur so prilagodili obcestno tablo, ki oznaèuje zaèetek naše 
vasi. Le-to so odvili, obrnili na glavo in vnoviè namestili nazaj. 
Ker se s tistim o narobe svetu s sinom nisva v celoti strinjala, sva 
jo nekaj dni po novem letu obrnila, kakor je prav.

Novoletne vragolije v GlinkuNovoletne vragolije v Glinku

Silvestrska noč  v Laniš č uSilvestrska noč  v Laniš č u

Brez vandalizma na silvestrovo ni šlo. Sandi Novak je zabeležil 
razdejanje na avtobusni postaji v Lanišèu. Bi bilo vandalom všeè, 
da bi se nekaj podobnega zgodilo z njihovo osebno lastnino?

Bož ič  nekoč  in danes na LavriciBož ič  nekoč  in danes na Lavrici
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Kazalo - Uvodnik

Uvodnik
Na valentinovo bomo vstopili v tigrovo leto, ki naj bi nam po 

kitajski astrologiji prineslo polno preizkušenj, hkrati pa močan du-
hovni polet in napredek. V ospredje naj bi stopile okoljevarstvene 
teme, prišlo naj bi do zanimivih znanstvenih odkritij na področju 
medicine. Našo državo bodo poleg gospodarske krize, ki naj bi po-
stopoma prešla v konjunkturo, zagotovo zaznamovale tudi lokalne 
volitve, ki pomenijo oceno dela lokalnih oblasti v preteklem štirile-
tnem obdobju.

Znanstvena odkritja se verjetno v naši občini ne bodo zgodila, 
okoljevarstvene teme pa so pravzaprav naša stalnica. Letna čistilna 
akcija je vedno uspešna, stalna divja odlagališča se redno sanirajo, a 
na žalost vedno znova odpirajo. Kljub mnogim prijavam, ki so bile 
podane medobčinski inšpektorici, konkretnih rezultatov ni opaziti. 
Vsekakor pa je bila uspešna preselitev ekološkega otoka iz gozda na 
Jagrovi ulici v vas na Selsko ulico. Zabojniki so sedaj vsem na očeh 
in okoli njih je neverjetna čistoča, nekdanji prostor pa je tudi brez 
odpadkov. Hvala občini za ta (vzgojno-preventivni) ukrep!

Občine se bodo tako še najbolj dotaknile lokalne volitve, kar bo 
zanimivo tudi za naš časopis. V tem času se prebudijo politične 
stranke in lokalne liste ter v Glasniku redno izrabljajo njim odmerje-
ni prostor. Mnogo bolj se bodo na fotografijah iskali obrazi potenci-
alnih kandidatov, preštevale omembe tega ali onega, verjetno pa se 
bo našel tudi kdo, ki ne bo zadovoljen z objavami, češ da ga nikjer 
ni. Uredniška politika s strani vsebine ne bo v tem letu nič drugačna, 
kot je bila doslej. Uredništvo je do sedaj uživalo popolno avtonomi-
jo in upam, da bo tako tudi v tem letu. Iskali bomo pozitivne stvari 
in opozarjali na napake. Veseli bomo vseh vabil na dogodke, zlasti 
na tiste, ki bodo namenjeni občanom in ne samopromociji. Ko bo 
znan datum lokalnih volitev, bomo objavili navodila volilne kampa-
nje, kot smo to storili za državnozborske in predsedniške volitve ter 
volitve v Evropski parlament. Razmišljamo tudi o izvedbi javnega 
soočenja vseh županskih kandidatov, kar bi bilo za občane zagotovo 
dobrodošlo.

Tokratna številka je še zelo praznično obarvana, saj prinaša kar 
nekaj poročil z dogodkov, ki so jih naša društva izvedla v božično-
novoletnem času. Zanimivi so tudi prispevki, ki govorijo o uvedbi 
mestnega potniškega prometa in letošnjem proračunu. Občinska 
uprava je postrgala vse, kar je mogla, vendar če bomo želeli zgraditi 
novo osnovno šolo, ki naj bi jo po prvotnih idejah zgradil investi-
tor Naselja ob potoku na Lavrici, bomo morali najeti kredit. Več o 
stanju projektov naše občine in o načrtih v letošnjem letu pa vam 
bo povedal intervju z županom Boštjanom Riglerjem, ki ga bomo 
pripravili za prihodnjo številko. 

Po odhodu Katje V. Škrabec uredništvo deluje v štiričlanski za-
sedbi. Upamo na skorajšnjo izpopolnitev.

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

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

Prispevke za prihodnjo številko, zbiramo do 
vključno 15. februarja.
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Novice iz občinske hiše

29. redna seja občinskega sveta dne 1. 12. 2010

Vrednost točke za izračun NUSZ 10 % višja
Seja je potekala v torek, 1. 12. 2009. Po 

sprejemu dnevnega reda 29. redne seje 
je Lorena Goričan poročala o realizaciji 
sklepov 28. redne seje, in sicer je bila v 
zvezi z zemljiščem, kjer stoji gasilski dom 
na Orlah, izdelana tripartitna pogodba 
med g. Todorovičem, Občino Škofljica in 
PGD Orle. Dogovorjeno je bilo, da PGD 
uredi z g. Todorovičem v skladu s sodno 
poravnavo, nato pa pelje postopek obči-
na. Kar zadeva zdravstvo, je občina več-
krat pisala na Ministrstvo za zdravje RS 
in zahtevala odobritev novih programov 
za izvajanje dejavnosti zdravstva, zoboz-
dravstva, fizioterapije ipd. Ministrstvo je 
vse občine obvestilo, da se pripravlja novi 
Zakon o zdravstveni dejavnosti in da ne 
bo dajalo soglasij h koncesijam, razen iz-
jemoma. Mreža javnega zdravstva se ne 
bo širila in občina lahko podeli koncesijo 
le, če ji zdravstveni dom odstopi program, 
saj naj bi bilo zdravstveno varstvo obča-
nom zagotovljeno v zdravstvenih domo-
vih, podeljevanje koncesij zasebnikom 
pa se mora omejiti. Če bi občini uspelo 
pridobiti program, bi koncesijo nemudo-
ma podelila. 

Nato so prešli k drugem branju Sta-
tuta Občine Škofljica in Poslovnika ob-
činskega sveta Občine Škofljica, kjer v 
celoti spremenjena 25. in 26. člen Statuta 
urejata materijo na naslednji način: občin-
ski svet ima stalne komisije in stalne ter 
občasne odbore, kot svoja delovna telesa. 

Komisije so sestavljene izključno iz 
članov občinskega sveta, predsednika 
imenuje občinski svet. Stalni odbori so 
sestavljeni iz članov občinskega sveta in 
največ polovice zunanjih članov, za kate-
re ni nujno, da so občani, predsednik je 
član občinskega sveta. 

Občasni odbori so sestavljeni iz naj-
manj enega člana občinskega sveta in 
drugih članov. Člane občasnega odbora 
imenuje občinski svet, ti pa izmed sebe 
izvolijo predsednika. Ker so bila v raz-
pravi odprta nekatera neskladja med po-
sameznimi členi, je župan zaključil raz-
pravo tako, da se o Statutu in Poslovniku 
ne glasuje. Občinska uprava bo ponovno 
preverila usklajenost obeh aktov.

Občinskim svetnikom je bil dan v 
obravnavo Odlok o spremembah in do-
polnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Glas-

bena šola Grosuplje. Sklep je bil brez 
razprave sprejet.

 Župan je občinskemu svetu predlo-
žil v prvo obravnavo predlog Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o 
preoblikovanju javno-vzgojno izobra-
ževalnega zavoda Osnovna šola Škoflji-
ca v javni vzgojno-izobraževalni zavod 
Osnovna šola in vrtec Škofljica. Razlog 
za spremembo je uskladitev z zakonoda-
jo. Roman Brunšek pojasni, da se uskla-
juje sestava sveta zavoda z zakonskimi 
določili, in sicer se spremeni število. Tako 
svet zavoda sestavljajo: trije predstavniki 
ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev 
in trije predstavniki staršev. Predstavniki 
delavcev zastopajo tako šolo kot vrtec, 
matično šolo in podružnico. Sklep je spre-
jelo vseh 14 navzočih svetnikov.

Seja se je nadaljevala z obvezno raz-
lago Odloka o ZN za območje VP 9/1 
in VO 9/2. Župan Boštjan Rigler situacijo 
predstavi svetnikom. Družba Kraški zi-
dar, d. d., ki gradi prometno in komunalno 
infrastrukturo v obrtni coni Škofljice, je 
naletela na ovire pri pridobivanju zemlji-
šča za gradnjo črpališča, kolesarske steze 
in trafopostaje. Pri preverjanju možnosti 
rešitve problema so predlagali spremem-
bo lokacije črpališča in s tem tudi poteka 
kanalizacije. Predlagajo tudi racionalnejši 
potek kolesarske steze in omejitev loka-
cije trafopostaje TP2. Bojana Mencinger 
je predstavila stališče komisije KGF, in 
sicer so imeli člani komisije kar nekaj po-

mislekov glede kolesarske steze. Svetniki 
so izrazili zaskrbljenost, da bi se ponovila 
zgodba o prometu na Žagarski cesti. Še 
posebej za tista vozila, ki ne sodijo v lo-
kalni promet. Občinski svet je obvezno 
razlago odloka sprejel tako, da se je čr-
tal drugi del 1. točke 1. člena, ki se glasi: 
»kolesarsko stezo, ki od zaključka ceste 2 
poteka ob severni strani koridorja ceste 12 
do roba zazidalnega območja.«

Na vrsto je prišel Pravilnik o spre-
membah in dopolnitvah Pravilnika 
o plačah oz. plačilih za opravljanje 
funkcije župana in podžupana ter čla-
na občinskega sveta in nagradah čla-
nov delovnih teles občinskega sveta ter 
članov drugih občinskih organov ter o 
povračilih stroškov. Po predstavitvi dela 
odgovornega urednika in članov uredni-
škega odbora občinskega glasila Glasnik 
je Komisija za družbene dejavnosti po-
dala predlog za povečanje nadomestila, 
ki ga za svoje delo prejmejo odgovorni 
urednik in člani uredništva. Jožef Nose je 
poročal o stališčih komisije za družbene 
dejavnosti. Komisija je predlagala, da se 
uredniku dodeli 14 % plače župana (se-
daj prejema 11 %), članom uredniškega 
odbora pa 3 % (kot doslej). Predlagali so 
tudi 3 % gibljivega dela, ki ga med člane 
glede na obveznosti deli urednik. V raz-
pravi je večina svetnikov menila, da po-
višanje nadomestila ni utemeljeno. Sklep 
ni bil sprejet.

Sledila je obravnava Sklepa o določitvi 
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Novice iz občinske hiše

vrednosti točke za izračun nadomesti-
la za uporabo stavbnega zemljišča na 
območju Občine Škofljica za leto 2010. 
Do konca leta 2009 je treba sprejeti novo 
vrednost točke za izračun NUSZ v letu 
2010. Predlagamo dvig vrednosti točke za 
najmanj 3,8 %, kolikor znaša rast življenj-
skih stroškov, vendar pa bi bilo treba gle-
de na predvidene želje in obseg investicij 
razmisliti tudi o večjem dvigu.

S postopnim dvigovanjem točke NUSZ 
tekom let naj bi dohiteli tudi sosednje ob-
čine. NUSZ pomeni izvirni prihodek. V 
proračunu je kar nekaj investicij, ki jih bo 
treba nujno izpeljati, zato je župan predla-
gal, da se točka dvigne za 10 %. Občinski 
svet Občine Škofljica je na 29. redni seji, 
dne 1. 12. 2009, potrdil novo vrednost 
točke za izračun NUSZ za leto 2010, in 
sicer v višini 0,002486 evra.

Program športa Občine Škofljica za 
leto 2010 je okvirno predstavil Roman 
Brunšek. Z izdelavo letnega programa 
športa so glede na zakonodajo izpolnjene 
vse zahteve. O vsebini je razpravljala ko-
misija za družbene dejavnosti. V progra-
mu so upoštevana vsa področja športa, ki 
jih obravnava Pravilnik o sofinanciranju 
programov športa v Občini Škofljica. Ob-
činski svet Občine Škofljica je program 
športa sprejel.

Nakup zemljišča parc. št. 29/38, k. o. 
Gradišče, je obrazložil Ivan Jordan. Pre-
dlagatelj je novembra letos podal predlog, 
po katerem želi parc. št. 29/39 v izmeri 
907 m2 brezplačno odstopiti Občini Ško-

fljica, parcelno številko 29/38 pa prodati 
za ceno 3000,00 evrov. 

Zadevo sta si ogledala podžupan Jordan 
ter Stane Bozja in ugotovila, da bi bila 
parc. št. 29/38 primerna za ureditev eko-
loškega otoka. Jože Nose je poročal, da je 
zadevo obravnavala komisija KOP in se 
z nakupom strinja. Z nakupom se strinja 
tudi komisija KGF. Občinski svet je tako 
sklep sprejel. 

V zadnji točki dnevnega reda, Pobude 
in vprašanja, je župan navzoče seznanil, 
da je v zvezi z uvedbo linije št. 3 občina 
naredila vse, da bi proga začela z obrato-
vanjem; podpisan je bil sporazum in na-
rejena so bila obračališče in postajališča. 
Ministrstvo za promet ni izdalo soglasja, 
ker sta se dva prevoznika pritožila.

Glede obvoznice je župan povedal, da 
je o stališčih občine obvestil vlado in dru-
ge pristojne službe. Potekajo tudi aktivno-
sti političnih strank. Z župani se dogovar-
jajo, da bi ustanovili odbor za spremljanje 
izgradnje obvoznice.

Bojana Božiča so zanimale aktivnosti 
v zvezi s strategijo dolgoročnega razvoja, 
občinskega prostorskega načrta, gradnjo 
individualne kanalizacije na Lavrici, ko-
liko sredstev za gradnjo kanalizacije je 
zbranih in ali se je pričelo s pobiranjem 
sredstev tudi na Škofljici.

Kar zadeva sredstva iz naslova plačila 
kanalizacije na Lavrici je Lorena Gori-
čan odgovorila, da je zbrana dobra polo-
vica sredstev. Izvedene so bile terjatve, 
izvršbe pa še ne, ker se ni vedelo, kdaj 

bo možen priklop. Odločbe bodo izdane 
tudi v Škofljici, ko bo občina razpolagala 
z datumom možnega priklopa. Župan je 
dodal, da je izdano gradbeno dovoljenje. 
Strategija dolgoročnega razvoja bo obrav-
navana na naslednji seji; kar zadeva OPN, 
so nastale težave pri pridobivanju smer-
nic. Za šolo na Lavrici gre PGD h koncu. 
Pridobivajo se soglasja za projekt. Glede 
same izvedbe se bo treba odločiti skupaj.

Ivan Jordan je rekel, da gradnja kanala 
Lavrica–Škofljica ni vključena v državni 
proračun. Župan je dodal, da v letu 2010 
ni bila uvrščena v Proračun Republike 
Slovenije (Kohezijski sklad), obljubljajo 
pa, da naj bi bilo to storjeno z rebalansom 
proračuna.

Nataša Dolamič je vprašala, ali si je kdo 
ogledal ceste na Gradišču. Zadnja leta je 
vse več gradbišč, ceste pa so vse bolj ne-
urejene.

Župan je rekel, da zadevo pozna. Pri 
gradnji elektrike je pogoj, da se preplasti 
cela cesta.

Tudi Roman Brunšek je opozoril na sla-
be ceste na Lavrici. Na Kamnikarjevi naj 
se sanira tudi pločnik, kjer je varnostna 
ograja. 

PGD Lavrica zanima, kako bo z uredi-
tvijo prostora pred gasilskim domom, ker 
se sanira Vrečarjeva. Opozoril je tudi na 
divja odlagališča in odvažanje odpadkov 
iz ekootokov.

Na koncu je bil občinskim svetnikom 
razdeljen osnutek proračuna za leto 2010. 

Maja Novak

30. redna seja občinskega sveta dne 15. 12. 2009

Zmanjkuje nam denarja, za novo osnovno šolo  
bo treba najeti kredit

Svetniki so najprej opravili drugo bra-
nje Statuta Občine Škofljica in Poslov-
nika Občinskega sveta ter oba doku-
menta soglasno sprejeli. Opravili so tudi 
drugo branje Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o preoblikovanju 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavo-
da Osnovna šola Škofljica v javni vzgoj-
no-izobraževalni zavod Osnovna šola 
in vrtec Škofljica in ga potrdil. Ključna 
točka dnevnega reda pa je bila obravnava 
Odloka o proračunu za leto 2010.

Najprej je mag. Lorena Goričan pred-
stavila nov postopek sprejemanja prora-
čuna, ki izhaja iz novega poslovnika. Naj-

prej se opravita predstavitev občinskemu 
svetu in splošna razprava. Na podlagi te 
se oblikuje predlog, ki gre v javno razpra-
vo in v razpravo po komisijah občinske-
ga sveta. Na podlagi pripomb se predlog 
dopolni in da v drugo branje občinskemu 
svetu. Na tej obravnavi so možni predlogi 
zgolj še v obliki amandmajev, ki jih lahko 
vložijo svetniki. Tak način priprave oziro-
ma obravnave proračuna so svetniki spre-
jeli. Ker proračun ni bil sprejet do začetka 
letošnjega leta, je župan že sprejel sklep 
o začasnem financiranju za prve tri me-
sece letošnjega leta, kar v praksi pomeni, 
da lahko občina porabi le toliko sredstev, 

kot jih je porabila v enakem obdobju lani.
Vsebino proračuna je predstavila Boja-

na Košiček Pergar, ki na občini skrbi za 
finančne zadeve. O vsebini proračuna si 
lahko preberete več v prispevku na strani 
6. V razpravi je Roman Brunšek zastavil 
vprašanje, kako v proračun umestiti gra-
dnjo OŠ Lavrica. Če ni denarja v pro-
računu, se je treba dogovoriti za kredit, 
sicer predloga proračuna ne bo podprl. 
Denar za gradnjo namreč mora biti zago-
tovljen, če želimo kandidirati za državna 
ali evropska sredstva. Izpostavil je viso-
ke stroške odvetnikov in notarjev, višino 
proračunske rezerve, realizacijo odhod-
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kov na področju kmetijstva ter visoke 
stroške šolskih prevozov. Župan je odgo-
voril, da je proračunska rezerva zakonsko 
določena, a ni maksimalno planirana, pri 
kmetijstvu ostajajo sredstva, namenjena 
razpisom.

Jožeta Rojca je zanimalo, če so sred-
stva za poplavno zaščito območja doma 
starejših občanov planirana v primerni 
višini, župan je pojasnil, da zadoščajo za 
letošnje leto. Zanimalo ga je tudi, kako je 
s sredstvi za gradnjo križišča na Gradišču, 
župan mu je pojasnil, da je projekt vezan 
na državna sredstva.

Jožef Žlahtič je predlagal, da se gradnja 
OŠ Lavrica vključi v proračun, sredstva 
pa naj se zagotovijo s kreditom. Podpira 
gradnjo vrtca, predlaga jo tudi na Pijavi 
Gorici. Predlaga, naj se v proračun vklju-
či tudi gradnja razsvetljave na Plesi in v 
Gasilski ulici na Pijavi Gorici.

Janeza Zagorca je zanimalo, kaj vklju-
čuje nakup zemljišč. Gospa Pergar je po-
jasnila, da gre za nakup zemljišč v POC in 
za potrebe gradnje vodovodov ter menjav. 
Zagorca je še zanimalo, kako je z gradnjo 
pločnika na Šmarski cesti in na cesti Kla-
nec–Glinek. Za oboje se pripravlja pro-
jekt oziroma idejna zasnova.

Jože Nose je opozoril na premajhno ko-
riščenje evropskih sredstev.

Bojan Božič je poleg zahteve po ume-
stitvi gradnje OŠ v proračun izpostavil 
tudi sredstva za poplačilo dolgov podjetju 
Hidrotehnik. Župan je pojasnil, da je ob-
čina že leta 2006 plačala sodno zahtevani 
znesek, vendar so se tožniki na razsodbo 
pritožili in iztožili še višji znesek, zato bo 
treba izvesti dodatno plačilo.

Ljubo Bekš je uvodoma povedal, da ne 

bo podprl proračuna, če vanj ne bo vklju-
čena gradnja OŠ. Zanimalo ga je, ali se bo 
glede na povišano postavko število zapo-
slenih na občini povečalo in zakaj je po-
stavka za šolske prevoze tako visoka. Žu-
pan je pojasnil, da se število uslužbencev 
ne bo povečalo, bodo pa preverili, kako je 
s sredstvi za šolske prevoze. Dejstvo je, 
da se šolski okoliš širi.

Ivan Jordan je predlagal, da se lahko 
denar, namenjen izgradnji ležečih polici-
stov na Žagarski ulici, nameni kam dru-
gam, da jih ne potrebujejo. Glede samega 
proračuna pa je menil, da največ denarja 
poberejo družbene dejavnosti, da bo nju-
no potrebno zgraditi nov vrtec. Novo po-
stavko bo težko odpreti, saj bomo lahko v 
prihodnje le vračali kredit in nič drugega.

Damjan Pangerc je predlagal, da se 
problematika dvorca Lisičje v prihodnje 
obravnava kot samostojna točka dnev-
nega reda, saj s predvidenimi sredstvi ne 
bomo storili ničesar, objekt pa propada. 
Podpira gradnjo šole na Lavrici, vendar 
ne s kreditom, meni, da bi morali poiskati 
druge vire. Predlog proračuna je podprlo 
deset svetnikov, s pripombo, da se vanj 
vključi gradnja osnovne šole na Lavrici, 
štirje svetniki so se glasovanja vzdržali.

Nato so svetniki razpravljali še o Strate-
giji razvoja občine Škofljica do leta 2020. 
Sam dokument smo v Glasniku obširno 
predstavili, zato tokrat na kratko podaja-
mo misli svetnikov. Jože Žlahtič je opo-
zoril na energetiko (obnovljivi/čisti viri), 
kmetijstvo, katerega vloga ni opredeljena, 
gradbeništvo (energetsko varčna gradnja) 
in potrebo po lokalnem energetskem kon-
ceptu, ki ga mora občina pripraviti do leta 
2011. Damjana Pangerca je zlasti zani-

malo, kako je s spremljanjem in ocenje-
vanjem izvajanja strategije, za kar naj bi 
skrbel projektni svet. Brunšek je opozoril, 
da ni dobre ponudbe javnega potniške-
ga prometa, kar je nasprotno zapisano v 
strategiji. Rojc je omenil, da se Gradišče 
le malokrat omenja in da cestne poveza-
ve Gradišče–Smrjene ni. Janez Zagorc je 
pozdravil predvideni center za mlade, Bo-
jan Božič pa opozoril, da ni omenjen širo-
kopasovni internet in določen status stare 
lavriške osnovne šole. Predlog strategije 
razvoja so svetniki sprejeli.

Sledili so pobude in vprašanja svetni-
kov:

Nataša Dolamič je opozorila, da je cesta 
na Gradišču poškodovana in da investitor 
očitno ne bo poskrbel za celotno prepla-
stitev. Občino je prosila za posredovanje.

Jože Nose je menil, da je treba na kon-
cu Novega Lanišča namestiti peskolov in 
večje cevi za meteorno vodo.

Jožefa Žlahtiča je zanimalo, ali se z 
Merschem dogovarjajo o izmenjavi otrok, 
Janeza Zagorca pa, ali je kaj novega z ze-
mljiščem pri šoli. Župan je na obe vpraša-
nji odgovoril negativno.

Bojan Božič in Lojze Nebec sta spraše-
vala, zakaj manjka del pločnika na Vre-
čarjevi ulici. Župan je pojasnil, da se z la-
stnikom niso uspeli dogovoriti za odkup.

Ivan Jordan je svetnike obvestil, da bo 
23. 12. 2009 ustanovljena civilna iniciati-
va za ureditev prometa v Občini Škofljica. 
Pregledal je zazidalni načrt POC in videl, 
da kolesarska steza nima povezave z Ža-
garsko ulico, ter izpostavil, da je predvi-
dena v širini 2,3 metra, sedaj pa je široka 
kar 3 metre. Komentarja na to ni bilo.

Iztok Petrič

Predlog proračuna za leto 2010

Morali se bomo zadolžiti
Proračunsko leto 2010 naj bi zaključili 

s cca. 4,5 milijoni primanjkljaja, ki se bo 
pokrival s presežki sredstev na računih iz 
preteklih let v višini cca. 2,9 mio € ter za-
dolževanjem v višini cca. 1,6 mio. evrov, 
pri čemer je zadolževanje vezano izključ-
no na gradnjo osnovne šole na Lavrici. 

Občinski svet je na svoji 30. redni seji 
decembra 2010 obravnaval predlog pro-
računa za letošnje koledarsko leto, 2. fe-
bruarja pa bo občinski svet obravnaval 
dopolnjeni predlog proračuna. Letos se 
proračun sprejema kasneje kot običajno, 
saj skoraj do konca leta 2009 niso bila 

znana izhodišča glede virov financiranja 
in s tem višina prihodkov (povprečnina, 
EU sredstva), niti niso bile znane vredno-
sti večjih projektov na odhodkovni strani.

Za lažjo predstavo, kam namenjamo 
denar v letošnjem letu, predstavljamo 
spodnje podatke.

Bilanca planiranih prihodkov znaša 
dobrih 7,7 milijona evrov, odhodkov pa 
dobrih 12,2 milijona. Od dohodnine naj 
bi zbrali 4.290,000, od komunalnih pri-
spevkov 1.771.460, NUZS naj bi prinesel 
365.480, okoljska dajatev 231.280, ostali 
prihodki pa 1.050.000 evrov. 

Pri odhodkih naj bi sredstva za redno 
delovanje znašala 5.520.000 evrov (do-
brih 2 mio. za šole in vrtce, delovanje vseh 
organov ter izvajanje zakonskih nalog ob-
čine – 1,07 mio, kmetijske in gospodarske 
dejavnosti – 80 tisoč, obramba in ukrepi 
ob izrednih dogodkih – 110 tisoč, zdra-
vstveno in socialno varstvo – 340 tisoč, 
šport in kultura – 260 tisoč, vzdrževanje in 
upravljanje občinskega premoženja (stav-
be, ceste, kanali) – 1,55 mio ter stroški 
medobčinskega inšpektorata – 53 tisoč).

Za investicije je namenjenih 
6.704.000,00 evrov.
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Če pogledamo nekoliko globlje v od-
hodke za investicije, lahko ugotovimo, da 
je novogradnjam namenjeno 3.754.000 
evrov (glavni porabniki: novi vrtec, OŠ 
Lavrica, POC, okoljska dajatev VO-KA, 
kanalizacija Lavrica, Ahlinova ulica, me-
teorni kanal Gradišče, vodovod Dole in 
Pevčeva dolina). Za načrte in drugo pro-
jektno dokumentacijo načrtujemo porabo 

v višini 950.290 evrov (glavni porabniki: 
novi vrtec, prostorsko načrtovanje, ceste, 
vodovodi). Za nakupe zemljišč naj bi po-
rabili 871.455 evrov, za rekonstrukcije 
in adaptacije 366.000 (od tega za ceste 
250.000), za investicijsko vzdrževanje in 
izboljšave pa 60.000 evrov. Nakupu opre-
me za igralnice v novem vrtcu je name-
njenih 240.000 evrov.

Gradnja osnovne šole Lavrica bo pote-
kala v skladu z investicijsko dokumenta-
cijo, ki jo bo potrdil občinski svet in v ka-
teri bodo navedeni tudi viri financiranja, 
vključno z višino zadolževanja.

Pripravili 
mag. Lorena Goričan

in Bojana Košiček Perger

Kako se odzivamo na javne razpise na  
področju kmetijstva v naši občini

Spoštovani občani, pravzaprav vsi, ki 
se še aktivno ukvarjate s kmetijsko dejav-
nostjo! 

K pisanju me je spodbudilo nezado-
voljivo koriščenje sredstev na področju 
kmetijstva, ki se dodeljujejo na podlagi 
javnih razpisov kot državne pomoči. 

Večina občin v državi je leta 2007 spre-
jela pravilnike o sofinanciranju progra-
mov za ohranjanje, spodbujanje in razvoj 
podeželja. Akti so bili sprejeti na podlagi 
evropskih smernic, ki narekujejo vrsto dr-
žavnih pomoči oziroma ukrepe ter upravi-
čene stroške za posamezno vrsto ukrepa.

 V letu 2009 je bil v spomladanskem 
času v Glasniku in na spletu objavljen 
javni razpis za naslednje vrste pomoči: 
pomoč za spodbujanje proizvodnje ka-
kovostnih kmetijskih proizvodov, zago-
tavljanje tehnične podpore v kmetijskem 
sektorju, varstvo tradicionalnih krajin in 
stavb ter sofinanciranje plačila zavaroval-
nih premij. Odziv je bil izredno slab; kot 
da bi v občini ne bilo prav nobene stavbe, 
ki bi bila vpisana v Register nepremič-
nin kulturne dediščine in je za zanamce 
pomembna in zanimiva, nikogar, ki bi se 
opogumil spremeniti način kmetovanja 

oziroma izboljšati kakovost kmetijskih 
proizvodov ob uvedbi tržnih raziskav, 
sistema zagotavljanja kakovosti, siste-
mov na temelju analize tveganj in kritič-
nih nadzornih točk, sistemov sledljivosti, 
sistemov za zagotavljanje upoštevanja 
pristnosti in tržnih normativov ali progra-
mov presoje vplivov na okolje, vključno s 
stroški usposabljanja ter pridobivanja cer-
tifikatov za kakovostne proizvode. 

V okviru tehnične podpore se lahko 
sredstva dodelijo za kritje stroškov orga-
niziranja programov usposabljanja, ka-
mor sodijo predavanja, tečaji, strokovne 
ekskurzije, za svetovalne storitve, stroške 
publikacij, katalogov, spletišč, ki predsta-
vljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz 
dane regije ali proizvajalcev danega pro-
izvoda. Na ta segment se je prijavilo le 
eno kmečko gospodarstvo, ki je v brošuri 
predstavilo svojo kmetijo in naselje, kjer 
kmetija leži.

Verjetno je večini prebivalcev znano, da 
na področju kmetijstva prevladuje pred-
vsem živinoreja. Ko sem pri zavaroval-
nicah preverjala, kako je z zavarovanjem 
živali, sem ugotovila, da ima kar nekaj 
rejcev živali zavarovane. A glej, meseci 

so tekli in do zaprtja razpisa je za tovrstni 
ukrep prispela ena sama vloga. 

Za izvrševanje proračuna je odgovoren 
župan, posredno pa tudi delavec občinske 
uprave, ki je zadolžen za določeno po-
dročje proračunske porabe. Nad takšno 
realizacijo na področju kmetijstva prav 
gotovo nihče od odgovornih ni zadovo-
ljen. Kje iskati vzroke? Sredstva res niso 
visoka, lahko pa le pripomorejo h kvali-
tetnejšemu življenju. Razpisi so objavlje-
ni na spletnih straneh naše občine, česar 
verjetno vsi ne uporabljate, pa tudi v Gla-
sniku, ki ga prejme vsako gospodinjstvo, 
zato ne more nihče reči, da za razpis ni 
vedel. Morda je vzrok nesodelovanja na 
razpisih »birokracija«, saj je vloga s prilo-
gami kar obsežna, vendar smo vedno pri 
pripravi le-te nudili pomoč, če ste zanjo 
le zaprosili. 

Ob koncu bi vas želela seznaniti, da 
bodo javni razpisi s področja kmetijstva 
letos objavljeni po veljavnosti Odloka 
o proračunu za leto 2010 predvidoma v 
aprilski številki Glasnika in na spletnih 
straneh. Pričakujemo čim večji odziv!

Brigita Marinšek, 
Občinska uprava

Težave in problemi podaljšane linije 3B mestnega  
avtobusnega prometa do Škofljice

Lani jeseni sem članu uredniškega odbora Glasnika, gospodu Andreju 
Pogačniku, v intervjuju izjavil, da je vse urejeno za začetek vožnje nove 
linije mestnega avtobusnega prometa 3B do osnovne šole Škofljica. Takrat 
mi še na kraj pameti ni prišlo, da se bo začetek prevoza nove mestne linije 
3B tako zakompliciral. Z mestno občino Ljubljana oziramo z gospodom 
županom Zoranom Jankovičem, ki nas je v prizadevanjih močno podpiral, 
smo se uspeli dogovoriti za začetek obratovanja nove linije. Predstavniki 
oddelka za gospodarsko dejavnost in promet v MOL in LPP so nas obi-
skali, skupaj smo pregledali vse avtobusne postaje v naši občini. V zelo 
kratkem času smo odpravili pomanjkljivosti na postajališčih, pri osnovni 
šoli smo asfaltirali obračališče, uredili pločnike, postavili oglasne table za 
vozni red itd. Takrat je bilo rečeno, da potrebujemo samo še soglasje drža-



8

Novice iz občinske hiše

ve, s katerim bo LPP dovolil podaljšanje 
nove proge mestnega prometa do Ško-
fljice. Pri preverjanju na DRSC-ju je bilo 
rečeno, da se dovoljenje že piše. Uradnik 
na DRSC-ju, gospod mag. Janez Blaž, pa 
tega dovoljenja do danes še ni napisal. 
Dva od treh prevoznikov primestnega av-
tobusnega prometa sta se na izdajo dovo-
ljenja pritožila. Mimo naše občine vozijo 
trije prevozniki, ki imajo koncesijo, pode-
ljeno s strani države. To so Bus, d. o. o., ki 
je dal soglasje, ter Veolia Transport in In-
tegral (nobeden od njiju ni dal soglasja). 

DRSC je začel voditi postopek po Za-
konu o upravnem postopku (ZUP), ki do-
loča, kako se ukrepa v takšnih primerih. 

V četrtek, 7. januarja 2010, je bil skli-
can prvi sestanek v prostorih DRSC-ja, 
na katerega so bile vabljene vse prizadete 
stranke v interesu, torej trije predstavniki 
primestnega prometa, predstavnik Oddel-
ka za gospodarsko dejavnost in promet 
MOL, predstavnik LPP, medtem ko sva 
bila z županom Boštjanom Riglerjem pri-
sotna kot opazovalca. Kot uradna oseba 

DRSC-ja je sestanek vodil gospod Blaž. 
Vsaka od strank v postopku je pojasnila 
svoje stališče, zakaj nasprotuje izdaji so-
glasja, in podala svoje zahteve. Rad bi po-
hvalil predstavnika podjetja BUS, d. o. o., 
ki je povedal, da je že lani septembra dal 
pisno soglasje za uvedbo nove linije 3B, 
čeprav bo imel s tem največji izpad do-
hodka od vseh prevoznikov. Le-ta namreč 
vozi na relaciji Grosuplje–Škofljica–Lju-
bljana. Zanimivo je bilo predvsem to, da 
je direktor Integrala javno izjavil, da nji-
hovo podjetje tako ali tako nima potnikov 
iz Škofljice.

Naš župan je podal stališče in poglede 
naše občine, sam pa sem jasno povedal, 
da se oba prevoznika ustavljata na delu 
Škofljice samo na postajališču Žaga, da je 
prometna situacija nevzdržna, da se v naši 
občini že od leta 1996 dalje borimo za iz-
gradnjo obvoznice in od leta 2000 dalje za 
mestni avtobus. Takrat smo zbrali preko 
2000 podpisov za uvedbo mestne linije. 
Pri tem je bila zelo aktivna gospa dr. Maj-
da Kragelj Zbačnik, sedaj podpredsedni-

ca Civilne iniciative za prometno ureditev 
občine Škofljica, ki je bila ustanovljena 
decembra lani.

Na sestanku na DRSC-ju so sklenili, 
da bodo poskušali nastali problem rešiti 
v treh fazah, in to v zelo kratkem času. 
Najprej naj bi usklajevali prometno-teh-
nični del izvedbe voznega reda, nato naj 
bi obravnavali ekonomsko-finančni del, v 
treh tednih pa naj bi bil po ZUP postopek 
končan.

Osebno sem vsem zgoraj omenjenim 
predstavnikom povedal, da bom izkoristil 
vse politične in pogajalske možnosti, ki 
so mi dane kot funkcionarju. Če pri tem 
ne bom uspešen, bomo vsi skupaj svoje 
pravice zahtevali v okviru že omenjene 
civilne iniciative. V skrajni sili bomo za-
čeli izvajati državljansko nepokorščino, 
kar pomeni zapiranje Dolenjske ceste. 
Sam bom osebno vztrajal toliko časa, 
dokler mestni avtobus z enotno kartico 
Urbana ne bo na voljo vsem občankam in 
občanom občine Škofljica.

Ob vsem tem sem pričakoval, da nam 
bo država pomagala in nam čestitala za 
naše prizadevanje za ureditev prevoza po-
tnikov v naši občini, saj je ta v pristojnosti 
prometnega, šolskega in visokošolskega 
ministrstva, ne pa Občine Škofljica.

Ivan Jordan,
podžupan

V primeru vzpostavitve linije 3B bi se iz Škofljice lahko pripeljali v Lju-
bljano za 80 centov, s kartico Urbana pa nadaljevali vožnjo tudi v Ljubljani. 
Ob zdajšnji ureditvi je cena za vožnjo z avtobusom iz Škofljice do petih 
kilometrov 1,30 evra, od šest do deset kilometrov pa 1,80 evra. (B. P.)

Urejanje prometnih razmer v občini smo vzeli v svoje roke

Ustanovljena Civilna iniciativa za ureditev prometa v 
Občini Škofljica

V sredo, 23. decembra 2009, smo rekli: 
»Dovolj je!« Zbrano omizje: podžupana 
Ivan Jordan in Roman Brunšek, svetniki 
Jožef Nose, Ljubo Bekš, Bojan Božič in 
Jože Rojc, kot gosta župan Boštjan Rigler 
in nekdanja poslanka v Državnem zboru 
Majda Zbačnik ter predstavniki ožjih de-
lov lokalnih skupnosti. Nekaj je bilo tudi 
občanov in občank. Povod za ustanovitev 
je bila popolna odpoved države pri ureja-
nju prometne problematike v naši občini. 
Medtem ko je država popolnoma pozabi-
la na prepotrebno obvoznico, smo dobili 
upanje vsaj s podaljšanjem mestnega po-
tniškega prometa. Potem ko smo na rav-
ni občine postorili vse, kar je bilo treba, 
nam je država v hrbet zarila nož in ni dala 
soglasja za podaljšanje proge številka 3 
oziroma za odprtje nove linije 3B. Tako 
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Vabimo vas v zobno ordinaci-
jo PreNaDENT v Dragi na Igu, 
kjer hitro in kvalitetno poskrbi-
mo za zdravje vašega zobovja 
in vam zagotovimo lep nasmeh. 
Ponujamo estetske plombe, pro-
tetično oskrbo, zdravljenja zob 
in dlesni, beljenja, implantate.

Novo!  
BREZBOLEČINSKO DELO 

z uporabo najnovejšega  
laserskega sistema.

PreNaDENT
Naročanje po telefonu 

040 934 000

smo ostali povsem praznih rok. Naravna 
posledica je, da smo zadevo vzeli v svoje 
roke.

Župan je predstavil svoje videnje posto-
pnega reševanja prometne problematike: 
najprej podaljšanje mestnega prometa in 
ureditev rumenih pasov, nato izgradnja 
polnega priključka Šmarje - Sap in uredi-
tev železniških postajališč (znova odpre-
ti postajo na Lavrici), postopna ureditev 
križišč državne ceste v smeri Kočevja. Ob 
tem občina pričakuje državno pomoč pri 
gradnji parkirišča P + R (park and ride/
parkiraj in odpelji) in subvenciji mestne-
ga prometa. Vse našteto naj bi bili zgolj 
ukrepi pred samo izgradnjo obvoznice, ki 
je naš glavni cilj. Kaj se glede obvozni-
ce dogaja na državni ravni? Po besedah 
župana na občino prihajajo nasprotujoče 
si neuradne informacije: prve govorijo o 
tem, da na ministrstvu podpirajo občin-
ski predlog poteka obvoznice, druge pa, 

da se postopki ustavljajo do tokrat, ko bo 
znano, kaj se bo zgodilo s predlagano ši-
ritvijo ljubljanskega avtocestnega obroča.

Podžupan Jordan je podal kroniko do-
sedanjega prizadevanja občine za uredi-
tev prometa. Zadeva ima dolgo brado in 
sega že v leto 1995. Andrej Ciber (KS 
Pijava Gorica) je pripomnil, da država 
začenja postopke za gradnjo tretjega pasu 
na pijavo-goriškem klancu, kar se mu 
osebno zdi zapravljanje denarja, saj pas 
za počasna vozila ne bo rešil zastojev v 
Škofljici. Zbačnikova je podala ekološki 
vidik urejanja prometa. Slovenija pre-
sega dovoljene kvote emisij, z uvedbo P 
+ R bi zmanjšali onesnaževanje okolja. 
Brunšek je izpostavil šolarje, ki se vsak 
dan prebijajo skozi neznosen promet, saj 
so zaradi zastojev na državni cesti zelo 
obremenjene tudi vse lokalne ceste. Bekš 
je opozoril, da več kot pol poti do šole ni 
opremljene s pločniki.

Po tehtni razpravi, ki jo je moderiral 
podžupan Jordan, so prisotni ustanovili 
Civilno iniciativo za ureditev prometa v 
Občini Škofljica in izvolili iniciativni od-
bor: predsednik Ivan Jordan, namestnika 
Majda Zbačnik in Roman Brunšek, zapi-
snikar Janez Marinčič, overovatelj zapi-
snika Janez Ogrinc.

V času od ustanovitve je prišlo do ve-
čjih premikov med dogovarjanju DCRS-
ja in medkrajevnih prevoznikov, država je 
začela izvajati Zakon o upravnem postop-
ku. Po besedah podžupana Ivana Jordana 
je sestanek, ki sta se ga z županom Bo-
štjanom Riglerjem udeležila 7. januarja, 
zadeva v pravo smer. Po naših podatkih 
so na pristojnih ministrstvih začeli resneje 
obravnavati tudi vlogo o gradnji obvozni-
ce. Več o dogajanju pa bomo pripravili za 
prihodnjo številko Glasnika.

Iztok Petrič

Težave pri izvajanju zimske službe
V mesecu januarju je zimska služba 

imela precej dela, saj nas je narava obda-
rila s precejšno količino snega. S snegom 
pa so se pojavile dodatne težave pri izva-
janju pluženja in posipavanja, ki ga izvaja 
zimska služba. Največ preglavic zimski 
službi povzročajo ozke ceste na območju 
Gradišča, Vrha in Smrjen. Lastniki ze-
mljišč ob teh cestah so v preteklosti gra-
dili ograje in druge objekte tik ali na meji 
javne ceste, kar v času, ko zapade več 
snega, prestavlja resen problem. Dodatno 
pa težave povzročajo nekateri lastniki ze-
mljišč ob javnih cestah, ko svoja dvorišča 
očistijo snega in nato postavljajo svoje 
avtomobile tik do ceste oziroma roba dvo-
rišča in tako dodatno onemogočajo od-
stranjevanje snega s cestišča. To pa ni edi-
ni problem, ki se kar množično pojavlja v 
zadnjih dneh. Večkrat je opaziti, da sneg, 
ki ga plug odrine na rob ceste, lastniki ze-
mljišč ponovno narinejo nazaj na cesto. 
Verjemite, da želijo delavci zimske služ-
be svoje delo opraviti kar se da kvalitetno 
in hitro, vendar s takšnimi dejanji občani 
samo dodatno podaljšujete čas opravlje-
nih storitev, s tem pa tudi nepotrebno jezo 
zaradi prepočasnega čiščenja snega. 

Ob tej priliki bi želela še opozoriti, da 
morajo sosedi ob občinskih cestah in ob 
državnih cestah, kjer so zgrajeni hodniki 
za pešce, imeti na strehah objektov, s ka-
terih se lahko na cesto vsuje sneg, pritrje-
ne snegolove, ravno tako je treba s streh 

pravočasno odstraniti ledene sveče, da se 
ne ogrozi varnosti udeležencev v prome-
tu.

Ponovno opozarjam, da je na cesti ali 
ob njej PREPOVEDANO izpuščati, od-
lagati, odmetavati ali postavljati kar koli, 
tudi sneg, kar bi lahko oviralo potek pro-
meta in ogrozilo njegovo varnost.

Leonida Goropevšek Kočar,
vodja medobčinskega inšpektorata

in redarstva Občin Škofljica in Ig
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Iz krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti - Aktualno

Vrh nad Želimljami

Pravica do interneta 
Spoštovani sokrajani Vrha nad Želi-

mljami in cenjeni vaščani Velikega Loč-
nika!

Veliko krajanov med nami se srečuje z 
nezmožnostjo dostopati do širokopasov-
nega interneta na Vrhu nad Želimljami ali 
na Velikem Ločniku. Da, prav ste prebra-
li, danes, ko nas državni in drugi organi 
pozivajo, da z njimi čim več oziroma iz-
ključno poslujemo preko interneta, tega 
mi enostavno ne moremo. 

Dostop do funkcionalnega interneta je 
že vrsto let pravica, ki je predpisana z 
zakonom. Zakon pravi, da je univerzalna 
storitev najmanjši nabor storitev določene 
kakovosti, ki je dostopen vsem končnim 
uporabnikom v Republiki Sloveniji po 
dostopni ceni ne glede na njihovo geo-
grafsko lego. Med univerzalno storitev 
spada tudi prenos podatkovnih komuni-
kacij s prenosno hitrostjo, primerno za 
funkcionalen dostop do interneta.

Zaradi opisanih težav, je bil v soboto, 
9. 1. 2010, ob 19. uri v Gasilskem domu 
na Vrhu nad Želimljami sklican sestanek 
krajanov Vrha nad Želimljami in Velikega 
Ločnika. Sestanka se je v snežnem me-
težu udeležila velika množica krajanov. 
Sestanka se je v imenu Občine Škofljica 
udeležil tudi podžupan g. Ivan Jordan.

V uvodu so se krajani dotaknili vseh 
težav in ukrepov, ki so jih sprožili posa-

mezniki in tudi občini Velike Lašče in 
Škofljica, v zvezi z izgradnjo omrežja za 
dostop do interneta. Župan Velikih Lašč 
g. Anton Zakrajšek je v lanskem letu z 
velikimi napori prišel do pozitivnih pre-
mikov pri gradnji omrežja za svojo obči-
no. Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje, 
ali občini razmišljata o povračilu dela fi-
nančnih sredstev iz komunalnega prispev-
ka, ki je nekoč vključeval tudi postavko 
priklopa na telekomunikacijsko omrežje v 
kraju. Podžupan g. Jordan je povedal, da 
se Občina Škofljica zaveda težav v zvezi 
z izgradnjo telekomunikacijskih omrežij 
v določenih delih občine. V ta namen je 
občina tudi pisno obvestila operaterja, da 
to dobrino čim prej zagotovi krajanom.

V burni razpravi so prisotni krajani 
sprejeli odločitev in imenovali sedem-
članski Odbor za izgradnjo optičnega 
omrežja Veliki Ločnik in Vrh nad Želi-
mljami. Prisotni so odbor tudi pisno po-
oblastili, da zastopa krajane v postopkih 
pri izgradnji optike v obeh vaseh. V na-
daljevanju so bili z dvigom rok enoglasno 
sprejeti trije sklepi, in sicer:   

Prvi sklep: »Vsi podpisani in prisotni na 
sestanku dne 9. 1. 2010 pooblaščamo Od-
bor za izgradnjo optičnega omrežja Veliki 
Ločnik in Vrh nad Želimljami za dogo-
vore z obema občinama: Velike Lašče in 
Škofljica, in za pogajanja z operaterjem, 

vezana na izgradnjo optičnega omrežja.«
Drugi sklep: »Prebivalci naselij Veliki 

Ločnik in Vrh nad Želimljami prosimo 
in pozivamo obe občini: Velike Lašče in 
Škofljica, in oba župana: Antona Zakraj-
ška in Boštjana Riglerja, da nam pomaga-
ta in aktivno sodelujeta pri izvedbi našega 
optičnega omrežja v letošnjem letu 2010.

Tretji sklep: »Prebivalci naselij Veliki 
Ločnik in Vrh nad Želimljami zahtevamo 
od Telekoma izvedbo in dokončanje oblju-
bljenega optičnega omrežja letos. Tele-
kom opozarjamo, da je vpisal služnost na 
naših parcelah samo pod pogojem, da iz-
vede obljubljeno optično omrežje. Skrajni 
rok za priključitev vseh gospodinjstev v 
obeh naseljih je letos (2010).

Po zaključku sestanka smo krajani v 
gasilskem domu še nekoliko poklepetali 
o drugih utrinkih iz naših krajev. Vaščani 
Vrha so se tudi javno zahvalili podžupanu 
g. Jordanu za ves njegov trud in delo v 
letih 2008 in 2009, saj je z lastno anga-
žiranostjo premikal gore. Na koncu pa si 
moramo vsi skupaj priznati, da smo že s 
samim sestankom storili velik korak na-
prej, saj smo se začeli krajani dveh so-
sednjih vasi, ki sta v dveh različnih ob-
činah, pogovarjati in ukrepati pri skupnih 
problemih. Neverjetno, kako lahko težave 
zbližujejo ljudi.

Reimond Jeršin

Janez Skubic, prejemnik listine Občine Škofljica

»Duh slovenstva in vere sta mi vcepila starša«
Janez Skubic je bil rojen v viharju dru-

ge svetovne vojne, ob nemški ofenzivi 
leta 1944, in ko mi je pripovedoval svojo 
življenjsko zgodbo, se mi je zazdelo, da 
se je ta vihar pomiril šele v zadnjem času.

Hišo, v kateri biva s svojo ženo Ivanko, 
je postavil njegov oče, ki je prišel z Mi-
hovčevega grunta, stare laniške rodbine, 
katere ime lahko najdemo v zapisih vse 
do 16. stoletja. Po opravljeni nižji gimna-
ziji, ki jo je obiskoval pri salezijancih na 
Rakovniku, se je izučil za ključavničarja. 
Že kot otroka sta ga zanimali geografija 
in astronomija. Vedoželjnost je v njem 
vzbudil profesor Kobilica. Pod steklom 
na kuhinjski mizi ima razgrnjen zemlje-
vid sveta, v kotu klopi pa stoji globus, da 
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lažje sledi dogodkom na Zemlji in nebu, 
kot pravi.

Vihar, ki sem ga omenil na začetku, je 
imel v Skubičevem življenju več stopenj: 
začel se je s težkim rojstvom, med vajeni-
ško dobo je doživel tesno srečanje z elek-
triko, v času služenja vojske je v četo, ki 
se je med nevihto skrivala pod vozilom, 
udarila strela, veliki potres leta 1976 je 
doživel na gradbišču v četrtem nadstro-
pju bloka, ko so gradili ljubljanski BS 3. 
Ko je leta 1989 odkrito podprl »četveri-
co« in procese demokratizacije Sloveni-
je, so nanj z nenehnimi nadzori pritisnili 
v službi in ga na koncu odpustili. Zara-
di domoljubja! Pogumno je vložil tožbo 
na pristojnem sodišču in zmagal. Žal ga 
je pritisk psihično tako utrudil, da se na 
staro delovno mesto ni želel vrniti. Tako 
je bil nekaj časa doma, nato pa postal za-
stopnik takratnega dnevnika Slovenec in 
uspešno zbiral nove naročnike. Ob vseh 
teh težkih dogodkih ni izgubil veselja do 
življenja, poln je upanja in novih idej. 
Kljub temu da ga okolica včasih ne ra-
zume in mu uspehe bojda celo zavida, v 
vsem slabem išče predvsem potrpljenje. 
Moč črpa v globoki veri v Jezusa Kristusa 
in priprošnji svetnikov.

Zadnja leta se je zelo posvetil vpraša-
nju, kako domači kraj Lanišče in občino 
nasploh narediti prepoznavna. Iz druž-
boslovnega in naravoslovnega znanja je 
oblikoval več idej, ki bi občino lahko šir-
še promovirale, izdelal pa je tudi že več 
tržnih produktov.

Leta 2007 je bil na njegovo pobudo na 
Lavrici označen 46. vzporednik, ki našo 
občino prečka preko Barja, mimo hotela 
Grandvid in dvorca Lisičje. Občini je tako 

dal novo zanimivost. Začel je raziskovati 
zgodovino lanu, v smislu imena rojstnega 
kraja Lanišče – Lan-išče. Iskal je in se tru-
dil ter lan oblikoval v zanimiv etnološko 
tržni produkt. Samoiniciativno se je sku-
paj z družino lotil pridelave lanu. Iz njega 
na ročnih statvah tke blago, preučuje pa 
tudi zdravilne učinke lanenih semen. Nje-
govo delo sta podprla tudi TD Škofljica 
in občina, kljub temu pa še vedno večino 
stroškov krije sam. Je entuziast in ver-
jetno bi v naši občini težko našli njemu 
podobnega. Izdelki, ki jih oblikuje, imajo 
značilnost (turističnega) spominka: prtič 
s podobo laniške cerkvice, na les vžgana 
podoba dvorca Lisičje, laneno seme, v pi-
ceriji Ona lahko dobite pico z lanom in še 
kaj bi se našlo.

Ukvarja se tudi z astronomijo. Redno 
meri kót sonca. Od zimskega solsticija, tj. 
21. decembra, se je sonce že dvignilo za 
pol stopinje. Ko sem mu povedal, da sem 
pred dvema letoma na gori Sinaj opazoval 

Orion, mi ga je takoj pokazal na zvezdni 
karti, razložil, koliko zvezd ga tvori, kdaj 
je najbolj viden in začel pripovedovati 
o svojih skorajda znanstvenih klepetih s 
profesorjem Khamom. Naj povemo, da je 
lani skupaj s TD Škofljica organiziral od-
meven astronomski večer pri dvorcu Li-
sičje, o čemer ste lahko brali v Glasniku.

Ob njem zvesto hodi žena Ivanka, ki mi 
med pripravljanjem domačega čaja, kate-
remu doda tudi nekaj mletega lanu, zau-
pa, da je ona pri hiši zadolžena predvsem 
za računalniške zadeve. Za moža z vese-
ljem pošilja elektronska sporočila, brska 
po internetu in z digitalnega fotoaparata 
pretaka fotografije s terena. Rada pa stopi 
tudi k statvam ali požene kolovrat z lane-
no nitjo. Orehova potica z nekaj lanenimi 
semeni je bila odlična!

Ob večerih, ko z ženo čakata na zaton 
sonca, se gospodu Skubicu v mislih utri-
njajo rime. V njih prevladujejo štiri njego-
ve ljubezni: domovina, astronomija, eko-
logija in etnologija. Pravi, da sta mu duh 
slovenstva vcepila ata in mama, mi pa naj 
dodamo, da je s svojim delom lahko zgled 
marsikateremu občanu.

Iztok Petrič
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Anton Mušič, prejemnik listine Občine Škofljica

Vedno in povsod pripravljen pomagati ljudem
Naslov za pričujoči portret smo vze-

li iz utemeljitve podelitve priznanja. V 
njej lahko beremo, da je s svojim delom 
v občini pustil močan pečat: sodeloval je 
pri gradnji župnijske cerkve, je neutrudni 
član Župnijske Karitas, bil je pobudnik 
ustanovitve Občinskega odbora Nove slo-
venske zaveze, ki ga še vedno vodi, bil 
pa je tudi uspešen svetnik. Osebno lahko 
dodam, da je načitan mož, z globoko mi-
slijo, na katero je zmožen navezati mnoge 
druge, in ko že misliš, da se je dokončno 
zapletel, uspešno pride na izhodišče in 
misel zaključi. Bogastvo črpa iz sloven-
ske in svetovne klasične literature. Rav-
nokar je končal z branjem Mladeniča ru-
skega pisatelja Dostojevskega.

Anton Mušič se je v Škofljico priselil 
leta 1978, ko sta si z ženo zgradila hišo. 
Rojen je bil v Trzinu, in sicer pet let pred 
drugo svetovno vojno, ko je ta zajela našo 
državo. Med mašo na cvetno nedeljo, ko 
je k blagoslovu prvič nesel žegen, je do-
živel bombardiranje radijskega oddajni-
ka. Med okupacijo je najprej obiskoval 
nemški vrtec, nato pa še nemško osnovno 
šolo, ki zaradi požiga objekta ni dolgo de-
lovala. Nižjo gimnazijo je po vojni kon-
čal v Domžalah, nato pa še obrtno šolo 
in se zaposlil pri takratni Avtoobnovi. Po 
odsluženem vojaškem roku je naredil še 
srednjo strojno šolo. Pravi, da mu učenje 
ni delalo težav, že od otroških let pa je rad 
bral. Spomni se prve knjige – slikanice 
Fižolčki.

V službi so cenili njegovo znanje in de-
lavnost, tako je hitro napredoval. Med le-
toma 1983 in 1986 je odšel na delo v Irak, 
kjer so gradili ogromno vojaško bazo, ki 
je vključevala tudi letališče. V prostem 
času je prevozil celotno državo. Na meji 
z Iranom je doživel celo streljanje, zaradi 
fotografiranja pa je bil zaprt, vendar ga je 
rešila delovna viza. Zaslužek je bil dober, 
saj je z njim lahko napravil zaključna dela 
na hiši.

Ko ga prosimo, naj komentira uteme-
ljitev priznanja, pove, da pri sami gradnji 
župnijske cerkve v Škofljici ni sodeloval, 
je pa na cerkvi in župnišču opravil mnoga 
zaključna in vzdrževalna dela. V okviru 
Karitas pomaga pri vseh akcijah in obi-
skuje starejše, je tudi zastopnik v Župnij-
skem pastoralnem svetu. Župljani imajo 
močan socialni čut, saj se na vsako akcijo 

radodarno odzovejo tako materialno kot z 
denarjem.

Njegova velika ljubezen – največjo lju-
bezen, da ne bo pomote, goji do žene in 
otrok – je Nova slovenska zaveza, katere 
škofljiški odbor je zrasel iz želje svojcev 
zamolčanih žrtev druge svetovne voj-
ne po postavitvi tako imenovanih farnih 
plošč. Pravi, da so si spomenika mnogi 
želeli, a nihče ni hotel storiti javnega ko-
raka. Zbrali so se Alojzij Goršič, Franc 
Menard, Marija Tekavec in naš sogovor-
nik in ustanovili odbor za postavitev obe-
ležja, gospoda Mušiča pa so imenovali za 
predsednika. Leta 1996 je bila njihova na-
loga realizirana. Pri tem jim je pomagala 
občina in takratni župan dr. Jože Jurkovič. 
Iz odbora, v katerem se je zbralo dobrih 
20 članov, so nato ustanovili Občinski 
odbor Nove slovenske zaveze. Njihova 
naloga je zbiranje pričevanj in ohranjanje 
spomina na medvojne in zlasti povojne 
dogodke. Glavni cilj pa je, in ta še ni do-
sežen, pravno-formalna izenačitev vseh 

žrtev druge svetovne vojne ter vojnega in 
povojnega nasilja. Ob tem ne more mimo 
velikega vprašanja, ki muči našo državo 
– sprava. Pravi, da če bi država izenačila 
vse žrtve druge svetovne vojne in povoj-
nega nasilja, bi s tem tlakovala pot k spra-
vi med narodi.

Ob prejemu priznanja je bil najbolj ve-
sel, da je lokalna skupnost priznala tudi 
delo Nove slovenske zaveze, ker še ni 
slišal, da bi se to kjer koli in na kakršen 
koli način zgodilo. Ob prejemu listine se 
je predvsem zaradi tega za priznanje tudi 
javno zahvalil.

Ob koncu najinega pogovora, ko je 
žena na mizo že postavila vabljiv nare-
zek, je občini dal še konkretno pobudo: 
»Potrebujemo seznam oseb, po katerih 
imamo poimenovane ulice v naši občini, 
ter kratko predstavitev le-teh, da bomo 
vedeli, kdo so bili in kako so povezani z 
našimi kraji.«

Iztok Petrič
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Županova Micka
V počastitev 220. obletnice prve upri-

zoritve Županove Micke v Ljubljani smo 
se v dramski skupini dogovorili, da bomo 
v Škofljici »gor postavili« to veseloigro 
našega prvega dramatika Antona Tomaža 
Linharta.

Premiera je bila 18. decembra v kultur-
ni dvorani v Škofljici, ponovitev pa v so-
boto, 19. decembra, v dvorani na Lavrici 
in gostovanje v nedeljo, 20. decembra, v 
Iški vasi. V predstavi, ki jo bomo, upamo, 
ponovili v začetku marca, nastopajo Mir-
ko Anželj, Maja Flis, Maruša Fakin, Miha 
Brkinjač, Blaž Matjaž, Jernej Jambro-
vič in Jan Tehovnik. Režiserka je Darija 
Premk. Za osvetljavo skrbi Jurij Krajčič. 
Kostume nam je pomagala izbrati Nada 
Slatnar.

Za obeležitev tako pomembnega do-
godka za slovensko gledališče, kot je prva 
uprizoritev veseloigre Županova Micka, 
je bilo tudi primerno kaj več vedeti in po-
vedati o avtorju Antonu Tomažu Linhartu. 

Naša članica Katja Višnjić Škrabec je 
pripravila naslednje besedilo, ki sem ga 
prebrala pred vsako predstavo:

Stezé popustil nemškega Parnasa, je 
pisal zgodbe kranjske star'ga časa. Komu 
Matiček, Micka, hči župana, ki mar mu je 
slovenstvo, nista znana? Slavile, dokler 
mrtvi se zbudijo, domače bote ga Talija, 
Klijo.

S temi besedami se je v epitafu, nagrob-
nem napisu, France Prešeren poklonil 
Antonu Tomažu Linhartu. Človeku, ki ni 
zaznamoval samo slovenskega gledališča 
in jezika, temveč tudi svojo dobo, saj je 
najpomembnejši slovenski preroditelj, 
najdoslednejši svobodomislec in razsve-
tljenec, prvi izraziti meščan v slovenski 
kulturi.

Prosvetljenec, dramatik, pesnik, zgodo-
vinar in šolnik Anton Tomaž Linhart se je 
kot sin premožnega meščana rodil 11. 12. 
1756 v Radovljici. 

Najprej se je šolal v domačem kraju, 
nato pa šolanje nadaljeval v Ljubljani 
in kasneje tudi na Dunaju. Leta 1786 je 
postal okrožni šolski komisar v ljubljan-
skem okrožju. Zavzemal se je za ustana-
vljanje šol.

Prizadeval si je tudi za ustanovitev 
osrednje in javne študijske knjižnice v 
Ljubljani. Zaradi njegove pobude je bila v 
Ljubljani ustanovljena licejska knjižnica, 
predhodnica NUK-a v Ljubljani.

Njegovo slovstveno delo je raznoro-
dno. V času študija na Dunaju je nastala 
pesniška zbirka Blumen aus Krain – Rože 
s Kranjskega. 

Anton Tomaž Linhart pa je seveda naj-
bolj poznan kot prvi slovenski dramatik. 
Sprva je pisal v nemščini. Njegovo prvo 
delo je tragedija Miss Jenny Love, ki je 
izšla leta 1780. 

Pred Linhartovim dramskim ustvarja-
njem je bilo uprizarjano le Romualdovo 
pasijonsko besedilo Škofjeloški pasijon. 
Leta 1773 pa je Marija Terezija prepove-
dala pasijonske procesije in s tem moč-
no prizadela gledališče. Da bi gledališče 
»stalo in obstalo«, se je po tragediji Lin-
hart lotil komedije, in sicer je besedilo du-
najskega dramatika Richterja, Podeželski 
mlin, predelal v Županovo Micko. 

S prijatelji jo je uprizoril v Stanovskem 
gledališču 28. decembra 1789 – torej pred 
220 leti. Sam jo je režiral in sodeloval kot 
prišepetovalec, njegova žena Jožefina pa 

je igrala Micko. Svoje navdušenje je kri-
tik, verjetno Zois, za prvo številko Laiba-
cher Zeitunga zapisal: 

»Sinoči so naši tako plemeniti prija-
telji gledališča kakor tudi velikodušni 
človekoljubi zopet stopili na oder, da bi 
pomagali človeštvu, ki trpi pomanjkanje, 
in nam hkrati prepričljivo dokazali, da je 
tudi kranjski jezik dovolj gibčen, prožen, 
krepak in blagoglasen, da se prav tako 
lepo sliši iz Talijinih ust kakor ruski, češki 
in poljski … Izvrstni prevod je dal tej igri 
vso notranjo polnost in že znana umetnost 
igralcev in igralk je presegla vsa pričako-
vanja občinstva. In tako se vam, gospodje 
in gospe v tej družbi, ne zahvaljuje le siro-
mak iz vsega srca, tudi narod je ponosen 
na vas in vas bo ovekovečil v letopisih 
svojega slovstva ter rekel: 'To so bili ti-
sti, ki so položili temelj za izpopolnitev 
svojega maternega jezika in ga usposobili 
tudi za gledališče.'« 

To poročilo le dan po premieri je tudi 
prva tiskana gledališka kritika o sloven-
ski posvetni igri. Leta 1790 je igra izšla v 
tisku, za njo pa nova komedija Ta veseli 
dan ali Matiček se ženi — priredba Beau-
marchaiseve Figarove svatbe.

Linhart je moral zasnovati slovenski 
odrski jezik. Zgledoval se je po preprosti 
govorici slovenskih ljudi, predvsem po 
gorenjščini, obarvani z nekaterimi dolenj-
skimi značilnostmi. Linhartov jezik je živ, 
naraven in slikovit, ni pa še razslojen po 
socialnem položaju govorečih oseb. To 
pomeni, da bomo slišali, da v igri gospôda 
govori tako kakor kmetje. 

Anton Tomaž Linhart se je uveljavil 
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tudi kot znanstvenik. Napisal je zgodo-
vinsko delo v dveh delih Poskus zgodo-
vine Kranjske in ostalih dežel južnih Slo-
vanov Avstrije. 

Umrl je leta 1795 v Ljubljani.
Premiero v Škofljici si je ogledala in z 

burnim aplavzom nagradila polna dvo-
rana obiskovalcev. Med njimi sta bila 
tudi gospa Tatjana Avsec, vodja JSKD 
Območna izpostava Ljubljana - okolica, 
in gospod Klemen Markovčič, strokovni 
spremljevalec vsakoletnega Linhartovega 
srečanja amaterskih gledaliških skupin 
pri JSKD za osrednjo Slovenijo. Njegovo 
oceno še čakamo.

Za sodelovanje pri izvedbi predstave se 
zahvaljujemo Občini Škofljica kot daro-
valki, Krajevni skupnosti Lavrica in pose-
bej g. Jožetu Pintarju za uporabo njihove 
dvorane za vaje, Primožu Golobiču za 
popravilo kulis in gospe Nadi Slatnar za 
pomoč pri izbiri kostumov ter g. Franciju 
Golobiču in g. Rajku Jambroviču za pre-
voze kulis. Vsem še enkrat iskrena hvala, 
saj brez njihove pomoči predstava gotovo 
ne bi zaživela.

Marija Gregorič

MPZ Češnje ob 10-letnici delovanja izvedel koncert božičnih pesmi

Vstanite, ne spite
Škofljica, 27. 12. 2009. MPZ Češnje je 

priredil ob 10. obletnici delovanja koncert 
božičnih pesmi v župnijski cerkvi v Ško-
fljici. To je bil koncert za verujoče in ne-
verujoče poslušalce. Ob tej priliki nismo 
slišali starih, skoraj ponarodelih in nešte-
tokrat zapetih pesmi. To so bile pesmi, ki 
se slišijo redkeje.

Ustvarjene ali prirejene so bile od pri-
znanih avtorjev, kot so: France Cigan, 
John Rutter, Anton Jobst, Leopold Cvek, 
Franc Juvan, Ubald Vrabec, Gustav Ipa-

vec in Tomaž Pirnat. Morda naj za sko-
mine nanizam le nekaj napevov: Vstanite, 
ne spite, Božična noč, Oznanjam vam ra-
dost, Prišla je, Mir in radost, Naš božič, 
Kaj nam prinaša sveti večer. 

Nisem noben glasbeni kritik, povem pa 
naj, da je bilo za moja ušesa slišati veliča-
stno. Enostavno se umiriš, zapreš oči in 
uživaš v glasbenem doživetju. 

Svoj delež h koncertu je polepšal tudi 
podmladek MPZ Češenj ter njihovi nado-
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budneži »Peške« s pesmijo in glasbeno 
spremljavo na kitari, violini in flavti. 

Ob vsem uživanju poslušalcem manjka 
samo še vonj po smreki ter okus po vro-
čem, samo maminem čaju in bogato zaviti 
potici.

Človek kar pozabi, od kdaj že človeštvo 
pričakuje to skrivnostno noč. Od kdaj je 

zaželena in kolikokrat hrepeneče prero-
kovana ta sveta, ta blažena noč. V umu 
modrijanov si se lesketala kot daljna luč, 
v srcih pastirjev si brlela, po pergamentih 
božjih vidcev si bila oznanjena. In prišla 
si. Nebo je zažarelo, zvezde so zamigljale, 
hribčki so se posuli s snegom. 

Vse slišano, vse doživeto – to je naš 

božič. Hvala MPZ Češnje s podmladkom 
Peške, hvala povezovalcu prof. Romanu 
Brunšku za scenarij in vodenje prireditve 
pa seveda vsem obiskovalcem od blizu in 
daleč. 

Besedilo in fotografije
Andrej Pogačnik

Fotografija sprašuje
Na naše vprašanje v zvezi z informa-

cijskimi tablami Svarunove poti nam je 
predsednik TD Škofljica poslal naslednji 
odgovor:

»Vsako leto pred pohodom po Svaru-
novi poti člani turističnega društva pre-
gledamo oziroma popravimo markacije 
na omenjeni poti. S poti očistimo podrto 
drevje in obrežemo grmovje. Usmerjeval-
ne table in kažipoti so marsikje potrebni 
zamenjave ali prenove, kar imamo v pro-
gramu društva za leto 2010. Potrudili se 
bomo, da bo Svarunova pot do 25. juni-
ja prenovljena in urejena tako, kot mora 
biti.«

Tokrat pa smo se ozrli na kulturno dedi-
ščino, ki kraljuje v centru Škofljice – Ro-
bežnikov kozolec. Kulturni spomenik, v 
katerega je občina vložila sredstva, je tre-
nutno namenjen plakatiranju, kar za bojda 
največji toplar na Slovenskem res ni ča-
stno. Kako je bilo z njegovo prestavitvijo 
in delno obnovo ob rekonstrukciji ceste 
Škofljica–Kočevje, nam je povedal usluž-
benec občine Stane Bozja: »Rekonstruk-
cijo križišča sta financirali država in obči-
na skupaj. Država okoli 300 mio. tolarjev 

(2/3), občina pa okoli 150 mio. tolarjev 
(1/3). Kolikšen delež je kdo prispeval za 
kozolec, ne vemo natančno, je pa lastnik 
dobil denar in potem sam organiziral oz. 
izvedel obnovo in prestavitev. Zaščiten je 
kot spomenik državnega pomena. Je men-
da največji kozolec te vrste v Sloveniji.«

Nato smo ugotovili, da toplar ni zašči-
ten kot spomenik državnega pomena, pač 
pa ima status kulturne dediščine. Tako bi 
za plakatiranje njegov lastnik moral pred-
hodno pridobiti soglasje s strani Zavoda 

za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 
Po naših podatkih ga ni. Kljub temu da 
je kozolec v zasebni lasti – vanj pa sta po 
besedah Staneta Bozje vlagali tudi država 
in občina –, lastnika sprašujemo, ali se 
mu zdi primerno, da kulturno dedišči-
no, ki krasi sam center občine, zakri-
vajo oglasna sporočila. Bo občina kot 
sofinancer v zvezi s tem kaj ukrenila?

Pripravila Nataša Kovačič
in Iztok Petrič

8. božično-novoletni koncert pevskih zborov Občine Škofljica

Gruberjeva Sveta noč je letos donela kar iz 250 grl

Združeni glasovi vseh pevskih zborov

Turistično društvo Škofljica je zdaj že 
tradicionalno organiziralo osmi božično-
novoletni koncert v župnijski cerkvi sv. 
Cirila in Metoda v Škofljici. Letošnji kon-
cert, ki je bil v nedeljo, 17. januarja, so 
zaznamovali 10 pevskih zborov in nabito 
polna župnijska cerkev. Z uvodnim govo-
rom je vse zbrane pozdravil Roman Brun-
šek, ki je bil tudi povezovalec programa. 
Pesmi in petje je s svojimi pripovedmi o 
radostih življenja, družinski sreči, otro-
škem smehu in igri še dodatno ovrednotil.

Koncert je odprl otroški pevski zbor 
Modrijani pod vodstvom Karmen Mihe-
lič Čampa. Nadaljevali so nežni glasovi 
Otroškega pevskega zbora OŠ Želimlje 
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z zborovodkinjo Heleno Tomšič. Nato 
sta se predstavila Otroški pevski zbor OŠ 
Škofljica in Mladinski pevski zbor OŠ 
Škofljica. Omenjena zbora uspešno vodi 
Mateja Novak. Sledil je Dekliški pevski 
zbor Škofljica z zborovodkinjo Andrejo 
Škufca Smrdel. Ženski pevski zbor Lani-
ške predice pod taktirko Mojce Jevnikar 
Zajc je prevesil koncert v drugo polovico. 
Za njimi pa so se razlegali nežni glasovi 
Otroškega pevskega zbora Sv. Dominik 
Savio, ki ga vodi Marjeta Škufca. Po tem 
so se razlegli močni glasovi Mešanega 
cerkvenega pevskega zbora sv. Cirila in 
Metoda z zborovodjem Jožetom Smrekar-
jem ter Mešanega mladinskega pevskega 
zbora Gimnazije Želimlje pod vodstvom 
Polone Stegu. Mešani pevski zbor Če-
šnje in njihov podmladek Otroški pevski 
zbor Peške sta najprej posamično in nato 
skupaj zaključila koncert pod taktirko 
Katarine Bambič. Povezovalec se je vsem 
nastopajočim in obiskovalcem iskreno 
zahvalil. Zahvalam se je pridružil tudi 
predsednik Turističnega društva Škofljica 

Koncert je spretno povezoval g. Roman 
Brunšek.

Zahvala predsednika TD Škofljica, Jožeta 
Dolšine, vsem nastopajočim in obiskoval-
cem

g. Janez Dolšina. Za vrhunec prireditve pa 
prav gotovo šteje zaključek koncerta, kjer 
smo prisluhnili okoli 250 glasovom vseh 

nastopajočih. Za čas in kraj primerno je 
zadonela Gruberjeva Sveta noč!

Besedilo in fotografije pripravila  
Maja Novak

PRIPIS: Turistično društvo Škofljica se 
za darovane žemljice (za sendviče nasto-
pajočim) zahvaljuje Pekarni Pečjak!

Vabilo nevladnim organizacijam, interesnim skupinam in posameznikom 
za udeležbo na povezani čistilni akciji

»STOP DIVJIM ODLAGALIŠČEM  
NA BARJU 2010«

27. marec 2010
Tudi letos bodo združili svoje moči prostovoljci iz številnih barjanskih društev, da po svojih močeh pripomorejo k čistejši 

naravi na Ljubljanskem barju. 
Akcija bo potekala v soboto, 27. marca 2010, v času, ko ljudje že tradicionalno poskrbijo za bolj urejeno okolico svojih domo-

vanj; kljub temu da je v naseljih po Ljubljanskem barju dobro poskrbljeno za urejenost tudi s pomočjo javnih komunalnih služb, 
v naravi še naprej ostaja problem divjih odlagališč. Res je, da je po Zakonu o varovanju okolja za divje odlagališče v naravi 
odgovoren lastnik zemljišča, kjer se nahajajo ti odpadki, pa je večina teh kupov smeti ob javnih poteh in kolovozih, ki so v lasti 
lokalnih skupnosti, in ravno odstranjevanju teh je namenjena ta akcija.

Kljub temu da je letos načrtovana velika čistilna akcija po vsej državi, gre na Ljubljanskem barju za specifično okolje, kjer je 
zaradi narave in živali treba tovrstno akcijo izvesti pred 17. aprilom. Poleg tega pa je praksa pokazala, da je nujen odvoz zbranih 
količin še isti dan, da se s tem izognemo številnim problemom, ki so v preteklosti nastajali z nenamenskim kopičenjem kosov-
nih odpadkov na tistih lokacijah, ki so bile določene za zbirna mesta v okviru te akcije. Tovornjaki Snage bodo tako še isti dan 
odpeljali zbrane količine na deponijo.

Ravno tako kot lansko leto bomo tudi letos poskušali prostovoljce na veliki barjanski čistilni akciji še dodatno motivirati, zato 
jim bomo poskušali zagotoviti večjo varnost in vidljivost s pomočjo odsevnih brezrokavnikov. Z njimi bo zagotovljena prepo-
znavnost njihove udeležbe na akciji, lahko pa jih bodo uporabljali tudi kot udeleženci v prometu čez celo leto.

Vabimo torej vse posameznike iz številnih prostovoljnih društev na Barju in vse okoljsko ozaveščene posameznike, da se 
pridružijo skupinam, ki bodo čistile naravo na njihovem koncu. Vse podrobnosti o zbirnih mestih skupin, ki bodo sodelovale pri 
čiščenju narave, bodo objavljene na spletnem portalu www.barje.net. Prostovoljci se lahko odločijo za čiščenje svoje okolice ali 
se pridružijo skupinam na drugih lokacijah. 

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefon 040/591 887.
Okoljevarstveno društvo Barjanski zmaj

Uredništvo spletnega portala www.barje.net
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MPZ sv. Cirila in Metoda Škofljica prepeval  
v Postojnski jami

Že vrsto let na predstavi živih jaslic v 
Postojnski jami nastopa tudi MPZ sv. Ci-
rila in Metoda iz Škofljice. Letošnja pred-
stava je bila jubilejna dvajseta, na kateri 
sta med drugim nastopala Oto Pestner in 
Helena Blagne. To je bila vsekakor pope-
stritev letošnjih živih jaslic v Postojnski 
jami, kar se je pokazalo na množici doma-
čih in tujih obiskovalcev. Med lepimi sve-
topisemskimi prizori so lahko občudovali 
čudesa narave, ki so se izoblikovala skozi 
stoletja. V Koncertni dvorani Postojnske 
jame pa so prisluhnili našemu petju in pe-
tju številnih zborov od blizu in daleč. S 
pesmimi smo jim pričarali pravo božično 
vzdušje. 

Besedilo in fotografija
Sandi Novak

Iz poslanske klopi

Državna proračuna 2010 in 2011: rekordno  
zadolževanje, podvojitev dolga in novi davki

0

10

20

30

40

50

60

% BDP 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
leto

Javnofinančni dolg 2004 - 2013

Proračuna za leti 2010 in 2011 sta pro-
tirazvojna, nista varčevalna, škarje med 
prihodki in odhodki se nevarno poveču-
jejo, ni opaziti racionalizacije pri porabi 
v javnem sektorju; razvojne investicije, 
ki bi v obdobjih upada gospodarske rasti 
lahko nadomestile ta upad, se odmikajo v 
nedoločeno prihodnost, vlada pa pospeše-
no kuri podlago, ki jo je pridobila ob na-
stopu mandata.

Vir: Vlada RS – Proračunski memorandum za leti 2010 in 2011

V te trditve bi lahko strnili predloga 
proračunov, ki smo ju v novembru 2009 
obravnavali v Državnem zboru.

Če se dolg povečuje na račun investi-
cij in razvoja, je to še razumljivo. Nera-
zumljivo pa je, da je del primanjkljaja 
namenjen za tekočo uporabo, kar je skrb 
zbujajoče in nevarno za javne finance. Ob 
tem je ravno v teh dneh v javnost prišla 
novica, da smo Slovenci tudi v obdobju 

krize in recesije pridno varčevali, kar po-
meni, da bi lahko varčevala tudi država, 
pa se poraba v javni upravi ves čas po-
večuje. 

Da bo tudi gospodarska rast nižja in se 
bo začelo stanje izboljševati šele v letu 
2011, pa kaže naslednji graf na naslednji 
strani.

Proračuna za leti 2010 in 2011 temeljita 
na podatkih UMAR-ja, iz katerih izhaja, 
da bo BDP v Sloveniji v letu 2009 padel 
za 7,3 %. Na ta padec je naravnana na-
poved UMAR-ja o minimalni pozitivni 
rasti v letu 2010 za 0,9 % in leta 2011 za 
2, 5 %. Napoved UMAR-ja lansko leto v 
približno enakem obdobju je bila, da bo 
Slovenija beležila 0,6 % pozitivno go-
spodarsko rast, nato pa se je zgodil, kot 
je rekel tudi premier Borut Pahor, »prosti 
pad«. Tudi če izhajamo iz teh številk, ki 
jih lahko jemljemo kot verodostojne na-
povedi, pomeni, da bo vlada Boruta Pa-
horja v dveh prihodnjih letih ob minimal-
ni gospodarski rasti uspela pokriti komaj 
tretjino upada letošnjega BDP. Skrb zbu-
jajoč je primanjkljaj, ki je letos v višini 
ene milijarde 850 milijonov evrov in ki 
se nadaljuje tudi v leto 2010 v višini ene 
milijarde in 800 milijonov evrov ter v leto 
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2011 v višini ene milijarde in 600 milijo-
nov evrov. 

Ta proračuna nista programsko in ra-
zvojno naravnana, dokumenti pa so pri-
pravljeni po enaki metodologiji kot v pre-
teklih letih, razlika je le, da bomo zabele-
žili veliko proračunsko luknjo. Dolg se bo 
namreč v treh letih Pahorjeve vlade iz 8,3 

milijarde evrov podvojil na 15,2 milijarde 
evrov.

Evropska komisija je že uvedla posto-
pek proti Sloveniji zaradi primanjkljaja, 
s katerim Slovenija krši določbe pakta 
stabilnosti. Res je enaka usoda doletela 
tudi nekatere druge države, a to je slab 
izgovor, saj je bil naš izhodiščni položaj 

SOCIALNI DEMOKRATI
Občinski odbor Škofljica
e-pošta:
socialni.demokrati.skofljica@gmail.com

Spoštovane občanke in spoštovani občani!
Tudi za Občinskim odborom Socialnih demokratov Škofljica je naporno in delovno leto 2009.
Ob koncu leta smo se sestali na redni seji in zaradi službenih obveznosti je dosedanji predsednik občinskega od-

bora SD Rok Koncilja zaprosil za zamenjavo. Občinski odbor je njegovo željo z razumevanjem sprejel in za novega 
predsednika izvolil Damjana Pangerca. 

Zavedamo se, da bo leto 2010 težko in bo zahtevalo veliko časa in energije, saj nas čakajo lokalne volitve, prav 
tako je v naši občini veliko projektov, ki bodo zahtevali veliko angažiranosti naših svetnikov v Občinskem svetu.

Svojim članom smo predstavili aktivnosti, ki potekajo v Občinskem svetu, in prizadevanja naših dveh svetnikov. 
Zavedamo se, da je naša stranka trenutno največja vladna stranka in nosi največjo odgovornost za prihodnost Slo-
venije. Udeležujemo se vseh pomembnih sestankov Socialnih demokratov, kjer aktualnim ministrom in poslancem 
SD predstavljamo težave, s katerimi se sooča naša občina. Z nekaterimi ministri in poslanci smo že dogovorjeni za 
obisk naše občine, z nekaterimi dogovori še potekajo. Upamo, da bomo z našo aktivnostjo pripomogli k hitrejše-
mu reševanju nekaterih ključnih težav, s katerimi se občanke in občani Škofljice spopadamo vsakodnevno. Nekaj 
storiti za lokalno skupnost, bi morala biti zaveza vseh občinskih odborov strank, ki bodo najmočnejše v državi tudi 
v prihodnje.

Vse vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete na naš elektronski naslov  
socialni.demokrati.skofljica@gmail.com.

Vsem občankam in občanom Občine Škofljica želimo uspešno leto 2010 na osebnem kot tudi poslovnem področju.
Ob bližajočem kulturnem prazniku pa si želimo predvsem kulturnega dialoga med različno mislečimi.

Za OO SD Škofljica
Damjan Pangerc
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bistveno boljši. Ob tem nas lahko skrbijo 
napovedi različnih ministrov o povišanju 
in uvedbi novih davkov, saj se že sedaj 
nekateri težko »prebijejo« čez mesec. Mi 
se bomo trudili, da se situacija čim prej iz-
boljša. V ta namen smo predlagali že več 
ukrepov, ki pa jih vladna koalicija vztraj-
no zavrača. Ne glede na to bodo ukrepi, 
ki bi povečali zaposlenost, nujni in v tej 
smeri bomo tudi delovali. 

Lahko me pokličete na telefon 
01/4789 535 ali se mi oglasite po ele-
ktronski pošti: alenka.jeraj@dz-rs.si. 
Informacije o mojem delu lahko naj-
dete na www.alenkajeraj.sds.si.

Naj se vam v novem letu izpolni čim 
več želja. 

Uresničite čim več sklepov in ciljev, 
ki si jih boste zadali, in ne pozabite, 
vsak dan posebej je dragocen in dra-
goceno je, kako in s kom ga preživimo. 

Saj veste – življenje ti da samo toli-
ko, kolikor si upaš vzeti!

Alenka Jeraj, 
poslanka v Državnem zboru 

Republike Slovenije
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Politične stranke

Zares – nova politika s polno paro v novo leto
V zadnjih mesecih leta 2009 so bili izpolnjeni pogoji za ustanovitev občinskega odbora stranke Zares tudi v Občini 

Škofljica. Na dveh zborih ob koncu leta so bili ob izdatni pomoči Gašperja Koprivška postavljeni temelji za delo, ure-
jena je bila kopica formalnosti ter osnovana predstavniška telesa občinskega odbora stranke. Na predsedniško mesto 
je bil izvoljen g. Alojz Pluško, ki je s 16. 12. 2009 tudi nastopil triletni mandat vodenja OO, izvoljen ter imenovan pa 
je bil tudi kolegij OO, in sicer v sestavi Olga Jurečič, Špela Intihar, mag. Miha Dvojmoč in Gregor Lipovšek, medtem 
ko je bila za sekretarko OO imenovana Špela Intihar. 

V prihodnjih mesecih bodo poglavitne aktivnosti OO predstavitev v javnosti in medijih, izbor aktualnih tem, za 
katere se v svojem programu zavzema stranka Zares in so aktualne tudi v Občini Škofljica, sestavitev programa dela 
OO Škofljica, pojavljanje tako v občinskem glasilu Glasnik kot tudi na spletni strani stranke Zares, aktivnosti v zvezi 
s kandidacijskimi postopki za izvolitev župana, izvolitev namestnika predsednika za Svet pokrajinskega odbora in 
drugo.

Zahvaljujemo se vsem občanom in simpatizerjem stranke, ki so nam ob ustanovitvi Občinskega odbora Zares za-
želeli srečo in obilje delovnih uspehov v letu 2010. 

Vse občanke in občane Škofljice vabimo, da nam po elektronski pošti skofljica@zares.si posredujete svoje predlo-
ge, želje ali razmišljanja o težavah, ki bi se jih z nekaj dobre volje morda dalo rešiti.

OO Zares Škofljica

Srečno novo leto 2010 želimo vsem občankam in občanom občine Škofljica

Naj prinese novi čas vse, kar je staro leto zamudilo. Ljubezni, dobrote, sreče, 
zdravja in veselja. Veliko preprostih besed – kakor kruh, ljubezen, dobrota, da ne bi 

slepi v temi na križpotjih zašli s pravih poti. 

Občinski odbor LDS Škofljica
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Iz dela naših društev

Božič nekoč in danes
Lavrica, 20. december 2009. TD Lavri-

ca je pripravil kulturno prireditev BOŽIČ 
NEKOČ IN DANES, ki ni bila pripra-
vljena samo zaradi božiča, pač pa tudi v 
spomin dnevu samostojnosti in enotnosti 
države Slovenije. 

Domača kulturna dvorana je bila pre-
majhna za vse krajane, ki so želeli pri-
sostvovati dogodku. Naj omenimo, da je 
bila dvorana tudi sveže prepleskana, kar 
je dogodek naredilo še slovesnejši. 

TD je ob odru namestil dve smrečici v 
smislu vsebine naslova prireditve. Prva je 
bila okrašena na zelo star, tradicionalen 
način. Na njej so viseli le bomboni in do-
mači piškoti, tudi lučk ni bilo. Spodaj so 
bile nameščene jaslice izpred 2. svetovne 
vojne. Poleg je visel napis od vrha nav-
zdol BOŽIČ NEKOČ. 

Na drugi strani odra pa je bila moderna 
smrečica z okraski in lučkami današnjega 
časa in trenutka, spodaj pa moderno za-
vita darila. Ta pa je imela napis BOŽIČ 
DANES. Razlika med drevescema je bila 
očitna. 

Mladi so s petjem in besedo prikazali 
nekakšno hitenje po modernem mestu, 
polnem bleščečih izložb: reka ljudi se pre-
riva in hiti ciljem naproti oziroma trenut-
ku nakupovalne mrzlice, vse žari od kiča 
snežink in svetlobnih učinkov, za povrh 
pa še rohnenje avtomobilskih motorjev. 
Prisotnim sprehajalcem po potrošniškem 
mestu je tega kmalu dovolj. Kaj hitro si 
zaželijo nežnih glasov in pesmi.

Premraženi pešci si zaželijo vročega 
čaja z vonjem po cimetu in rahlih oreho-
vih rogljičkov. Doma bi se v nežnem ob-
jemu mame ogreli in bilo bi jim topleje. 
Dovolj je kiča in nasmejanih obrazov z 
obcestnih panojev. Povsod sama snežna 
belina, do koder seže pogled. Gore so sa-
motno ugašale v večernem soncu. Seveda 
je treba domov, saj potrebujemo smreči-
co, lučke, darila. Kako je lepo dobiti da-
rila, postati otrok in sanjati. Otroci pa so 
iskreni in znajo tudi dajati. Njihova vošči-
la so tako resnična. Božič je čas dovolje-
nih sanj in pričakovanj. Ledeni december 
je čas, ko človek »blodi« skozi spomine. 
Ledena pokrajina in jasno zvezdno nebo 
temu občutku primakneta svoj sijaj. V 
bližnjih hišah so ljudje, jaz pa sem sam, 
sam. Tavanja skozi tako noč popotnika še 
bolj utrudijo. Kako se prileže topla dnev-
na soba, tako rad bi pojedel kos tople ma-
mine potice, tako rad bi čutil vonj sveže 

smreke. Ali so še kje pravi prazniki ali je 
vse to le še preteklost. 

Božič je vsepovsod, v deželah jelk in 
borovcev, v deželah palm in vina, pa tam, 
kjer so visoki gorski vršaci, pa tam, kjer 
valovijo zlata žitna polja. Božič je tudi 
tam, kjer golob miru v letu ustavi juna-
ke sredi vojne. Božič je nocoj vsepovsod, 
vsepovsod. 

Božični čas je vedno čudovit, ne gle-
de na spoštovanje do njegovega svetega 
imena in izvora. Ta čas je prijazen, pomir-
jujoč, usmiljen in prijeten, saj ljudje rado-
darno odprejo svoja srca. 

Med posameznimi odlomki zgodbe so 
prisotni slišali blagodejne pesmi MPZ 
Češnje in njihovega podmladka Peške pa 
kitaro, recitacije otrok POŠ Lavrica pa ci-
tre in violino. 

Na koncu programa se je predsednica 
TD Lavrica Slavka Kregar vsem nasto-
pajočim in sodelujočim iskreno zahvalila 
za sodelovanje. Vsi prisotni so bili pova-
bljeni na dobro pripravljeno pogostitev 
z dodatkom rujnega in sadnih sokov. Da 
je bila pogostitev očem in okusu všečna, 
so poskrbeli članice in člani društva pod 
skrbno roko Zmage Sebanec. Posebna 
zahvala velja seveda tudi podžupanu in 
profesorju Romanu Brunšku za celoten 
scenarij prireditve. 

Skratka: HVALA VSEM, ki ste se tru-
dili za uspešno proslavo, pa seveda vsem 
prisotnim na prireditvi.

Besedilo in fotografije
Andrej Pogačnik



21

Iz dela naših društev

Adventni venčki
Že večletno tradicijo izdelovanja ad-

ventnih venčkov in novoletnih namiznih 
aranžmajev smo v DPM Lavrica nadalje-
vali tudi letos. 25. 11. 2009 je bila orga-
nizirana delavnica pod vodstvom Maje 
Sever, na kateri so otroci skupaj s starši in 
ob pomoči članic društva izdelali številne 
namizne adventne venčke, venčke za na 
vrata ter namizne aranžmaje. Prepušče-
ni domišljiji, z uporabo različnih narav-
nih materialov in prazničnega okrasja so 
ustvarjali prave umetnine, ki se jih ne bi 
sramovale niti najprestižnejše cvetličarne. 
Tako so bili naši domovi pripravljeni na 
praznike in praznovanja.

Vesna Sušec - Šuker

Novoletno srečanje članov Društva upokojencev Lavrica
Razvedrilo v smislu druženja članov 

Društva upokojencev Lavrica je postalo 
redno opravilo tega društva. V začetku de-
cembra so se začele glavne priprave vod-
stva (nekatere pa že mnogo prej) za izved-
bo načrtovanih predprazničnih srečanj. 

Poskrbeli smo za srečanje starejših (80 
let in več) na poznem kosilu v Gostilni 
Strah, in sicer 16. 12. 2009, ob izvrstnem 
meniju in dobri kapljici. Prihod nam je 
popestril mladi Matic Kupljenik, katere-
mu smo hvaležni, da se je odzval pova-
bilu. Škoda, da se ta skupina članov še ne 
udeležuje prireditev v takem številu, kot 
bi se lahko. Tiste člane, ki se zaradi slabe-
ga zdravja niso mogli udeležiti srečanja, 
smo obiskali na domu.

Prednovoletno srečanje za vse člane je 
bilo 22. 12. 2009 ob 17. uri ravno tako v 
Gostilni Strah, a ne zato, ker ne bi znali 
nikamor drugam. Vzrok je bližina doma 
in skrb za varno pot domov. Program te 
prireditve je bil zahtevnejši in se je odvi-
jal ves večer.

Skrbno pripravljena in zelo okusna 
hrana, od predjedi, glavne jedi, peciva in 
kave, šampanjca ter pozne juhice. Pohval 
ni manjkalo. Dodati moram pohvalo na-
šim gospodinjam, ki so tudi tokrat nape-
kle prečudovita peciva in skupaj z Zmago 
prekrasno dekorirale hrano in omizje.

Kmalu po nagovoru zbranih so pricin-
gljali zvončki prihajajočega dedka Mraza 
v spremstvu dveh palčkov z velikim ko-
šem daril. Pridružil se je tudi Božiček. K 
darilu smo priložili še lično izdelan dru-
štveni koledar.

Sledila je točka dveh mladih plesalk, in 
marsikomu so skoraj zastale oči.

Trio muzikantov Klas je z uglašenimi 
zvoki igral plesalcem in tistim, ki radi po-
slušajo slovensko pesem, do začetka na-
slednjega dne.

V program smo vključili tudi skeč PO-
KOJNINA. Le-tega smo se naučili štir-
je društveni člani pod vodstvom gospe 
Zdenke Gačnik, ki nas z idejami in akci-
jami vedno preseneča. Skeč je razveselil 
prav vse v dvorani.

Po stari tradiciji so naše pridne članice 

zbrale in uredile skoraj dvesto daril za 
srečelov, ki je nekatere lepo razveselil, 
druge pa nekoliko manj.

Silvestrska zdravica je še bolj zbližala 
lavriške upokojence, z izrekom želje po 
večkratnih tovrstnih prireditvah. Tokrat 
se je zbral 101 član – drugič nas bo še več. 

Zahvala Gostilni Strah
Posebna zahvala Ansamblu KLAS za 

sponzorsko izvedbo.

Predsednik DU Lavrica,
Jože Sebanec
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Iz dela naših društev

89. občni zbor PGD Lavrica
Lavrica, 15. januar 2010. Zbralo se je 

27 članov in 3 veterani. Zbranim so se 
pridružili še podžupan Občine Škofljica 
Roman Brunšek, predsednik GZ Škofljica 
Simon Černe in poveljnik GZ Škofljica 
Milan Raif.

Delo v letu 2009 je opisal predsednik 
društva gospod Martinc. Pri tem je tre-
ba poudariti naslednje pridobitve: nakup 
novega računalnika, udeležba na čistilnih 
akcijah, udeležba na Florjanovi maši, dan 
Lavrice, sprejetje enega novega člana ter 
urejanje nove sejne sobe. Pri obnovi so 
zamenjali dotrajane stenske obloge, okna, 
elektroinštalacije in pisarniško pohištvo. 
Poveljnik društva pa je med drugimi po-

ročili nanizal, da so intervenirali v šestih 
akcijah, imeli štiri vaje, sodelovali kot po-
žarna straža v dveh primerih in se udeleži-
li treh izobraževanj in tekmovanj. 

Svoje sta pridala še predsednik in po-
veljnik GZ Škofljica. GZ je imel šest sej. 
V preteklem letu so imeli 40 zdravniških 
pregledov, tekmovanja članov in mladi-
ne, orientacijski tek in kviz. PGD Pijava 
Gorica je dobil novo gasilsko vozilo. V 
jeseni je bil pregled vseh društev. V pri-
hodnjem načrtu se morajo nujno novelirati 
operativni načrti z ozirom na nove gradnje 
– bloke. PGD Lavrica se mora že letos 
odločiti o proslavi 90. obletnice društva. 
Veterani naj zaživijo v gasilskih vrstah. 

G. Trtnik – veteran, je povedal, da so si 
ogledali poklicno gasilsko brigado v Lju-
bljani. Skrbeti je treba za staro tehniko ter 
jo usposobiti, mogoče tudi za tekmovanje 
v GZ. Pohvalil je seveda tudi viden napre-
dek pri delu z mladino. 

Pozdravne besede in nekaj misli so do-
dali še: podžupan Brunšek, predsednik 
KS Lavrica Janez Gačnik in predsednica 
TD Lavrica Slavka Kregar. KS Lavrica 
nima nobenih pooblastil in zato ni kaj ve-
liko pričakovati. TD Lavrica želi povečati 
članstvo, da bi morda še kaj premaknili 
na bolje.

Andrej Pogačnik

Božiček je obiskal Gradišče

Na sončno nedeljo, 20. decembra 2009, 
so bili otroci z Gradišča povabljeni na 
sprejem Božička pred prostore Društva 
vaške interesne skupnosti. 

Vsi smo dobili topel čaj, pred hiško so 
otroci najprej okraševali novoletno jelko, 
peli smo pesmice o Teti zimi in Božičku, 
a vsi smo čakali le njega ….

Kmalu je Božiček prišel po potki, otroci 
so obmolknili. Božiček jih je lepo pozdra-
vil, se z njimi pogovoril – seveda so vsi 
otroci zagotovili, da so bili čez leto pridni 
–, skupaj so zapeli še nekaj pesmic, po 
tem pa se je že skoraj poslovil. Spomnili 
smo ga, da je v navadi, da Božiček pri-
nese kaj daril. Seveda jih je imel s seboj. 
Vsakemu posebej je dal darilno vrečko s 
sadjem ter velikim lesenim kovčkom, ki 
je prava zakladnica za likovne ustvarjal-
ce. 

Ker je moral Božiček obdarovati še 
druge otroke po svetu, je hitro odšel. Va-
ščani smo še malo pokramljali, otroci so 
jedli bombone, hud mraz pa nas je kmalu 
prepodil proti domu.

V nedeljo, 7. 2. 2010, ob 17. uri 
vabljeni v dvorano gasilskega doma na Pijavi Gorici, 

da skupaj ob prijetnem druženju in programu, 

ki smo ga pripravili za vas, 

počastimo kulturni praznik.

VABILO!

Zahvaljujem se Društvu Vis Gradišče v imenu vseh otrok, ki so se razveselili Božička 
in njegovih daril, za nas pa je bil to dan, ko smo si lahko sovaščani voščili in se družili.

Branko Križ
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Iz dela naših društev

Novo društvo v Občini Škofljica

Za ljubitelje taroka
Obveščamo vas, 

da je ustanovljeno 
Društvo TAROK 
ŠKOFLJICA s se-
dežem: Smrjene 
124, Škofljica.

Že dlje časa se 
je pojavljala želja 
ljubiteljev taroka 
o ustanovitvi dru-
štva v Škofljici, ki 
smo ga pred krat-
kim tudi ustanovili 
pod imenom Dru-

štvo tarok Škofljica. Ustanovitveni člani 
društva so se že v preteklih letih udeleže-
vali tekem, ki so razpisane v sklopu Tarok 
zveze Slovenije in so uvrščeni v različne 
kategorije. Na turnirjih za DP dosegajo 

vidne rezultate. Društvo kot član Tarok 
zveze Slovenije priredi en turnir za dr-
žavno prvenstvo v tekočem letu. V okviru 
društva bodo potekali društveni turnirji 
kakor tudi turnirji odprtega tipa v Škoflji-
ci oziroma v njeni okolici. Trenutno ima 
društvo na razpolago društveno sobo v 
občinski stavbi Občine Škofljica vsak če-
trtek od 17. do 22. ure, kjer se igra tarok.

Vabimo igralce taroka, da se nam pri-
družijo kot člani društva, pa tudi tiste, ki 
jim tarok pomeni izziv. Kot člani društva 
bodo lahko sodelovali v tekmovalnem 
sistemu Tarok zveze Slovenije. Letošnji 
prvi turnir za državno prvenstvo je bil 16. 
1. 2010, kar pa ni ovira, da se nam pri-
družite. Tudi po prvem turnirju se boste 
lahko pridružili in morda vseeno dosegli 
dobre rezultate.

Društvo se je odločilo, da bo organizi-
ralo tečaje taroka. Tečaji bodo potekali v 
društveni sobi Občine Škofljica. Izvajali 
jih bomo ob četrtkih v večernih urah in 
bodo trajali približno dve uri. Pričeli 
bomo takoj, ko se bo prijavilo zadostno 
število igralcev. 

Več informacij o društvu lahko dobite 
na tel. št.: 

– predsednik društva Ilija Milanović: 
041/622 055; 

– tajnica društva Vera Černe: 031/362 
377; e-pošta: vera.tarok@gmail.com. 

Informacije o Tarok zvezi Slovenije pa 
si lahko ogledate na http://www.tarokzve-
za.si/.

VABLJENI LJUBITELJI TAROKA!
Vera Černe,

tajnica društva

KUD Pijava Gorica

Obisk dveh dobrih možakov
Upamo, da vas božično-novoletni pra-

zniki – zdaj se zde že zgodovina – niso 
izpraznili, temveč napolnili s svežo ener-
gijo za uresničitev vseh vaših želja in za-
obljub. 

Za naše društvo je bilo preteklo leto 
polno prijetnih trenutkov, ki smo jih deli-
li z vami, sklenili pa smo ga z novoletno 
igrico o dobrem snežaku v družbi naših 
najmlajših. 

Pomagajmo, ko nas prosijo za pomoč, 
in največ, kar lahko damo svojim bli-
žnjim, smo mi sami, je bilo glavno spo-
ročilo igrice, ki smo jo pripravili zadnjo 
nedeljo v letu 2009. 

Nastopajočim Urški, Tadeju, Maticu, 
Nini, Žigu, Špeli, Klemnu, Tadeji, Živi, 
Zarji in Jadranu, ki so nam podarili del 
sebe, se iskreno zahvaljujmo.

Po predstavi nas je, pridne igralce in 
gledalce, obiskal dedek Mraz, vesel in 
poskočen, da smo vsi skupaj kar trepetali 
za njegove stare kosti. Ta ni skoparil ne 
z dobro voljo ne s sladkarijami, otroci pa 
so ga nagradili z razposajenim smehom in 
pesmijo. V njegovem naročju je bilo do-
volj prostora za vse.

Kasneje, ko smo se ob čaju sladkali s 
piškotki, se je dedek neopazno izmuznil, 
saj ga je čakalo še veliko dela. Po tihem 
smo si želeli, da bi termometer nastavil na 

ničlo in nam nasul vsaj toliko snega, da 
se s sanmi spustimo z bližnjega hriba, in 
ni nas razočaral.

Milena Avsenak
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NSZ

Dan samostojnosti in enotnosti pri  
sv. Jakobu nad Medvodami

»Sveta noč...«

Košček praznujočih …

(Foto: 14. Sv. Jakob)
Dosti drugače bi bilo pri nas, ko bi se 

vsi državljani naše mlade države Sloveni-
je v polnosti zavedali praznovanja dneva 
samostojnosti in enotnosti. Že davno bi 
bili vsi naši državljani pred zakonom ena-
ki, z večine hiš bi plapolale državne za-
stave, po občinah in šolah bi imeli prosla-
ve v čast temu velikemu dnevu. Smo po 
zgornjih kriterijih vsaj malo ozaveščeni? 
Nas je vsaj malo sram ali raje zaničljivo 
zamahnemo z roko?

Podpisani sem se v svojem imenu in 
v imenu društva NSZ, ki mu je šele de-
mokratična država Slovenija omogoči-
la obstoj, z malo četico podal k cerkvici 
sv. Jakoba nad Medvodami, kjer se je že 
dvajsetič zapored praznoval ta veliki dan 
tudi za »malega človeka«.

Kot vsako leto se je praznovanje začelo 
z mašo, ki jo je s somaševalci in mnogo 
ljudstva daroval takratni generalni vikar 
ljubljanske nadškofije msgr. mag. Janez 
Oberstar z nagovorom: »Prav iz srca vas 
vse pozdravljam na ta večer, ki je zares 
pomemben ne samo za domovino, za ka-
tero darujemo sv. mašo, temveč tudi za 
nas, ljudi, je domovina velikega pomena. 
Božja beseda razsvetljuje vsebino našega 
življenja in del te vsebine je tudi živeti v 
določeni domovini. Tisto, kar nas danes 
sv. Štefan uči, je, da je treba dvigniti po-
gled in videti nebesa odprta. Če niso ne-
besa več odprta, kam nas vodi naša do-
movina, naša zakonodaja, zakoni, način 
življenja, kam gremo? Vse se spremeni, 
če niso nebesa odprta, in ne razumemo 
več, kaj domovina sploh je. Domovina 
ima svoje korenine v očetu – patria, ki 
pride od besede pater, oče – očetnjava. In 
Jezus Kristus je razodel tistega očeta, od 
katerega prihaja naše življenje, življenje 
vsakega človeka in tudi življenje domo-
vine. Domovino smo dobili v dar, to, kar 
smo otroci dobili od svojega očeta in od 
svoje matere – to imamo. In to, kar je neki 
narod dobil, je tisto, kar imamo, in to smo 
od svojih prednikov dobili v dar. Če do-
movina ne služi svojim otrokom, kakšen 
pomen ima takšna domovina? In če ta do-
movina nista mati in oče, potem se ljudje 
ne usmerjajo proti življenju, ampak proti 
smrti. In zato je potrebno, res potrebno, 

moliti za domovino, še posebej pa je treba 
moliti za tiste, ki v domovini opravljajo 
različne službe zato, da bi bili odprti za 
ljudi. 

Mnogi se v naši domovini obnašamo 
tako, da želi vsak imeti samo tisto, kar mu 
odgovarja, imeti denar, imeti vse, ime-

ti zabavo, živeti samo za svoj račun. In 
to vodi v kulturo smrti. In danes živimo 
v času, ko gre cela Evropa proti kulturi 
smrti. Vsak dela po svoje, vsak, kakor mu 
odgovarja, in vsak samo tisto, kar se mu 
v glavi porodi, ne samo v osebnem ži-
vljenju, tudi v zakonodaji, v parlamentu. 
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V evangeliju smo slišali, kaj se zgodi, če 
se ljudem nebesa zaprejo, vse dobre stvari 
odpadejo, ko se človek izgubi, ker sledi 
samo svoji smeri, svojim nagnjenjem, 
svojim poželenjem, tistemu, kar mu odgo-
varja. Naši dedje, naši očetje so vedeli, da 
so določene stvari, ki jih je treba upošte-
vati v življenju, in so držali to tradicijo ter 
jo prenašali na svoje otroke. In iz tega je 
nastala kultura življenja. In naša sloven-
ska kultura je zrasla iz božje zapovedi, je 
zrasla iz božje besede. Zato smo prišli do 
tega trenutka, da imamo svojo domovino, 
da imamo svojo državo. Ni pa rečeno, da 
bo ta domovina za vedno ostala, lahko jo 
tudi izgubimo, na ta način, da izgubimo 
smisel za življenje, za predajanje tistih 
vrednot, ki ustvarjajo življenje!« 

Ob koncu maše nas je presenetil instru-

mentalni kvartet z generalom Antonom 
Krkovičem, prvim poveljnikom Morisa, 
na harmoniki s svetovno uspešnico: »Sve-
ta noč ...« nakar smo nadaljevali prazno-
vanje pred cerkvijo.

Nagovorili so nas: prvi minister za kul-
turo dr. Peter Vencelj, prvi predsednik vla-
de g. Lojze Peterle in že omenjeni general 
Anton Krkovič. Vsi so tako ali drugače 
povedali, kako nas je leta 1990 koalicija 
DEMOS, ki je sledila volji ljudstva, s ple-
biscitom in svojimi smotrnimi odločitva-
mi popeljala do samostojne države Slove-
nije. Posebej smo bili opozorjeni, da ne 
moremo biti zadovoljni z zdajšnjo smerjo 
upravljanja države, z vračanjem na način 
vodenja nekdanje totalitarne države po 
njihovih naslednikih. Moramo se začeti 
zavedati, da država ne more kvalitetno 

preživeti samo v materializmu in potro-
šništvu. Tudi brez služenja politikov vsem 
državljanom v duhu vrednot, na katerih se 
je razvila Evropa, ne. Zaživeti moramo v 
polnosti iz svojih lastnih korenin, ponosni 
najprej nase, tako da nas bodo tudi drugi 
spoštovali kot dobre prijatelje in sosede, 
ki se zavedamo svoje vrednosti. 

Neka gospa nam je prebrala še pesniško 
voščilo za novo leto 2010, za vse dobro in 
lepo sebi in državi Sloveniji, v želji, da se 
drugo leto zopet vidimo, in povezovalec 
je opozoril še na Avsenikov jubilej, ki nas 
je proslavil daleč po svetu, in smo slavje 
zaključili z njegovo polko Golica. 

In spustili smo se izpod neba v razsve-
tljene otoke v slovenski dolini ob uri, pre-
zgodnji za posteljo.

Anton Mušič

Prihod dedka Mraza
V okviru prednovoletnih prireditev je 

DPM Lavrica v sodelovanju z Zvezo pri-
jateljev mladine Vič - Rudnik v petek, 18. 
12. 2009, organiziral prireditev za otroke. 
V izvedbi Lutkovne skupine Palček Smuk 
smo si ogledali lutkovno plesno pravljico 
IZGUBLJENI PRINC, ki je s simpatič-
no sceno in dogajanjem pripravila pravo 
vzdušje za prihod dedka Mraza. Dedku 
Mrazu so otroci zapeli nekaj pesmic, mu 
povedali, kaj so počeli v tem letu, in mu 
obljubili, da bodo tudi v prihodnje pridni 
in ubogljivi. Vsakega izmed otrok je ob-
daril in z njim poklepetal. Zaželeli smo si 
SREČNO in se v prijetnem vzdušju razšli.

Vesna Sušec - Šuker

KUD Škofljica

Že drugič na prostem
Prihod novega leta smo občanke in ob-

čani Škofljice na silvestrovo že drugič pri-
čakali na prostem pred občinsko stavbo. 
Organizatorji smo se zbrali ob 22. uri in 
kmalu so začeli prihajati prvi obiskoval-
ci. Vreme ni bilo nič obetavno, zato se je 
zbralo nekaj manj obiskovalcev kot lani.

Nočni mraz in dežne kaplje smo prega-
njali s kuhanim vinom in vročim čajem 
ter se sladkali s pecivom. Tudi harmoni-
kar Aleš je ves čas praznovanja skrbel, 
da smo se s plesom zabavali in ogreli. 
Druženje smo popestrili z igrico parov in 
karaokami. Seveda pa je bilo najpomemb-
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neje, da smo se srečali sosedje, prijatelji, 
znanci in v sproščenem razpoloženju 
pričakali skok v novo leto. Za novoletno 
poslanico in odštevanje sekund do izteka 
leta smo prosili gospoda župana.

Že pred vstopom v novo leto in takoj 
po polnoči je nebo nad nami čarobno raz-
svetlilo na tisoče iskric iz raket! Pokalo 
je tudi, ko so v zrak leteli zamaški od več 
deset steklenic penine, ki so jih obisko-
valci prinesli s seboj!

V prvih minutah novega leta smo se 
seznanili z nekaterimi pomembnimi oble-
tnicami dogodkov, katerih letnice se kon-
čujejo na 10 in o katerih bo v letošnjem 
letu povedanega še marsikaj zanimivega. 

Med drugim bo naše društvo praznovalo 
svojo 10. obletnico delovanja.

V imenu KUD Škofljica in v svojem 
imenu se za sodelovanje in pomoč pri iz-
vedbi te prireditve zahvaljujem gospe Da-
rinki Golobič in njenemu možu – redarju, 
mlademu harmonikarju Alešu Dolinšku 
iz Vina, gospe Barbari Štepec za pecivo, 
možu Janezu – redarju, in občinski upravi 
ter občini za materialno dotacijo, za obisk 
in dobre želje pa iskrena hvala obiskoval-
cem, posebej g. županu, njegovi soprogi 
in g. podžupanu Ivanu Jordanu.

SREČNO V LETU 2010!
Marija Gregorič 

Iz Zasebnega vrtca Smrkolin

OBVESTILO O VPISU V PRVI RAZRED OSNOVNE ŠOLE
Osnovna šola in vrtec Škofljica obveščata starše bodočih prvošolcev, da bo v dneh od 22. do 25. februarja 2010 potekal vpis 

v prvi razred.
Otroke, ki bodo obiskovali pouk na šoli v ŠKOFLJICI in v ŽELIMLJEM, bomo vpisovali na Osnovni šoli Škofljica, Klanec 

5, 24. in 25. februarja 2010 od 11. do 18. ure.
Za otroke, ki bodo obiskovali pouk v šoli na LAVRICI, bo vpis potekal na Osnovni šoli Lavrica, Dolenjska cesta 342, 

22. februarja 2010 od 15. do 18. ure.
Vpisovali bomo otroke, rojene leta 2004. Starši k vpisu pripeljejo bodočega prvošolca.

Ravnateljica Jadviga Avsenak

Adventne delavnice s starši
Ob začetku adventnega časa smo vzgo-

jiteljice in otroci vrtca Smrkolin zopet 
pripravili delavnice za naše starše. Dobro 
opremljeni z idejami, zelenjem, svečkami 
in drugimi svetlečimi okraski smo tokrat 
izdelovali adventne venčke in praznične 
aranžmaje. Zahtevnejše delo so opravili 
naše mamice in očki, Smrkolini pa smo 
pridno lomili vejice ter izbirali okraske, 
storže, bunkice, pisane kamenčke, trako-
ve ... Nekateri največji otroci pa smo se 
tudi sami preizkusili v izdelavi aranžma-
jev.

Božiček!
Kmalu za sv. Miklavžem je pridne Smr-

koline obiskal še Božiček. Seveda pa smo 
se prej potrudili in pripravili kratko pra-
znično predstavo za svoje starše, bratce 
in sestrice ter babice in dedke. Ob veselih 
pesmicah o zimi in snežaku smo zaigrali 
zgodbico o starki Zimi, ki je pletla tople 
kožuščke. Da jih ne bi zeblo, so na njena 
vrata potrkali najprej ptički, nato volk in 
lisica, zajček in veverica ter še medved. 
Prav vsi so dobili kožuhe, kakršne so si 
želeli. 

Zatem smo še zaplesali, sestavili sneža-
ka v angleščini ter končno poklicali Bo-
žička. Dobri mož nam je povedal, zakaj 
je njegova obleka rdeče barve. Ta barva 
je vesela barva in ga spominja na rdeča 

lička in noske njegovih prijateljev otrok. 
Vprašal nas je tudi, če smo bili kaj pridni, 
in ko smo mu seveda pritrdili, nas je bo-
gato obdaril. 

Vida
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Veseli december 
Risanke so naša strast in veselje, zato 

smo se odpravili v Kolosej, kjer smo si 
ogledali zimsko risanko Jelenček Niko. 
Ob gledanju sinhronizirane risanke smo 
neizmerno uživali.

Smrkolini pa smo se odpravili tudi na 
potep po praznično okrašeni Ljubljani. Po 
mrzlem in dolgem sprehodu so nas vzgo-
jiteljice odpeljale na vroč čaj v dvorano 
Tivoli, kjer smo na toplem počakali na av-
tobus, kajti takrat je začelo snežiti. 

Da bi zaključili naše »potovanje« v ve-
selem decembru, smo se odpravili še v 
Bowling center v Areno Vodafone. Kro-
gle so bile kar težke, vendar se Smrkolini 
nismo predali in pogumno metali v keglje. 
Tako smo zaključili letošnje decembrsko 
rajanje, več pa si poglejte na priloženih 
fotografijah.

Stančka

Utrinki udeležbe iz oddaje Male sive celice …
Sodelovanje v TV-kvizu Male sive ce-

lice je bilo zame zelo zanimivo doživetje. 
Zelo sem se razveselil, ko me je mentori-
ca tekmovanja Barbara Obolnar povabila 
k sodelovanju. Z mano so bili v ekipi še 
Filip Brunšek, Mihael Verček in Klemen 
Kralj. V predtekmovanju smo se dobro 
odrezali, saj smo se uvrstili med 8 naj-
boljših ekip v Sloveniji, zato smo tekmo 
pred kamerami pričakali samozavestno 

in polni optimizma. Ob prihodu na TV 
Slovenija nas je v studio popeljal voditelj 
oddaje Pavle Ravnohrib. Presenetila nas 
je velikost studia. Ves čas so nas snemale 
4 kamere, osvetljevali pa so nas številni 
reflektorji, zato je bilo v studiu zelo vroče. 
Spodbujala nas je glasna skupina naših 
navijačev, ki so nam pomagali premagati 
začetno tremo. Na začetku smo se dobro 
borili, žal pa nam ni uspelo zmagati, saj 

so nas tesno premagala dekleta nasprotne 
ekipe iz Sevnice. Kljub temu smo bili po-
nosni, saj je ekipa Osnovne šole Škofljica 
prvič nastopala v oddaji Male sive celi-
ce. Ta izkušnja mi bo ostala v spominu, 
spoznal sem tudi, da je nastopati pred TV 
kamerami težje kot spremljati oddajo z 
domačega kavča.

Matevž Dražumerič, 7. d

Likovno delo meseca  
novembra

Likovno delo meseca novembra je oblikovala Špela Trdan iz 7. b-
razreda. Likovni problem je bil naslikati kompozicijo s harmonič-
nimi barvami s pomočjo temperabarvic. Špela je izbrala motiv str-
pnosti. Naslikala je dve osebi, ki se prijateljsko rokujeta. Ena oseba 
ima svetlejši in druga temnejši ten kože. Zanimiva je izraznost na 
obrazih obeh oseb. Desna oseba z nasmeškom tolaži in pozdravlja 
levo, malce žalostno, presenečeno osebo. Izbrala je rumeno, zeleno 
in modro kombinacijo barv. Prevladujejo različni zeleni odtenki. 
Simbolni pomen zelene je ljubezen, prijateljstvo in strpnost. Špela 
je namešala in uporabila veliko število različnih odtenkov rumene, 
modre in zelene. Naslikala je bogato harmonijo dveh osnovnih in 
ene sekundarne barve ter s tem pokazala občutljivost za skladno 
določanje barvnih tonov. 

S tem izdelkom je pokazala navdušeno pripravljenost za likovno 
izražanje, vztrajnost, doslednost ter samostojnost, saj je postopke 
likovne tehnike izvedla samostojno, brez učiteljičine pomoči.

Nika Černe, 9. c
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Orientacijski tek

Tekmovalci na državnem tekmovanju orientacijskega teka (z leve proti desni Filipš 
Markovič, Denis Furlani, Urban Frank Kukec, Jože Okorn, Katja Zof, Laura Koudela, 
Nika Petauer). Foto: Tina Tolar

Dvakrat smo se dobili, da smo si ogle-
dali karte za orientacijski tek, dobili kom-
pase in preglednico znakov. Vse to z na-
menom, da se bomo znali orientirati, ko 
bo šlo zares. 

In zares je šlo v četrtek, 22. 10. 2009, 
ko smo se zbrali Katja Zof, Nika Petauer, 
Jože Okorn, Urban Frank Kukec, Denis 
Furlani, Filip Markovič in Laura Koudela 
z mentorico Tino Tolar ter odšli v Dobra-
vlje v Vipavski dolini. Tam se je odvijalo 
ŠOLSKO DRŽAVNO PRVENSTVO V 
ORIENTACIJSKEM TEKU. Ko smo pri-
šli pred OŠ Dobravlje, je že deževalo. To 
ni bil dober znak, saj smo vedeli, da bomo 
morali tekmovati v vsakršnih pogojih. 

Orientirati se po karti, se je na pripra-
vah zdelo preprosto, ko pa smo dobil kar-
te in začeli tekmovati – teči po neznanem 
terenu, ni bilo več preprosto. Poleg vsega 
pa je še deževalo in smo morali močno 
napeti oči, da smo videli, kaj piše na karti. 

S sošolko Katjo sva se spodbujali, med-
tem ko sva sopihali v hrib do vinogra-
dov, od koder sta se že videla šola in cilj. 
Napeli sva še zadnji atom moči, ki nama 
je ostal, premagali pot navzdol po drse-
či poti, polni blata in kamenja, saj je pri 
končnem rezultatu pomembna prav vsaka 
sekunda.

Najprej sva se preoblekli v suha in čista 
oblačila ter se pošteno napili vode. Med-
tem ko smo čakali, da se vrnejo še drugi 
tekmovalci z naše šole, smo si pripove-

dovali o svojih pripetljajih na orientacij-
skem teku. Nekdo iz naše ekipe se je med 
potjo po obrežju prijel za suho drevo, ki 
se je odlomilo, in je štrbunknil naravnost 
v potok. Še dobro, da se mu ni kaj zgo-
dilo.

Na žalost pa nekateri niso našli vseh 
točk in so bili diskvalificirani. Kljub temu 

smo se dobro odrezali. Prav vsi, ki smo 
tekmovali, smo lahko ponosni nase, saj z 
orientacijskim tekom doslej nismo imeli 
nobenih izkušenj, vremenske razmere ti-
sti dan pa so bile naravnost katastrofalne. 
Najpomembneje je, da se je vsak izmed 
nas potrudil po svojih najboljših močeh.

Laura Koudela, 9. a

Tehniški dan

Delavnice na temo lesa in naravoslovja v SŠ Postojna
V novembru smo se učenci sedmih ra-

zredov odpravili na tehnični dan v Postoj-
no. Dan se je za nas začel zelo zgodaj, saj 
je ob 7:30 naš avtobus že odpeljal.

Do Postojne smo se peljali približno pol 
ure, nato pa smo zavili do srednje gozdar-
ske in lesarske šole. Tam nas je pozdravila 
prijazna gospa, ki nam je predavala o eko-
logiji, kasneje pa smo izvedli še imeniten 
poskus s kalijem. Kalij v vodi zelo bur-
no reagira in učilnica je bila kar naenkrat 
polna belega dima. Malo smo se ustrašili, 
ampak to nam ni vzelo teka! 

Drugi del tehniškega dneva smo preži-
veli v parku pred šolo. Park je sicer lepo 
urejen, na žalost pa je bilo vse mokro, 
zato smo predavanja poslušali kar stoje. 
Pogovarjali smo se o drevesih in drugih Aleš Djurič, 7. c, ki dela poskus reakcije kalija z vodo. Foto: Katarina H. Blatnik
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živih bitjih v naravi. Ugotovili smo, da tudi v Sloveniji 
premalo skrbimo za naravo. Vsak od nas bo moral kaj 
prispevati, da bo kaj lepega in dobrega ostalo še za naše 
potomce.

Pogovor smo nadaljevali v učilnici, kjer smo ugotavlja-
li, česa se v prihodnosti bojimo in česa se veselimo. Bilo 
je kar burno. V glavnem smo se vsi bali bolezni in vojne, 
veselili pa študija in skoraj gotovih uspehov v življenju. 

Druga skupina učencev pa se je preizkusila v obdelavi 
lesa in nastajali so imenitni izdelki.

Hitro je minilo in odpravili smo se domov. Kratek kle-
pet na avtobusu in že smo bili v Škofljici. Na ta dan me 
vežejo lepi spomini.

Fedja Golež, 7. c Učenka Rebeka Zof iz 6. c pri vrtanju v stranico škatle.

Kultura

Številke pripovedujejo
Nekoč je za devetimi gorami in deveti-

mi vodami številka dobila svoj značaj … 
Tako bi se lahko začelo besedilo o številih 
in njihovih pomenih, saj imajo številke 
veliko vlogo že od samih začetkov člove-
ške civilizacije. Zgodnji razvoj matemati-
ke je povzročil, da so prve kulture števila 
povezovale z božanskostjo in jim dajale 
simbolne pomene, s tem pa so števila 
postala predmet tudi na različnih podro-
čjih: v filozofiji, mitologiji, estetiki, veri, 
glasbi in drugih zvrsteh umetnosti ... Prvi 
večji korak v pojmovanju številčne sim-
bolike so s Pitagoro na čelu naredili stari 
Grki, ki so števila pomensko navezali na 
delovanje vesolja. S tem so bili postavlje-
ni temelji za srednjeveške in kasnejše do-
jemanje vesolja ter življenja v njem, kar 
lahko razbiramo tako iz tedanjih pisnih 
del kot iz likovne umetnosti. Srednji vek 
je antičnim pojmovanjem posameznih 
števil dodal še katoliški pogled in tako se 
je ustvarila včasih precej zapletena sim-
bolika, v kateri imajo določena števila 
izrazito bogate interpretacije. Posebej po-
membna je simbolika števil do dvanajst, 
kjer bi lahko izpostavili števila tri, štiri, 
pet, šest, sedem, devet, deset in dvanajst.

Število tri velja za sveto število. V Sve-
tem pismu se pojavlja na različnih mestih; 
poznamo Sveto trojico, svete tri kralje, 
tretji dan je Bog ustvaril Zemljo, Kristus 
je vstal od mrtvih, Jona se je rešil iz uje-
tništva v ribi, imamo tri teološke kreposti 
in še bi lahko naštevali. Morda ima trojka 
tako pomembno mesto, ker jo razlagajo 
kot simbol popolnosti, plodnosti in rasti. 

Nič manj razkošnih razlag ni deležno 
število štiri, saj obstajajo štiri smeri neba 

(sever, jug, vzhod, zahod) in razsežno-
sti (višina, globina, dolžina in širina) ter 
temeljne kvalitete (vroče, hladno, suho, 
mokro), poznamo štiri elemente (voda, 
ogenj, zrak, zemlja), prav toliko je tem-
peramentov … Krščanstvo je k temu do-
dalo še svojo simboliko, kjer izstopajo 
štirje evangeliji; njihovi avtorji – štirje 
evangelisti – pa so pogost prizor v likovni 
umetnosti. V cerkvah na Slovenskem jih 
običajno najdemo na oboku prezbiterija, 
in sicer vsakega v svoji obočni poli, ki na-
vadno gleda vsaka v svojo smer. Deloma 
je to posledica razpoložljivosti prostora, 
vsekakor pa so položaji slikarij povezani 
s štirimi stranmi neba. Že v zahodnoe-
vropski umetnosti srednjega veka najde-
mo upodobitve, ki povezujejo evangeliste 
z nebesnimi smermi. Neki teolog razlaga, 
da križ, položen na zemljo, razteza svoje 
krake proti vzhodu, jugu, severu in zaho-
du, kar pomeni štiri dele sveta, ki jih zdru-
žuje Kristusovo kraljestvo in po Svetem 
pismu je k vsem narodom Kristus poslal 
svoje učence, da oznanjajo božje sporoči-
lo oz. (štiri) evangelije.

Verjetno od vseh števil po simboliki 
prednjači število dvanajst. Poleg obstoja 
cele vrste stvari, ki jih je po številu dva-
najst (meseci v letu, apostoli itd.), in da 
ima tudi veliko lastnih pomenov (celota 
univerzuma, simbol duhovnega sveta, 
večno življenje …), je dvanajstica zani-
miva, ker vključuje še simboliko števil, 
ki jo sestavljajo. Ker velja 3 x 4 = 12, 
lahko številki dvanajst dodamo simboli-
ko trojke in štirice, in ker je dvanajst tudi 
2 x 6, se nanjo vežejo še pomeni dvojke 
(dve je simbol nasprotij: belo – črno, tema 

– svetloba, Sonce – Luna …) in šestice 
(popolno število, ki ima izrazito pozitivne 
pomene: skladnost, uravnoteženost, lju-
bezen, lepota, sreča …).

Simbolika števil je še danes močno pri-
sotna v različnih zvrsteh umetnosti, z njo 
se v pravljicah srečujejo že majhni otroci, 
vidimo jih v vizualnih in drugih umetno-
stih. Čeprav so števila skozi zgodovino 
igrala pomembno vlogo na skoraj vseh 
celinah, je evropska tradicija tista, ki je 
poskrbela, da se je na našem kontinentu 
simboličnost še posebej močno razvila in 
da ni videti konca v raziskovanju pome-
nov posameznih števil.

Nataša Kovačič

Freska na južni obočni poli v cerkvi na 
Pijavi Gorici prikazuje simbol evangeli-
sta Marka
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Župnija Ljubljana Rudnik

Na štefanovo zopet žegnali konjeZima
Veter se je ustavil,

drevje se je umirilo,
ptice so utihnile,

vsa narava je onemela.
Tišina.

Ta tišina ima magično moč
nad sivo dolino.

Sneži.
Iz črnih oblakov,

ki se skoraj dotikajo strehe hiš,
padajo bele krpe,

odevajo dremavo polje
in ga zibljejo v zimsko spanje.

Oh, kakšna je ta zima,
ki zdaj doživljam jo?

Ledena, pusta, dolgočasna.
Nekoč z otroškimi očmi
sem videla jo drugačno.

Sedaj se mi glava pod težo ivja
k tlom upogiba.

Sneži.
Vedno bolj sneži

in nikoli pojenjalo ne bo.

Tončka Podlogar,
Želimlje

Iščem svoje korenine
Med zapuščino dedov 
iščem svoje korenine.

Zbiram vtise in spomine,
sledi že pozabljenih dejanj.

V množici neznancev
odkrivam domače obraze,
objemam navidezne tujce,
sklepam nova prijateljstva.

Marsikdo ostrmi:
» Kdo pa si ti?«

Zaiskrijo se oči,
solza pogled zamegli, 
utrjuje zrahljane vezi.

Vsakega se srce veseli,
saj v njih,
kot v meni,

teče istih pradedov kri.

Marija Apovnik

Ljubljana Rudnik, 26. 12. 2009. Sv. 
Štefan je še vedno zavetnik konj, sicer pa 
prvi mučenec. Na Rudniku je žegnanje 
konj že tradicija, saj ga opravljajo več kot 
10 let. Letos so lastniki prignali 11 lepo 
vzdrževanih konj z Orel - Hrastarje, Sel 
in Lavrice. Vodniki konj poleg Škofljica 
prihajajo celo z Grosuplja in okolice. 

Vsa prireditev je potekala pod pokrovi-
teljstvom turističnega društva z Lavrice. 
Po številu prignanih konj številčnost ni 
prav velika, po vsem tistem, kar je pa pri-
vezano še doma, bi prišli tudi do števila 
60 in morda celo več. 

Konjeniki so se zbrali na parkirišču 
pred farno cerkvijo. Blagoslov konj je 
opravil domači župnik Lojze Zupan. Ko-
nji so po stari navadi dobili pri blagoslovu 
tudi sol. Prav zanimivo so se oblizovali, 
teknilo jim je.

Pri TD Lavrica se trudijo ohranjati stare 
slovenske šege in navade. Številna mno-

žica opazovalcev je prav z zanimanjem 
opazovala, kako so vzgojeni in vzdrževa-
ni prisotni konji. Bili so mirni. Prepoznali 
smo vsaj tri vrste konj, sicer pa so to špor-
tni konji in neuporabni za težka kmečka 
dela. Eden izmed lastnikov je prignal 
konje prave stare ameriške pasme, ki so 
jih uporabljali na raznih rančih za čuvanje 
živine po stepah.

Lepo bi bilo, če bomo ponovno začeto 
tradicijo žegnanja konj nadaljevali še na-
prej. Mislim, da vse staro ni za pozabiti. 
Še bodo prišli časi, ko se bomo radi vra-
čali h koreninam svojih družin. Še dobro, 
če bo kdo imel h komu iti. Gospodarska 
kriza nas že opominja na to, da bomo po-
novno obdelovali pozabljeno in zaraščeno 
Ljubljansko barje – morost, pa tudi okrog 
hiš bo manj plevela ter več rož in poko-
šene trave. 

Besedilo in fotografiji
Andrej Pogačnik
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Fotografska razstava

Dorothea Lange v knjižnici Škofljica

Hčerka potujočega rudarja iz Tennessija v kampu American River v bližini Sacramen-
ta, Kalifornija, 1936

Deklica iz barakarskega naselja v Okla-
homi, 1936

Pred kratkim smo si v knjižnici Škoflji-
ca v organizaciji Foto sekcije KUD Ško-
fljica lahko ogledali imenitno razstavo čr-
no-bele fotografije ameriške fotografinje 
Dorothee Lange (1895–1965). Na ogled 
je bil izbor iz njenega opusa, ki ga je 
ustvarila v času velike gospodarske krize 
v tridesetih letih prejšnjega stoletja, ko je 
dosegla vrhunec svojega ustvarjanja.

Dorothea Lange je ena najbolj znanih 
ameriških fotografinj 20. stoletja. Željo 
po fotografiranju je nosila s seboj že od 
mladih nog. Po pedagoškem študiju je za-
čela delati v različnih portretnih studiih, 
med drugim tudi pri Clarencu Whitu, zna-
nemu predstavniku fotografske secesije, 
leta 1919 pa je v San Franciscu odprla 
svoj studio. Po 15 letih dela kot portre-
tna fotografinja se je v začetku tridesetih 
let posvetila fotografiranju ljudi na robu 
preživetja. S še nekaterimi tedanjimi pri-
znanimi fotografi (Walkerjem Evansom, 
Russelom Leejem, Benom Shahnom, Art-
hurjem Rothsteinom …) je sodelovala pri 
projektu Farm Security Administration 
(FSA). To je bil skupek državnih progra- mov pomoči revnim kmetom in najemni-

kom, ki jih je gospodarska kriza najbolj 
prizadela, potekali pa so v okviru Roose-
veltovega programa New deal. Fotografi 
so imeli pomembno nalogo, in sicer do-
kumentirati delo FSA in kmečkih prede-
lov Amerike ter življenje ljudi, katerim so 
bili programi namenjeni. V desetih letih 
delovanja FSA je bil njihov rezultat sko-
raj 300.000 posnetih negativov različnih 
formatov, ki so nato prešli v last ameri-
ške Kongresne knjižnice (The Library of 
Congress). Langova je pri teh programih 
sodelovala od leta 1934 pa vse do njiho-
vega konca leta 1940 in je bila s svojim 
prefinjenim čutom za portret ena vodilnih 
ustvarjalcev FSA. Veliko njenih fotografij 
je postalo simbol tedanjega časa, npr. Po-
tujoča mati, Nipomo, Kalifornija, 1936 … 
Fotografije so bile objavljene v različnih 
časopisih in revijah, ki so bralcem pred-
stavili težavno stanje, v katerem so živeli 
revni sloji prebivalstva – predstavili so 
Ameriko Američanom, kot je nekoč dejal 
vodja dokumentarnega in propagandnega 
oddelka FSA, Roy Stryker.

Iz zakladnice gradiva FSA je bilo orga-
niziranih veliko število razstav, izdanih 
antologij in monografij, najvplivnejša je 
bila razstava Muzeja za moderno ume-

tnost (MoMA), ki jo je postavil Edvard 
Steichen, z naslovom Grenka leta, 1935–
1941: podeželska Amerika, kakor so jo 
videli fotografi FSA.

Veliko fotografij iz tega časa je Do-
rothea leta 1939 uporabila v knjigi Ameri-
ški eksodus: Zapis človeške erozije, za ka-
tero je tekst prispeval njen drugi mož Paul 
Tyler. Leta 1941 je bila Dorothea Lange 
prva ženska, ki je prejela Gugenheimovo 
štipendijo, ki so jo podeljevali priznanim 
umetnikom. Med drugo svetovno vojno je 
skupaj s fotografom Anselom Adamsom 
sodelovala pri projektu dokumentiranja 
življenja Japoncev v ameriških taboriščih 
po napadu na Pearl Harbour. Po vojni je 
sodelovala predvsem z revijo Life (skupaj 
z Anselom Adamsom sta pripravila esej o 
življenju mormonov, lotila se je esejev o 
življenju irskega kmečkega prebivalstva, 
zgodbe o vsakodnevnem življenju pravo-
branilca …). Ker je mož postal uslužbe-
nec Združenih narodov, sta precej poto-
vala (v Azijo, Južno Ameriko, Egipt …), 
ona pa je še vedno vneto fotografirala, 
kolikor ji je dopuščalo zdravje. Malo pred 
smrtjo leta 1965 je izdala knjigo z naslo-
vom Ameriška podeželska ženska.

Stane Kočar
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4. rojstni dan knjižnega kluba
 V ponedeljek, 28. 12. 2009, smo se do-

bili v gostilni Petkovšek, da proslavimo 4. 
obletnico knjižnega kluba in nazdravimo 
prihajajočemu novemu letu.

Pogovarjali smo se o preteklih letih, 
prebranih knjigah, večerjali, spili kapljico 
ali dve, si izmenjali darila in si zaželeli 
vse lepo v novem letu. Članom pa sem v 
zahvalo, ker skupaj ustvarjamo ta edin-
stvena srečanja knjižnega kluba, podarila 
tudi naslednjo pesem. 

Štiri leta so minila,
odkar knjižni klub sem ustanovila.
Sprva družbo mi delala je ženska ena,
potem dve, tri in štiri, 
kasneje prišel je še en moški, 
da se krog, kot se spodobi, razširi.

Zdaj je družba čudovita,
kot mavrica barvita.
vsak edinstven in drugačen je,
in srečni smo lahko,
da smo našli se.

Nocoj v gostilni se dobimo,              
da se skupaj poveselimo,
si darila podarimo
in si srečno novo leto zaželimo.

Še enkrat – hvala, ker ste! Rada vas imam.
Drage bralke in bralci, naj izkoristim to priložnost in tudi vas povabim, da se nam 

pridružite na naših literarnih čajankah! 
Vaša pisateljica Sonja Pirman

Novo na knjižnih policah
ODDELEK ZA ODRASLE
1 Filozofija, okultizem, psihologija, morala

VORILHON, Claude: Resnična podoba boga
BEZLAJ, Boštjan: Nesebičen dogodek
LOWE, Amanda: Misli seksi
ESTES, Clarissa Pinkola: Ples starih mater
NERBURN, Kent: Pisma sinu: čudovita spoznanja o življe-

nju, moškosti in zrelosti
LOSIER, Michael: Zakon povezovanja: kako oblikovati ide-

alne osebne in poklicne odnose
REISS, Steven: Zdrava osebnost: nov pogled na ljudi
NUSSDORFER, Vlasta: Razmišljanja o življenju
EPICTETUS: Umetnost življenja: klasični priročnik o krepo-

sti, sreči in učinkovitosti
YU, Dan: Konfucij iz srca: starodavna modrost za današnji 

svet
2 Verstvo

VERSTVA sveta
3 Sociologija, pravo, vzgoja, etnologija

ECO, Umberto: Po rakovi poti
HEER, Friedrich: Pravičnejši svet: ilustrirana zgodovina 

prava 
MARKAČ, Natalija: Zlorabljen otrok v sistemu države
JULL, Jesper: Od poslušnosti do odgovornosti: za novo kul-

turo vzgajanja

PATTILLO, Nikki: Otroci zvezd: vodnik za starše in zvezdne 
otroke

KAST - Zahn, Annette: Vsak otrok se lahko nauči pravil
ASTREI, Gianni: Starševske zmote
SLOVENSKI vremenski pregovori in reki
KARLIN, Alma M.: Uroki ljubezni – uroki smrti: nenavadni 

običaji daljnih dežel
KOŠAK - Blumer, Staša: Sto narodnih noš na Slovenskem

5 Fizika, geologija, biologija
GIANCOLI, Douglas G.: Fizika: zbirka nalog za gimnazije 

in srednje šole 
EVOLUCIJA Zemlje in geološke značilnosti Slovenije
DEVETINDEVETDESETODSTOTNA opica: kako evoluci-

ja sešteva
6 Medicina, vrtnarstvo, domače živali, kuharstvo

RESNICE in zmote o osteoporozi
GASKIN, Ina Maj: Modrost rojevanja: porodni vodnik vodil-

ne svetovne babice
KNOPFEL, Silvia: Kontracepcija: katera metoda mi ustreza?
WEEKS, Nora: Nastanek cvetne terapije
BUDWIG, Johanna: Rak: problem in rešitev
SKRBIMO za svoje telo: zdravi in vitalni do poznih let
THOMAS, Richard: Popolni priročnik za lajšanje bolečin na 

naraven način: varna in učinkovita samopomoč pri pogostih 
bolezenskih težavah
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VIDIC, Jože: Življenje s psom
OLJKA – živilo, zdravilo, lepotilo
KREJAN Košan, Tatjana: Pisane buče: okrasne, okrogle, 

okusne
FLEETWOOD, Jenni: Med: več kot 100 načinov uporabe pri 

tradicionalnem zdravljenju, ohranjanju lepote in pripravi hrane 
…

PHILLIPS, Barty: 4000 nasvetov za dom in družino
LUSH, Shannon: Preprosto čisto 
OLIVER, Jamie: Ministrstvo za prehrano: Jamie za začetnike
SCHMEDES, Christa: Slastni džemi
CASPAREK - Turkkan, Erika: Božična peka
NOVAK, Luka: Ljubezen skozi želodec: sodobna družinska 

kuharija
SCHMEDES, Christa: Božični piškoti

7 Umetnost, slikarstvo, fotografija, alpinizem
MEŠKO, Kiar: Prešeren: obrazi naših književnikov
GERLINGS, Charlotte: 100 velikih slikarjev: likovni mojstri 

od Botticellija do Warhola
NATIONAL Geographic: 100 izbranih fotografij živali
KELBY, Scott: Digitalna fotografija: majhne skrivnosti, s 

katerimi bodo vaše fotografije videti kot fotografije profesio-
nalcev

CORTESE, Dario: Pohodniške tematske poti
80/82  Jezikoslovje, literarna teorija

KRIŽNAR, Nives: Album svetovnih književnikov – svetovni 
sodobniki

ŽIROVNIK Bocelli, Mojca: Angleščina in nemščina v pisar-
niškem poslovanju
82 – 1 Poezija

KOSOVEL, Srečko: Iz zapuščine: pesmi, neobjavljene v 
Zbranem delu

KOVIČ, Kajetan: Vse poti so: zbrane in nove pesmi
82-311.2  Družabni roman

QUICK, Amanda: Vragolije
SRŠEN, Pika: Lunina senca
TREMAIN, Rose: Dolga pot domov: zgodba o izseljencu in 

njegovem iskanju osebne sreče
KINSELLA, Sophie: Strastna zapravljivka se poroči
BALLARD, James Graham: Nebesa na zemlji

GREEN, Risa: Zgodbice iz zibelke
WATERS, Sarah: Žeparka
GIBSON, Rachel: Ljubezen pod krinko
PAMUK, Orhan: Črna knjiga
BISMUTH, Nadine: Scrapbook

82-311.6  Zgodovinski roman
ENDO, Shusaku: Molk
SCOTT, Manda: Prerokba kristalne lobanje
ESLAVA Galan, Juan: Mula

82-32  Kratka proza
ZGODBE iz Portugalske: antologija portugalske kratke proze

82–94 Spomini
ORWELL, George: Poklon Kataloniji
JERGOVIĆ, Miljenko: Zgodovinska čitanka

886.3-312.4  Kriminalke
KUCHLING, Martin: Umor v zaspanem mestu
PATERSSON, James: 6. tarča
HOČEVAR, Darja: Ljubezen z neznanko: ljubezenska krimi-

nalka
CAIN, James Mallahan: Dvojno zavarovanje
LUSTBADER, Eric: Bournova zapuščina
CHRISTIE, Agatha: Gospa McGinty je mrtva

886.3-312.9  Znanstvena fantastika
MEAD, Richelle: Vampirska akademija
MEAD, Richelle: Ledeni ugriz

9  Geografija, potopisi, zgodovina
ERHARTIČ, Bojan: Jemen
REBERNIK, Dejan: Osnove fizične geografije Evrope
MA, Jian: Rdeči prah
ZGODOVINA: velika ilustrirana enciklopedija
VEGA, Garcilaso de la, 1503–1536: Kraljevski zapiski o 

Inkih 
SKRIVNOSTNI Maji: o vzponu, sijaju in propadu starodav-

ne civilizacije

KNJIŽNICA ŠKOFLJICA objavlja KNJIŽNE NOVOSTI 
tudi na spletni strani: 

www.skofljica.si in www.lavrica.eu

Pripravila: Alma Vidmar Mederal

Kaj beremo knjižničarji?
Noah Charney: Tat umetnin

Glede na to, da sem umetnostna zgodovinarka in da imam rada kriminalke, je bila knjiga Tat umetnin logična izbira. Gre za »old-
fashioned« kriminalko, brez forenzikov-balistikov, analiz DNA in podobnega, pa tudi brez krvi in mrtvih. Tisti, ki imamo slabe 
želodce, si lahko oddahnemo. Lahko bi rekla, da je knjiga staromodna tudi po ritmu dogajanja, saj se napetost stopnjuje počasi. Tako 
pisatelj stran za stranjo pred nami odkriva zanimiv in redkim poznan svet umetnosti, dražb in seveda legendarnih tatvin umetniških 
del. Bralec bo izvedel marsikatero zanimivost o moderni umetnosti, baročnem slikarstvu, ponaredkih in skrivnostnih bakrorezih.

Knjiga se začne v Rimu s krajo sijajne Caravaggieve oltarne slike. Kmalu za tem v Parizu izgine suprematistična slika Kazimirja 
Maleviča Belo na belem polju. Malevič je naslikal več takih del in eno od njih na dražbi kupi Narodna galerija moderne umetnosti v 
Londonu. Tudi to sliko ukradejo le nekaj ur po nakupu. V treh mestih se začnejo tri ločene policijske preiskave in počasi se izkaže, 
da imajo ti zločini več skupnega, kot si sprva predstavljajo preiskovalci.

Kriminalka je prvenec britanskega avtorja Noaha Charneyja, ki je eden vodilnih strokovnjakov za zgodovino in preprečevanje 
umetnostnih tatvin. Kmalu po izidu knjige se je poročil s Slovenko, tako da živi razpet med Cambridgom, Rimom, Firencami in 
Slovenijo. Upam, da bo ob vsem tem našel čas in napisal še kakšno kriminalko. Priporočam.

Anamarija Rajk
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Sivec, Ivan: Božični studenec
Božični studenec je mladinska zgodba 

iz serije Srečna družina. Trinajstletna Tina 
med božičnimi prazniki raziskuje šolsko 
raziskovalno nalogo, kako je s praznova-
njem božiča v današnjem času in kako so 
božič praznovali naši predniki.

Zgodba je prijetna, poudari družinske 
vrline, slogo, spoštovanje in duhovnost.

Irena Goričan

V knjižnici občasno potekajo tudi delavnice, na katerih se otroci in starši spoprimejo s 
svojimi ročnimi spretnostmi

RAZSTAVA: EKSITRIST
Vabimo vas na ogled slik mladega slikarja 

DAMIRJA RAKOVICA
Njegov svet je svet resnične domišljije in 
intenzivne razprave o nadrealnem in še 

realnejšem.

Razstava bo potekala  
od 12. 1. do 28. 2. 2010

v prostorih Knjižnice Škofljica.

Vabimo vas v KNJIŽNI KLUB,  
ki bo

v sredo, 24. 2. 2010, 
ob 19. uri v Knjižnici Škofljica.

Tokrat se bomo pogovarjali o romanu  
 IGRA ANGELA  

katalonskega pisatelja Carloza Ruiza.
Zgodba govori o mladem pisatelju, ki pod  
psevdonimom piše pogrošne romane …

Literarni večer bo vodila pisateljica Sonja Pirman!
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Ob prvi obletnici odprtja nove poslovne stavbe  
zbornice smo prvič podelili priznanja Barjanec

V petek, 11. decembra, popoldne smo 
na Območni obrtno-podjetniški zbornici 
Ljubljana Vič praznovali prvo obletnico 
odprtja nove poslovne stavbe zbornice in 
prvič trem članom podelili tudi priznanje 
Barjanec. Priznanje Barjanec prejme sa-
mostojni podjetnik ali zakoniti zastopnik 
podjetja, ki je član zbornice, za aktivno 
delovanje v obrti in širši skupnosti. Pri 
podelitvi priznanja Barjanec se upošteva-
jo merila, kot so urejenost obratovalnice, 
ugled obrtnika, dolgoletni staž, ki se meri 
od 10 let naprej, in aktivno delovanje v 
širši skupnosti. Pred člani v polni veliki 
dvorani Podjetniškega centra Vič so to-
krat priznanja Barjanec prejeli trije obr-
tniki. Priznanje Barjanec so prejeli Janez 
Droftina, Strojno-kovinski servis iz Šen-
tjošta, Jože Zalar, upokojeni obrtnik iz 
Rudnika, ter Matija Žgajnar, avtomehanik 
iz Škofljice. V nadaljevanju podrobneje 
predstavljamo gospoda Žgajnarja, ki se je 
izkazal v Občini Škofljica.

Matija Žgajnar se je rodil leta 1952 in 
deluje kot obrtnik-samostojni podjetnik že 
33 let. Leta 1970 se je izučil za avtomeha-
nika. Preden je stopil na samostojno pot, 
se je v svoji stroki zaposlil pri takratnem 
podjetju Agrostroj na področju servisira-
nja predvsem tovornih vozil, viličarjev in 
traktorjev. Imel je dovolj znanja in izku-
šenj, zato se je leta 1976 odločil za samo-
stojno pot in registriral obrt za popravilo 
kmetijske mehanizacije in vozil. Delovni 
in poslovni prostor je bil v novi domači 
hiši na Selih pri Lavrici, zdaj Selska ulica 
5, v Škofljici. Začel je z enim zaposlenim, 
kmalu je zaposlil še dva vajenca. Zaradi 

ažurnosti in kakovosti ter navsezadnje 
tudi zaradi cene je bilo dela vsak dan več. 
Prostorska stiska je narekovala širitev de-
lavniških prostorov, zato je v naslednjih 
letih dvakrat razširil in dozidal delavniške 
prostore. Dejavnost je v tistem času razši-
ril še na vzdrževanje tovornih vozil. Vse 
to pa je potegnilo za seboj tudi povečanje 
števila zaposlenih na šest delavcev in še 
dodatnih šest vajencev. Vsa dejavnost se 
je takrat odvijala na domačem dvorišču, 
zato je bila seveda vseskozi prisotna že-
lja po novih, sodobnih prostorih. Že leta 
1994 je od podjetja Hoja v Škofljici ku-
pil 5000 kvadratnih metrov zemljišča. 
Lokacija je bila že predvidena za gradnjo 
obrtne cone v Škofljici. Priprava zemlji-
šča in drugi administrativni postopki so 
trajali vse do leta 2001, ko je začel graditi 
sodoben servisni center skupaj z enotnim 
skladiščem delov ter z ustreznim računal-
niško podprtim sistemom, ki ga je uradno 

odprl leta 2003 in vanj s Selške ulice pre-
selil celoten program servisiranja. Kljub 
začetnim težavam mu je s sposobnostjo 
in znanjem uspelo, da je dejavnost ste-
kla in se nenehno tudi širila. Kmalu je za 
potrebe dejavnosti in operativnih zuna-
njih površin dokupil še 6500 kvadratnih 
metrov zemljišča in ga ustrezno uredil. 
Matija Žgajnar je bil poleg zahtevnega 
vodenja dela v dejavnosti aktiven tudi na 
drugih področjih. Bil je dejaven v Kra-
jevni skupnosti Lavrica in en mandat tudi 
njen predsednik. Bil je občinski svetnik, 
je član Old Timer Cluba ter Društva pod-
jetnikov in obrtnikov Škofljica. Njegovo 
videnje uspeha je v razvoju, v pogledu na 
posodabljanje in v ustrezno izobraženih 
kadrih. Zato lahko pokončno nastopa z 
nazivom MOJSTER AVTOMEHANIK 
MATIJA ŽGAJNAR.

Peter Grabner, 
sekretar na OOZ Ljubljana Vič

RAZSTAVA
8. februarja – ob  

KULTURNEM PRAZNIKU, 
vas vabimo  

v Knjižnico Škofljica 
 na ogled več kot 

100 let  
starih knjig.

Vabljeni na predstavitev knjige 

ZAKONI ŽIVLJENJA 
Spoznali bomo dragoceno zbirko misli, 
naukov, uvidov … Obenem pa knjiga ti-

stim, ki se sprašujejo o smislu in namenu 
življenja, razkriva pot v bolj izpolnjeno in 

srečnejše življenje.
Predavala bo Janika Jančič iz Duhovnega 

društva Share Slovenija.
Predavanje bo v četrtek,  

18. 2. 2010, ob 19. uri

Matija Žgajnar (na sredini) ob prejemu priznanja Barjanec



36

Šport in rekreacija

30+ na Novoletnem Cheerleadingu 2009
Revijalna prireditev Novoletni Cheerle-

ading, praznično srečanje plesno-navija-
ških in akrobatskih skupin, je letos pote-
kala že desetič zapored, in sicer v soboto, 
19. 12. 2009, na gimnaziji Bežigrad.

Pod vodstvom vaditeljice Sani smo 
zvadile novo koreografijo, ki nam je bila 
sprva zaradi hitrosti in odrezanih gibov 
kar prezahtevna, z vajami in vztrajnostjo 
pa smo na koncu spet zadovoljno ugoto-
vile, da zmoremo.

Nastop je bil na najbolj zimski dan leto-
šnje zime: po kratkem treningu v Škofljici 
v avto, pa v »cevca« in proti Ljubljani. 
Sneženje je preprečilo tudi prihod avto-
busa z nastopajočimi s Primorskega, tako 
da je prireditev trajala uro manj. 

Kljub manjkajočim pa je bilo vzduš-
je nabito z energijo, 465 nastopajočih, 
didžeji in navijači so poskrbeli, da so se 
tresle prepone. Prireditev ni tekmovalna, 
je pa dober kazalnik, kaj se obeta v tek-
movalni sezoni.

Med čakanjem na nastop smo navijale 
za vse nastopajoče, še posebej glasno in 
s ponosom pa za plesne skupine iz Ško-
fljice, saj prav vedno pripravijo izvrstne 
nastope.

30+ običajno nastopimo zadnje (zakaj 

le?), še vedno nas »začrviči« pozitivna 
trema, ki je po prvem taktu pozabljena, 
navijači nas dvignejo s tal, potem aplavz, 
fotografiranje, izjave novinarjem – in tri-
mesečno delo je uspešno za nami.

Za 30+ Zdenka Rugelj

Novoletni cheerleading plesnih skupin 
ŠD Škofljica

19. 12. 2009 je na Gimnaziji Bežigrad 
potekal tradicionalen Novoletni cheerlea-
ding. Že ko smo se zjutraj zbudili, nas je 
razveselil sneg. No, vsaj najmlajše. Starši 
pa so imeli kar nekaj težav s prevozom.

Ob devetih se je program uradno začel z 
otvoritvijo. Dveh društev zaradi snega ni 
bilo, zato je bil program skrajšan, kar pa 
nas ni motilo, saj je to pomenilo, da bomo 
prej doma.

Prva skupina ŠD Škofljica, ki se nam je 
predstavila, je bila otroška skupina Juni-
or Frkljice pod vodstvom Line Bravničar. 
Dekleta in dva fanta so bili odlični. Na-
slednje so svoje plesno znanje pokazale 
najmlajše Cici Frkljice mentorice Tine 
Hočevar. Na oder so nato prišle varovan-
ke Sani Šarić, Mini Frkljice, ki so pokaza-
le, da bodo tudi letos med najboljšimi. V 
mladinski konkurenci so se nam pokazale 
Frkljice, ki so imele v svojih vrstah celo 
Božička, ki je prav tako treniral pod vod-
stvom Tjaše Flis. V članski konkurenci so 
Frklje požele bučen aplavz. Poleg skupine 
sta se nam predstavila še dva članska pom 
para: Maja Dolinar in Urša Balet ter Kri-
stina Etling in Janja Trope. Oba para sta 
točko odplesala odlično.

Da pa se prireditev bliža koncu, so nas kot zadnje nastopajoče opomnile članice 30+, 
ki so s svojo energijo pokazale, da za ples res ni nikoli prepozno.

Marca nas že čaka prva tekma, do takrat pa bomo vse skupine trdo trenirale.

Frklja Janja Trope
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Frklji zabavali otroke v vrtcu Lanovo
Na povabilo vzgojiteljic vrtca Lano-

vo, da bi prišle malo popestrit praznično 
vzdušje, smo se Frklje z veseljem odzva-
le. Ker pa je v vrtcu malo prostora, sva 
odšli nastopat le dve. Novi vrtec v novem 
naselju Lanovo v Škofljici je zelo simpa-
tičen vrtec z zanimivimi in razigranimi 
otroci, starimi od 2 do 4 let. Kristina in 
Janja sva se 16. 12. 2009 dobili pred vrt-
cem, se oblekli v drese, ogreli in nato za-
plesali nekaj plesov, potem pa sva otroke 
povabili, naj zaplešejo z nama. Nekateri 
so z velikim navdušenjem skakali, drugi, 
malce bolj sramežljivi, pa so nekaj časa 
opazovali, nato pa so se pridružili vse-
splošnemu rajanju.

Na koncu je sledilo še skupinsko slika-
nje in sladkanje z bombončki. V dar pa 
sva prejeli tudi darilce, ki naju bo spomi-
njalo na lepo druženje z najmlajšimi.

Frklja Janja Trope

Decembrski žur rokometne šole na Krimu
V mesecu decembru so se deklice 

udeležile decembrskega žura rokometne 
šole na Krimu, ki je potekal v sodelova-
nju z ženskim klubom Krim Mercator, 
v soboto, 12. 12. 2009. Zbralo se je kar 
15 ekip (preko 150 otrok) z osnovnih 
šol, na katerih deluje rokometna šola 
Krim. Poleg igranja rokometa na pri-
lagojenem igrišču so se otroci zabavali 
tudi ob njem in uživali še v druženju z 
igralkami iz članske izbrane vrste ro-
kometnega kluba Krim Mercator, ki 
so na koncu podelile vsaki ekipi vrečo 
sladkarij. Naše deklice so se pod vod-
stvom trenerja Anžeta Nereda pomerile 
s sosednjimi ekipami deklic z osnovnih 
šol in vse, s katerimi so tekmovale, tudi 
uspešno premagale. To so bile ekipe OŠ 
Poljane (rezultat 2 : 7), OŠ Zadobrova 
(rezultat 1 : 7), OŠ Prule (rezultat 9 : 7) 
in OŠ Oskarja Kovačiča (rezultat 2 : 8). 
Bravo punce!

Upamo pa, da se jim bo še v letošnji 
ali vsaj prihodnji sezoni pridružilo več 
deklet, da se bo v prihodnosti lahko obli-
kovala tudi dekliška rokometna ekipa.

Darja Centa,
ŠD Škofljica
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Športno društvo Škofljica praznuje 50 let

Spomini na začetke: ženski rokomet
Začetki ženskega rokometa segajo v 

leto 1968, ko je generacija Drage Ko-
šak, ki je bila vratarka ekipe, dosegala 
zelo dobre rezultate v tedanji ljubljanski 
šolski ligi Vič - Rudnik. V ekipi so po-
leg Košakove igrale tudi Dušanka Hrib, 
Milka Možek, Sonja Mramor, Jelka Ne-
zirovski, Albinica Perinič in Minka Sku-
bic. Na uspeh ekipe v sezoni 1971/1972 
je bil ponosen tudi tedanji ravnatelj šole 
gospod Franc Čebašek, ki je o dekletih 
govoril kot o »naših prvakinjah«. Eki-
pa je bila v naslednjem letu 1973/1974 
uspešna tudi v drugi conski ligi, kjer je 
v konkurenci ekip Alples Železniki, Sava 
Kranj, Zagorje, Krka Novo mesto, Lju-

bljana Polje, Šentvid, Ribnica, Olimpija 
B in Ig zasedla peto mesto. Članice ekipe 
so bile tudi Sonja Kavšek, Erika Metel-
ko, Milena Skubic, Sonja Toni, Tatjana 
Rajbar, Lučka Seibert, Sonja Rot, Jelka 
Jevnikar, Milena Kumše, Jožica Tancig, 
Nada Intihar, Darinka Babnik, Iva Gru-
den, Petričeva, Jolanda Plantar, Tončka 
Zakrajšek, Danica Blažič, Tatjana Smrke 
in Meta Seibert.

Zaradi slabih pogojev za trening – brez 
telovadnice, neosvetljeno igrišče – in šol-
skih obveznosti večine igralk, ki so pre-
stopile v srednjo šolo, je bil izstop iz 2. 
conske lige neizbežen. Najboljša igralka 
Sonja Kavšek je športno tekmovalno pot 

nadaljevala pod okriljem rokometnega 
kluba Olimpija. 

Zanimanje za rokomet se je med de-
kleti osnovne šole spet pojavilo po prvih 
uspehih naših rokometašev v zadnjih le-
tih in izgradnji športne dvorane. V sezoni 
2008/2009 so se najmlajši ekipi miniro-
kometa pridružile tudi deklice. Igralke so 
enakovredne članice mešane ekipe mini-
rokometašev, ki jih trenira naš najmlaj-
ši trener Anže Nered, sicer eden izmed 
boljših rokometašev naše članske ekipe. 
Tudi v sezoni 2009/2010 deklice zavzeto 
trenirajo. 

Metka Debevec,
ŠD Škofljica

Zlato priznanje ob 50-letnici delovanja  
rokometnega kluba Škofljica

Rokometna zveza Slovenije je v letu 
2009 praznovala 60. obletnico. V ta na-
men je 29. 12. 2009 na Ljubljanskem 
gradu priredila slavnostno sejo skupščine 
RZS, ki sta se je poleg najpomembnejših 
nekdanjih in sedanjih oseb slovenskega 
rokometa udeležila tudi visoka predstav-
nika Mednarodne rokometne zveze (IHF) 
in Evropske rokometne zveze (EHF).

»V minulih 60 letih smo doživeli veli-
ko lepih trenutkov, rokomet pa je veliko 
prispeval tudi k prepoznavnosti naše dr-
žave v svetu. Spremljati rokomet, je bilo 
lepo doživetje, ob njem smo se znali ve-

seliti in jokati. Zahvalil bi se vsem, ki so 
prispevali svoj delež. Po njihovi zaslugi 
je v 86 slovenskih klubih registriranih 
15.700 igralcev in igralk, v njih deluje 
tudi 3500 mladih, ki se šele spoznavajo 
z umetnostjo rokometne igre. Ko sešteje-
mo vse igralce in igralke v vseh starostnih 
kategorijah, vidimo, da se z rokometom 
na Slovenskem ukvarja odstotek popu-
lacije, kar je zelo častitljiva številka,« je 
dejal slavnostni govornik Franjo Bobinac, 
predsednik RZS. 

RZS je na praznovanju častitljivega ju-
bileja predstavil zgodovino slovenskega 
rokometa in podelil priznanja posamezni-
kom, klubom, pokroviteljem in medijem, 
razglasil pa je tudi 14 najboljših sloven-
skih rokometašev in rokometašic vseh 
časov.

Izšla je tudi knjiga z naslovom Naših 60 
let, v njej pa so vsi najpomembnejši mej-
niki naše krovne rokometne organizacije 
ter uspehi na mednarodnem in domačem 
prizorišču. 
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Ob koncu slovesne seje so izpeljali tudi 
dražbo dresov s podpisi najboljših slo-
venskih rokometašev in rokometašic vseh 
časov, celoten izkupiček pa so namenili v 
dobrodelne namene – za projekt Športni 
kamp mladih.

Med prejemniki zlatega priznanja je 
bilo tudi Športno društvo Škofljica, in 
sicer za 50-letno delovanje rokometnega 
kluba, na kar je Športno društvo Škoflji-
ca neizmerno ponosno. Priznanje pomeni 
potrditev, da je delo na področju rokome-
ta v vsem tem obdobju potekalo kvalite-

tno in v tesnem sožitju s krajem, saj brez 
tega zagotovo ne bi preživeli tako dolge 
dobe. To visoko in pomembno priznanje 
je bilo podeljeno za preteklo in sedanje 
delo, nam pa pomeni obvezo, da s takim 
delom vztrajamo in ga po najboljših mo-
čeh dvignemo na še višji nivo. To od nas 
ne nazadnje zahtevajo premnoge genera-
cije rokometašev in rokometnih zanese-
njakov, ki so uspešno in nesebično delo-
vali v rokometnem in športnem društvu v 
vseh teh letih. 

Prepričani smo, da nam bo s pomočjo 

občine, lokalnega gospodarstva, požrtvo-
valnih prostovoljcev in celotnega kraja to 
tudi uspelo in da tovrstno priznanje ni bilo 
zadnje. Garancija za to je približno 100 
aktivnih rokometašev v vseh starostnih 
kategorijah in veliko število delujočih v 
organizacijskih in pripravljalnih ekipah, 
ki prostovoljno darujemo ogromno svoje-
ga prostega časa za delovanje v društvu.

Besedilo in fotografija
Stanka Rigler,

Športno društvo Škofljica

Rokomet: člani ŠD Škofljica premagali 
ljubljansko ekipo

V soboto, 21. novembra, je ekipa ŠD 
Škofljice v osmem kolu 2. DRL gostila 
ekipo DRŠ Aleša Praznika in še osmič 
zmagala. 

Začetek tekme je minil nervozno in re-
zultat je kazal na zelo izenačeno tekmo, 
saj so gostje uspeli prvi povesti in vodstvo 
držali do rezultata 4 : 4 in 6 : 6. Po tem 
začetnem obdobju je ekipa Škofljice str-
nila vrste, sledila je dobra igra v obrambi 
in napadu, odlično je začel braniti vratar 
Peskar, rezultat ob polčasu pa je bil 16 
: 10 za domače. Tudi v drugem polčasu 
smo domačini stopnjevali ritem in v za-
dnjo tretjino tekme vstopili s +11 zadetki 
razlike.

Sledila je nekoliko lagodnejša igra s po-
skusi ekshibicij in individualnih akcij, ki 
niso bile vedno uspešne, vendar se rezul-
tat tudi zaradi odličnega branjenja druge-
ga vratarja Pajiča ni bistveno spremenil, 
tako da je razlika ob koncu tekme znašala 
že prej omenjenih 11 zadetkov. Še pose-
bej so se igralci in obiskovalci v dvorani 
razveselili prvih zadetkov Gala Pisleviča, 
ki je kot mladinec prvič zaigral za člansko 
ekipo in se že takoj vpisal med strelce. 
Končni rezultat je bil 35 : 24.

S to zmago se je ekipa Škofljice še bolj 
utrdila na prvem mestu lestvice, saj dru-
gouvrščena ekipa iz Sežane za njo zaosta-
ja že za 5 točk.

Strelci: ŠD Škofljica: Cvetko – 4, Nered 
– 4, Podlogar – 1, Boljtežar – 5, Slanc – 5, 
Koklič – 3, Sankovič – 1, Huskič – 2, Po-
trbin – 2, Bučar – 5, Pislevič – 2, Lesjak 
– 1 zadetek.

Osma tekma in še osma zmaga
V nedeljo, 29. 11. 2009, je ekipa ŠD 

Škofljica gostovala v Radovljici in še 

osmič zapored zmagala, tokrat s tesnim 
rezultatom 28 : 27.

V začetku tekme so prvi povedli gosti-
telji, vendar je ekipa gostov takoj izena-
čila in kaj kmalu tudi povedla za dva za-
detka. Skoraj ves prvi polčas se je razlika 
gibala od enega do dveh ali treh zadetkov 
v korist gostov, le v zadnjih desetih mi-
nutah so po nekaj zaporednih napakah 
Škofljičanov domačini uspeli izenačiti in 
celo povesti z dvema zadetkoma razlike. 
Izid ob polčasu je bil 15 : 13 za ekipo RK 
Radovljica.

V drugem polčasu so najprej zadeli do-
mačini in razliko povečali na +3, vendar 
so jih gostje ujeli pri številki 17. Naj ome-
nim, da je bil v 34. minuti tretjič izključen 
domači igralec Jerman, za posledico je 
prejel rdeči karton in diskvalifikacijo. Do 
polovice drugega polčasa sta se moštvi 
menjavali v vodstvu, saj razlika za nobe-

no ekipo ni bila večja od dveh zadetkov.
Nekje na polovici polčasa, pri rezultatu 

20 : 20, je pobudo prevzela gostujoča eki-
pa in prešla v vodstvo z dvema, tremi za-
detki in v končnico (dobri dve minuti pred 
koncem) prišla s to prednostjo. Sledili sta 
dve tehnični napaki škofljiških rokometa-
šev in domačini so prišli na vsega točko 
razlike, za kaj več pa jim je zmanjkalo 
časa, tako da so gostje zasluženo slavili.

Omeniti je treba, da je bila igra na tre-
nutke zelo groba, v čemer so prednjačili 
domačini, kar potrjuje tudi veliko število 
izključitev (domači 24 minut, gostje 16 
minut). K temu je botrovalo tudi nekaj 
čudnih sodniških odločitev, ki so vnesle 
negodovanje med igralce in navijače.

Strelci za ŠD ŠKOFLJICA: Cvetko – 5, 
Nered – 1, Boljtežar – 6, Slanc – 1, Koklič 
– 1, Sankovič – 6, Potrbin – 4, Bučar – 4 
zadetki.
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S to zmago se je ekipa Škofljice še bolj 
utrdila na prvem mestu na lestvici, saj je 
brez izgubljene tekme zbrala 16 točk. 

Nova zmaga Škofljičanov
V 10. kolu 2. DRL-moški je ekipa ŠD 

Škofljica gostila ekipo RD Jadran 2009 
Hrpelj Kozine in visoko zmagala z rezul-
tatom 43 : 25.

Domačini so prevzeli vodstvo in raz-
liko do konca polčasa samo povečevali, 
tako da so prvi polčas končali z osmimi 
goli razlike. Trener Bašič je začel tekmo s 
spremenjeno postavo, saj je dal tokrat na 
začetku priložnost za igro tistim igralcem, 
ki so do sedaj redkeje stopili na igrišče in 
imeli nizko minutažo. Vendar se to v igri 
ni poznalo, saj so vsi fantje zaigrali zelo 
zavzeto in posledica take igre je bila tudi 
visoka razlika ob polčasu.

Veseli dejstvo, da se je po dvomeseč-
nem odmoru zaradi poškodbe zelo uspe-
šno vrnil krožni napadalec Palackovič, in 
pa ohranitev dobre forme vratarja Peskar-
ja. 

V drugem polčasu se je prednost samo 
še povečevala. Do konca tekme so stopili 
na parket prav vsi igralci, v zadnjih de-

setih minutah tudi dva mladinca, in sicer 
Pislevič ter Briški. 

Rečemo lahko, da gostje tokrat niso bili 
dorasel nasprotnik, saj zmaga domačih ni 
bila ogrožena niti v enem trenutku.

V petek, 18. 12., ob 18. uri in 15 minut 
ekipa Škofljice gostuje v Cerkljah, kjer bo 
v dvanajstem kolu odigrana ena od najpo-
membnejših tekem za naše fante v konč-
nici prvega dela tekmovanja, saj bo prav 
od zadnjih dveh tekem odvisno, kolikšno 
zalogo točk bomo odnesli s seboj v razi-
gravanje za prvaka lige.

Strelci ŠD Škofljica: Nered – 7, Palack-
ovič – 5, Boljtežar – 6, Sankovič – 11, 
Huskič – 3, Potrbin – 4, Lesjak – 1, Pisle-
vič – 2, Tomšič – 4 zadetki

Zelo pomembna zmaga v gosteh
V 11. kolu 2. DRL moški je ekipa ŠD 

Škofljica gostovala pri drugouvrščeni eki-
pi Cerkelj in zmagala z rezultatom 36 : 29.

Začetek tekme je bil izenačen, saj sta se 
ekipi menjavali v vodstvu, ki ni bilo niko-
li višje od dveh zadetkov za eno ali drugo 
stran. Ob polčasu je bila v prednosti ekipa 
Škofljice s prednostjo dveh zadetkov. Naj 
pripomnim, da je bil v 27. minuti zaradi 
grobega prekrška nad Kokličem diskvali-

ficiran najnevarnejši domači igralec Kor-
bar.

V drugem polčasu je ekipa Škofljice za-
igrala zelo zbrano in učinkovito, tako da 
je razlika v golih naraščala in je okrog 50. 
minute znašala 10 zadetkov. V zadnjih de-
setih minutah so pri ekipi Škofljice v igro 
vstopili vsi igralci in kljub temu tekmo 
varno pripeljali do konca, in sicer z razli-
ko 7 zadetkov. Vsi igralci so si edini, da je 
bila to ena najboljših lanskih partij, in na 
koncu so bili zares iskreno veseli te zmage.

Pohvaliti je treba prav vse igralce, izpo-
staviti vratarja Peskarja in igralca Boljte-
žarja, ki sta prikazala fenomenalno igro.

Tudi po 11. kolu je ekipa ŠD Škofljica 
še neporažena in trdno na prvem mestu. 
Ta zmaga nam prinaša potrebne točke, ki 
jih bomo nesli s seboj v skupino za razi-
gravanje za prvaka. Ob scenariju, v kate-
rega vsi verjamemo, bomo s seboj prinesli 
11 točk.

Strelci ŠD Škofljica: Cvetko – 7, Nered 
– 6, Palackovič – 2, Boljtežar – 8, Koklič 
– 1, Sankovič – 7, Huskič – 2, Potrbin – 3 
zadetki.

Janez Rigler,
vodja članske ekipe ŠD Škofljica

ŠRD Kosec

Novoletni odbojkarski turnir
V šolskem letu 2009/2010 je ŠRD Ko-

sec organiziral vadbo odbojke v štirih ter-
minih. Dvakrat tedensko se igra v stari te-
lovadnici, druga dva termina pa sta v novi 
dvorani. Prav tako se je povečalo število 
igralcev badmintona, povečuje se število 
pohodov, skratka – društvo živi zelo in-
tenzivno.

Lanski novoletni turnir je povezal člane 
med seboj, zato smo se odločili, da bomo 
turnir organizirali tudi letos. Prijavljeni 
člani so bili razdeljeni v štiri ekipe, ki so 
se zelo enakopravno pomerile med sabo. 

Tekme so bile odigrane v sredo, 16. 
decembra, in petek, 18. decembra. Igra-
li smo v stari telovadnici in novi športni 
dvorani. Soglasno smo ugotavljali, da 
nova dvorana pomeni res velik napredek 
za možnost kvalitetne rekreacije. Po za-
ključku tekmovanja so bili razglašeni re-
zultati in podeljena priznanja. Naj na kon-
cu povemo, da sta nivo tekmovanja kot 
seveda tudi kvaliteta igralcev vsako leto 
višja, da se je tekmovanje zaključilo brez 
poškodb in z obljubo – vidimo se drugo 
leto in še bolj bomo pripravljeni.
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Rezultati:
# Ekipa 1 2 3 4

1 OSE  21 : 13 13 : 21 17 : 21

2 KOMARJI 14 : 21  21 : 18 20 : 22

3 MUHE 21 : 17 21 : 15  21 : 14

4 ČEBELICE 18 : 21 21 : 14 21 : 23  

Razvrstitev:

1. mesto 2. mesto

# MUHE # ČEBELICE

1 Primož Strgar 1 Edvard Pergar

2 Mitja Prelovšek 2 Franc Jurkovič

3 Martin Lisac 3 Janja Prelovšek

4 Tanja Podoreh 4 Uroš Strgar

5 Boštjan Briški 5 Martin Iskra

6 Karmen Škrjanc 6 Davor Grubišič

7 Marjan Strnad 7 Drago Brkinjač

3. mesto 4. mesto

# OSE # KOMARJI

1 Dejan Čurčija 1 Barbara Strgar

2 Janez Martinc 2 Rok Smerkolj

3 Tina Petek 3 Andrej Iskra

4 Cene Iskra 4 Kristina Lepen

5 Uroš Glavan 5 Mirjam Černe

6 Sandra Furlan 6 Tone Rigler

7 Sandi Lavrič 7 Mateja Podlipec

8 Maja Martinc 8 Blaž Adamič

ŠRD Kosec
Franc Jurkovič

VABILO
  

V soboto, 13. februarja, bomo v okviru 
Športnega Kluba Pijava Gorica 

organizirali pustne delavnice za otroke. 
Srečanje se bo začelo ob 10. uri v gasilskem 

domu na Pijavi Gorici. 
S seboj prinesite obilje dobre volje  

in ustvarjalnosti. 
Vljudno vabljeni!

                                                                          
ŠKPG
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Nasveti

Orhideje – zimske lepotice Telefon: 080 81 22, e-pošta: gaia@klubgaia.com

Orhideje izhajajo iz družine kukavi-
čevk, najobsežnejše rastlinske družine 
cvetočih rastlin na Zemlji. Kot zanimi-
vost lahko povemo, da jih kar tri četrtine 
živi na drevesih. V zadnjem času so lahko 
dostopne in predstavljajo najpopularnejšo 
skupino sobnih rastlin. 

Orhideje gojimo na okenskih policah, 
hodnikih in v svetlih kotičkih. V pov-
prečnem stanovanju je najpreprosteje 
gojiti orhideje iz rodu Phalaenopsis, saj 
so križanci vrst iz tega rodu relativno 
neobčutljivi. Med preprostejše orhideje 
spadajo še čeveljčki (Paphiopedilum) z 
marmoriranimi listi. Nekoliko zahtev-
nejši so cimbidiji (Cymbidium), dendro-
biji (Dendrobium), katleje (Cattleya), 
miltonije (Miltonia) in odontoglosumi 
(Odontoglossum). Med najzahtevnejše in 
za večino stanovanj neprimerne so vande 
(Vanda), saj za rast in cvetenje zahtevajo 
veliko svetlobe in visoko zračno vlago.

Kako ravnati z orhidejo? 
Temperatura, pri kateri orhideje lepo 

uspevajo, sovpada z našimi sobnimi raz-
merami. Seveda pa imajo različne zahte-
ve glede na vrsto, ki ji pripadajo. Glede 

lege je pomembno, da rastline zaščitimo 
pred pripekajočim poletnim soncem, po-
membno pa je tudi zagotavljanje ustrezne 
zračne vlage. Zračno vlago zagotavljamo 
z rošenjem in gojenjem nad plitkimi po-

sodami, v katerih je vedno voda, ki po-
časi izhlapeva. Pomaga tudi rosenje in 
vlaženje listov z vlažno krpo. Za razvoj 
listov in bujnejše cvetenje jim v rastnem 
obdobju dodajamo specialno gnojilo za 
orhideje Plantella, ki je primerno za gno-
jenje vseh vrst orhidej. Ustrezne vseb-
nosti hranil zagotavljajo bujno cvetenje 
rastlin v živahnih barvah, spodbujajo 
pravilen razvoj korenin ter izboljšujejo 
njihovo odpornost na stres. S pripravljeno 
raztopino zalivamo ali škropimo orhideje 
enkrat na dva tedna od začetka pomladi 
do pozne jeseni. Pozimi gnojimo enkrat 
mesečno. Tekoče gnojilo za orhideje je 
primerno za gnojenje vseh vrst orhidej. 
V času vegetacije (pomlad, poletje, je-
sen) jim ustrezna temperatura med 15 do 
30 ºC, pozimi je lahko temperatura tudi 
nižja. Pri nekaterih vrstah razvoj cvetov 
spodbudimo, če jih postavimo v nekoli-
ko hladnejši prostor. Ob zalivanju pazi-
mo, da korenine ne ostanejo predolgo v 
vodi, saj lahko začnejo gniti. Ravno zato 
je večina orhidej sajena v dobro odcejen 
substrat, ki je sestavljen pretežno iz lubja. 
Orhideje je treba zalivati dovolj pogosto, 
da se ne izsušijo, vendar ne preobilno, da 
ne bi v lončku zastajala voda. Za večji del 
leta bo zadostovalo, če jih zalijemo enkrat 
do dvakrat na teden. Pozimi jih postavi-
mo na svetlejše mesto in pazimo, da jih ne 
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utopimo. Nobena orhideja ne mara vode 
v podstavku, zato poskrbimo za pravilno 
zalivanje in odstranjevanje odvečne vode. 

Kdaj in v kakšno zemljo presajamo 
orhideje? 

Korenine rastejo v vse smeri in iščejo 
vlažen substrat ter hranila. Korenin ne iz-
rezujemo, dokler se ne posušijo, kadar pa 
nove začnejo segati čez lonček, je to znak, 
da bo treba rastlino kmalu presaditi v ne-
koliko večji lonček. Ne presajamo jih pre-

pogosto in vedno poskrbimo za ustrezen 
substrat za orhideje, ki mora biti odceden. 
Priporočljivo je, da orhideje presadimo 
vsako drugo pomlad oziroma takrat, ko se 
substrat že močno razgradi. Interventno 
jih presajamo tudi takrat, ko je rastlina v 
kritični situaciji in ji »grozi« propad. Za 
presaditev potrebujemo specialni sub-
strat, ki je namenjen za gojenje orhidej in 
ga danes najdemo že v večini cvetličarn 
in vrtnih centrov. Korenine številnih vrst 
zahtevajo veliko zraka, občutljive so tudi 

na zastajanje vode, zato večine orhidej 
nikoli ne sadimo v običajno zemljo za 
lončnice. Ker ima veliko orhidej zračne 
korenine, s katerimi srkajo vlago iz zraka, 
pri presajanju pazimo, da vseh korenin ne 
zakopljemo v substrat, priporočljivo je, 
da jih nekaj sega tudi preko roba lončka. 
Kadar orhideja razvija cvetna stebla in 
popke, jo presadimo šele po končanem 
cvetenju.

Svetovalci 
Kluba Gaia

Pisma bralcev

Nova različica trase obvoznice
Odzivam se na članek Nova različica 

trase obvoznice, objavljen v decembrski 
številki Glasnika. V članku smo izvedeli, 
da je občinski svet na svoji 28. seji dne 3. 
11. 2009 sprejel različico obvoznice, ki se 
na daleč izogne Škofljici, pri Babni Go-
rici pa zavije ostro na sever proti Lavrici 
in poteka tik ob naselju ter se na koncu 
Lavrice priključi na Dolenjko. Da ne bi 
kdo mislil, da smo vsi za to varianto. Jaz 
nisem in s komer koli na Lavrici se po-
govarjam, je proti. S tem člankom želim 
spodbuditi vse tiste, drugače misleče, da 
se oglasijo. Če si tiho, si namreč »ZA«. 

Še dodatno pa me je šokiralo, ko sem iz 
zapisnika videl, da so vsi svetniki glaso-
vali »ZA«, tudi tisti z Lavrice. Predlagana 
trasa je za Lavrico katastrofa (seveda tudi 
za vse, ki spoštujemo naravo in Ljubljan-
sko barje). Lepo se bo izognila Škofljici, 
pri Babni Gorici pa zavila ostro proti La-
vrici in potekala tik ob naselju ter po naj-
lepši sprehajalni poti, kar jih Lavrica pre-
more. Govoriti o tem, da bo potekala po 
območju Nature 2000, na območjih, ki so 
degradirana zaradi predhodnih posegov v 
prostor, pa je skrajno sprevrženo: najprej 
posiliš žensko, potem pa rečeš, da je tako 
ali tako pocestnica in je ni škoda. Vprašati 

se je treba, kdo je dovolil degradacijo, in 
če to ni bilo celo namenoma. 

Zakaj takšna obvoznica ni v interesu 
Lavrice?

Speljana bo tik o naselju in naselje bo 
kar naenkrat prepredeno s prometnicami, 
ki sploh niso v njenem interesu. Lavrica 
bo tako dobila še tretjo prometnico, vo-
zili se bomo še vedno samo po Dolenjki. 
Naselje bo ena sama cesta ali železnica. 
Če ponovim besede, ki jih je 5. septem-
bra 2007 glede različice OC na sestanku 
med občinami in predstavniki ministrstva 
za okolje in prostor izrekel župan Boštjan 
Rigler in se je to takrat nanašalo na Ško-
fljico: »To je za nas nesprejemljivo in bi 
bistveno poslabšalo kakovost življenja 
naših občanov. Saj bi tako poleg obsto-
ječe ceste in železnice dobili na ozkem 
območju še tretji prometni koridor, ki bi 
obremenjeval lokalne prebivalce, poslab-
šal kakovost življenja naših občanov in 
onemogočal možnost nadaljnjega razvoja 
občine.«

Kar se gneče na cesti tiče, pa predvide-
vam, da bo na Lavrici še večja gneča kot 
doslej: na točki, kjer se bosta prometna 
tokova z Lavrice in Kočevja združila (sti-
čišče obvoznice in Dolenjke), bo namreč 

nastal nov prometni zamašek, ki se bo 
samo premaknil iz Škofljice na Lavrico. 

Kakšne so alternative?
Že v članku je navedenih nekaj, in teh 

sem vesel. Poleg predlogov, navedenih 
v članku (uvoz AC Šmarje - Sap, mestni 
avtobus do Škofljice, železniška postaja 
na Lavrici in večja pogostost vlakov), bi 
predlagal še:

– ukinitev semaforjev na Dolenjki in 
nadomestilo s podhodi in nadhodi za pe-
šce, za avtomobile pa križišča s krožnim 
prometom;

– P&R v Škofljici ali celo Pijavi Gorici;
– mestni avtobus do Velikih Lašč … 
Verjetno bi se našlo še kaj. Mislim, da 

bi se z vsemi temi ukrepi dalo vzposta-
viti stanje, ko sploh ne bi bila potrebna 
nobena obvoznica. Seveda gre za laič-
no razmišljanje, nisem pa nikjer zasledil 
nobene študije, ki bi raziskala, če se da s 
temi alternativnimi rešitvami nadomesti-
ti potrebo po obvoznici. Prav tako nisem 
zasledil študije, ki bi pokazala, kako bo 
potekal promet na točki, kjer se bo obvo-
znica priključila na Dolenjko. Le upamo 
lahko, da tudi potrjena trasa obvoznice ne 
temelji zgolj na laičnem razmišljanju.

Ivan Blatnik, Lavrica 

Govori na proslavah Zveze borcev
Že nekaj časa razmišljam, da bi zapisal 

nekaj misli o ideološki razdeljenosti, ki 
je v lanskem letu v samostojni Sloveniji 
doživela svoj vrhunec. Za to razdeljenost 
so v veliki meri odgovorni predvsem naši 
državni in tudi nekateri lokalni voditelji, 
ki s svojimi besedami, preimenovanjem 
ulic in odlikovanji spodbujajo vse večjo 
razdeljenost in nestrpnost. Kako velika 

je in kako se je razbohotila, lahko vidi-
mo tudi na proslavah Zveze borcev, ki so 
predstavljene v našem Glasniku. 

Moram priznati, da me je novembra 
presenetil objavljeni govor g. Tita Tu-
renška, predstavnika ZZB. V njem poleg 
posrednega in neposrednega spodbujanja 
nestrpnosti ne manjka premišljenega po-
pulizma, ponovnega obračanja zgodovine 

in zavajanja o polpreteklih časih. Še bolj 
zaskrbljujoč je poskus relativiziranja in 
razvrednotenja naše parlamentarne demo-
kratične ureditve ter poskus rehabilitacije 
45-letne totalitarne diktature komunistič-
ne partije, ki je bila leta 1990 z uvedbo 
demokracije končno odpravljena. V seda-
njih časih gospodarske krize bi lahko tako 
razmišljanje ponovno navdušilo množice 
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za reševanje nakopičenih problemov s 
komunistično logiko genocida nad narodi 
ali razredi, ki sta jo znanstveno utemeljila 
Marks in Engels. To logiko, skupaj z me-
todami množičnega pobijanja, je kasneje 
prevzel tudi nacizem. Za piko na i pa v 
članku na objavljeni sliki lahko zasledimo 
še simbol srpa in kladiva, pod katerim je 
po vsem svetu in tudi pri nas v prejšnjem 
stoletju grozljive smrti umiralo na milijo-
ne nedolžnih ljudi. Samo upamo lahko, 
da niso poleg stali še osnovnošolci in bila 
priča pozivanju k spopadu.

Pozivanje k vrednotam komunistične 

revolucije in spopadu, ki si ga je privo-
ščil govorec na proslavi, je lahko razume-
ti samo kot poziv k nasilnemu prevratu. 
V kolikor je gospod Tit Turenšek uradni 
govorec Zveze združenih borcev in je za-
stopal njena stališča, bi bil ta govor lah-
ko eden iz med resnih razlogov za sodno 
prepoved delovanja društva, ki je oprede-
ljena v 3. in 41. členu Zakona o društvih: 
»Ni dovoljeno ustanoviti društva, kate-
rega namen, cilji ali dejavnost merijo na 
nasilno spremembo ustavne ureditve, na 
izvrševanje kaznivih dejanj ali spodbuja-
jo k narodni, rasni, verski ali drugi nee-

nakopravnosti, razpihovanju narodnega, 
rasnega, verskega ali drugega sovraštva 
in nestrpnosti oziroma spodbujajo k nasi-
lju ali vojni … Upravni organi ali nosilci 
javnih pooblastil pa so dolžni državnem 
tožilcu podati prijavo o tovrstnem delova-
nju društva.« 

Upam, da bo občina zbrala dovolj po-
guma ter ZZB in organizatorjem proslave 
poslala vsaj opomin ali opozorilo.

Peter Tomažič,
Škofljica

Obvestila

Obvestilo dopisnikom Glasnika
Kot lahko preberete v poročilu s seje občinskega sveta z dne 15. decembra 2009, proračun za leto 2010 še ni bil sprejet. Zato 

je župan sprejel sklep o začasnem financiranju, kar pomeni, da lahko v prvem trimesečju letošnjega leta porabimo zgolj toliko 
denarja, kot smo ga lani porabili v enakem obdobju. Zaradi tega smo se v uredništvu Glasnika odločili za varčevalne ukrepe. 
Zagotovo ste opazili, da je pričujoči Glasnik tiskan na nekoliko slabšem papirju, kar je prvi ukrep. Drugi ukrep je ta, da je ure-
dniški odbor Glasnika na svoji 26. redni seji (11. januarja 2010) sprejel sklep, da posamezna številka ne sme presegati 40 strani, 
posledično pa, da se prispevki nekaterih rubrik omejijo s številom znakov:

– pisma bralcev: do 2500 znakov, brez fotografij
– prispevki osnovnih šol (matična in podružnični skupaj): do 8000 znakov in do 6 fotografij
– prispevki vrtcev: do 2000 znakov in dveh fotografij na vrtec
– prispevki društev: do 2000 znakov in dve fotografiji na dogodek
– potopisi: do 8000 znakov in 4 fotografije
Izrazito manjše število znakov lahko nadomestite z dodatno fotografijo.
Večji dogodki (občinske proslave, okrogle obletnice društev in ustanov), novice iz občinske hiše in politične stranke so iz 

zgornjih omejitev izvzete. Barvne strani bomo kot doslej opremljali s fotografijami z aktualnih dogodkov oziroma glede na dane 
možnosti (koliko in kakšne fotografije nam boste poslali dopisniki, število in velikost plačanih oglasov).

V uredništvu upamo, da navedenih ukrepov ne boste razumeli kot omejevanje, pač pa kot priložnost za kreativnejše pisanje v 
smislu, kako z manj besedami povedati več.

Iztok Petrič,
odgovorni urednik

Predstava bo v Kulturni dvorani Škofljica  
v soboto, 27. februarja 2010, ob 19. uri.

Vljudno vabljeni!
Pridite, nasmejte se in pozabite na vsakdanje skrbi!

KUD ŠKOFLJICA in GLEDALIŠČE POD MOSTOM

vabita na komedijo

DVA PARA SE ŽENITA
po priredbi Gledališča pod mostom, Velika Loka.



45

Obvestila

Družabno-športni dogodek za vso družino 

Nedelja, 28. februar 2010

Občinsko tekmovanje v veleslalomu
Organizator: Športno društvo Škofljica

Srečanje v smučarskem centru Kobla nad Bohinjsko Bistrico je namenjeno druženju vseh krajanov Občine Ško-
fljica. Poleg tekmovalcev so dobrodošli tudi izletniki, skratka vsi, ki radi preživijo športni dan na snegu in svežem 
zraku. Tekmovalna proga je primerna za smučarje vseh starosti in stilov, tudi za deskarje.

Program:

7:00 Zbor prijavljenih pred OŠ Škofljica

7:20 Odhod avtobusov

9:00 Prihod na Koblo – smučanje

10:30–12:00 Tekmovanje

12:30 Kosilo v gostišču Janez 

ob 15:00 Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad

ob 16:30 Odhod avtobusov (predvideni prihod v Škofljico ob 18.00) 

Cenik:
Kategorija Cena (€)

Smučarji in deskarji odrasli 25,00

Smučarji in deskarji (OŠ) 20,00

Izletnik 10,00

V ceno je vključeno:
– za tekmovalce: dnevna smučarska karta, tekmovalnina, topel obrok, prevoz;
– za rekreativce: dnevna smučarska karta, topel obrok, prevoz;
– za izletnike: topel obrok in prevoz;
– lasten prevoz udeleženca: cena kategorije zmanjšana za 5 evrov.
Prijave in plačila sprejemamo do zasedenosti treh avtobusov v prostorih Športnega društva Škofljica, ki so v večnamenski 

športni dvorani v Škofljici.

Datum prijave Ura

Sreda, 24. 2. 17:30–20:00

Četrtek, 25. 2. 17:30–20:00

Občina 
Škofljica
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LEADER LAS »Sožitje med mestom in podeželjem«

v sodelovanju z OŠ Sostro

                        
VABITA

na promocijski dan podeželja občin Grosuplje, Ig,  
Ivančna Gorica, Mestna občina Ljubljana in Škofljica,  

katerega osrednja tema bo:

»PODRUŽNIČNA ŠOLA – 
GIBALO RAZVOJA«,

V SOBOTO, 6. FEBRUARJA 2010, OD 11. DO 15. URE 

V ZADRUŽNI DOM ZADVOR
(Cesta II. grupe odredov 43, Ljubljana Dobrunje).

Pridružite se nam in spoznali boste vlogo podružničnih šol pri razvoju podeželja, si 
ogledali njihove izvirne predstavitve v besedi, pesmi in sliki. Hkrati vas bomo sezna-
nili z rezultati dela LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE »Sožitje med mestom in podeže-
ljem«, ki deluje v okviru CIZE, Zavoda za razvoj podeželja, in s svojim delovanjem ter 
izvajanjem Lokalne razvojne strategije skrbi, da bomo imeli živo in razvito podeželje 
z ohranjeno identiteto na pragu glavnega mesta. 

Pridite in si oglejte posebnosti podeželskega prostora!
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Iščemo varuško
Iščemo skrbno in zanesljivo varuško z izkušnjami za varstvo 11-mesečnega dojenčka na našem domu v Škofljici.
Varstvo potrebujemo vsak dan od ponedeljka do petka od 7. do 16. ure.
Za več informacij pokličite na 031/840 895.

Upravni odbor Kulturno-umetniškega društva Škofljica

S K L I C U J E

redni letni občni zbor,
ki bo v petek, 5. februarja 2010, ob 19.30. uri
v Kulturni dvorani Škofljica, Šmarska cesta 3.

Vabljeni člani društva in občani, ki jih zanimajo kulturne dejavnosti, kot so: 
dramska, fotografska, pevska in likovna, prirejanje literarnih in  

glasbenih večerov.

Vabljeni!

Marija Gregorič,
predsednica

Društvo upokojencev Škofljica

O B V E S T I L O
Društvo upokojencev Škofljica obvešča in  

vabi vse člane društva na letni zbor članov, 
ki bo v petek, 12. marca 2010, s pričetkom ob 17. uri

v Kulturni dvorani Občine Škofljica, Šmarska cesta 3.
Pregledali bomo svoje delovanje za preteklo leto in potrdili program dela društva za leto 2010. Izvo-

lili in potrdili bomo novo vodstvo DU in posameznih komisij.
Za lepše razpoloženje bomo pripravili krajši kulturni program.

Pridružite se nam upokojenci, ki niste člani, in tudi drugi občani.
Vseh bomo veseli in vas hkrati seznanili z našim delom.

Veselimo se srečanja z vami.
Vljudno vabljeni!

Upravni odbor DU Škofljica
Alojz Žist, predsednik
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V spomin Tončki Grat (1918–2009)
Tik pred novim letom 2010 se je od nas poslovila članica Krajevne organizacije ZB Škofljica 

gospa Tončka Grat, ki je bila rojena v Škofljici pred 92 leti. Njeno življenje je bilo eno samo 
delo, saj počitka tudi v pozni starosti, v domu upokojencev na Taboru v Ljubljani, skoraj ni 
poznala. Že v zgodnji mladosti je morala opravljati različna dela in skrbeti za tri mlajše brate, 
saj je bila njihova mati priznana šivilja in je bilo zato treba poprijeti za vsa domača dela. Ob tem 
ni bilo nobene možnosti za šolanje.

Tončka je pripadala generaciji, ki jo je druga svetovna vojna najbolj prizadela. Oče je družino 
vzgajal v naprednem duhu, pri njih so se zbirali fantje pred odhodom v partizane, zato so Tonč-
ko in očeta večkrat aretirali Italijani in domobranci. V začetku novembra 1943 so domobranci 
aretirali 14 žena in deklet iz partizanskih družin iz Škofljice in okoliških vasi v nemško taborišče 
Ravensbrück. V spremstvu nemških stražarjev so se vozile en mesec in pol v mrzli zimi mimo 
Gradca, Prage, Leipziga, kjer so za las ušle zavezniškemu bombardiranju, do bližine Berlina, 

kjer so gradile v kraju Neu Brandenburg svoje barake in tovarno v popolnoma opustelem močvirju. Po dveh letih trdega 
garanja, lakote, jutranjih apelov na mrazu in vsakovrstnega trpinčenja je v začetku avgusta 1945 prispela domov v Škofljico 
skupaj s svojo sestrično in še eno interniranko s Koroškega, ki so skupaj dve leti delile dobro in slabo. Tudi doma so doživeli 
veliko gorja. V partizanih je padel starejši brat Srečko, brat Zdravko je bil kot mlad partizan ujet in poslan v Dachau, kjer je ko-
maj dočakal konec vojne, njihovega očeta pa so ubili domobranci. Takoj po vrnitvi iz taborišča se je zaposlila v tiskarni, kjer 
je delala vse svoje aktivno obdobje do upokojitve. Aktivno se je vključila v delo na terenu v Škofljici, končala tudi srednjo 
šolo in opravljala vrsto funkcij v organizaciji Zveze borcev in Društvu upokojencev Škofljica, njeno najbolj priljubljeno delo je 
bilo v Knjižnici Škofljica, ki jo je postavila na noge iz skromne šolske knjižnice. Za to dolgoletno delo je prejela tudi Trubarjevo 
diplomo za prizadevno delo v knjižničarstvu. Po prihodu v Dom Tabor je tudi tam organizirala knjižnico in zanjo skrbela celih 
14 let.

Kljub sladkorni bolezni, zaradi katere ji je opešal vid in je morala delo s knjigami opustiti, je ostala bistrega duha in spomina. 
Rada je sprejemala obiske iz domačega kraja od znancev in krajevnih društev iz Škofljice. Ponosna je bila na priznanje ZZB 
NOV, ki ga je prejela v začetku leta 2009 za dolgoletno delo v Zvezi borcev. Spremljala je dnevna dogajanja, in ker ji 
moči niso več dopuščale, se je rada pogovarjala s prijateljicami po telefonu in obujala spomine na težka vojna leta in skupno 
delo v društvih in organizacijah.

Naša prizadevna Tončka je odšla, ostale pa nam bodo njene knjige v prenovljeni knjižnici v Škofljici in na domu na Taboru 
v Ljubljani – in takšne se je bomo spominjali.

Za ZZBNOV Škofljica
Janez Ogrinc

Hvala ti za dragoceni čas,
ko smo lahko bili s teboj …
Zdaj pa,
ko poslovil si se od nas,
si odnesel s sabo delček nas …

ZAHVALA
Po hudi bolezni nas je za vedno zapustil naš dragi mož, ati in dedi 

Rado Gorenc
(7. 2. 1948–22. 12. 2009)

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, nekdanjim sosedom iz Glinka, sovaščanom iz Gornjih Ložin in vsem, ki 
ste nam v najtežjih trenutkih stali ob strani, izrekli sožalje, darovali sveče, za mašne in dobrodelne namene cerkvi.

Posebna hvala gospodu župniku Janezu Ivanu Žabotu za opravljeni cerkveni obred s sveto mašo ter pevcem Cerkvenega 
pevskega zbora Škofljica za odpete pesmi pri grobu in sveti maši.

Za vso izkazano pomoč hvala tudi Silvu in Nadi Marinčič in Tatjani Cigale.
Iskrena hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste ga spoštovali in ga pospremili na njegovi zadnji zemeljski poti …

Njegovi: žena Vida, sin Damjan z ženo Karmen, vnuka Nika in Žan
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Brez milosti in časa
pride smrt,
nekdo je rešen,
drugi pa potrt.
Žalost nam je v srcu,
solza v očeh,
kot da je na svetu
umrl tudi smeh.

Anton Anžič
(1937–2010)

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedka in tasta se 
iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sose-
dom in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in 
sveče.

Zahvala gospodu župniku Jožetu Tomincu za lepo opra-
vljen pogrebni obred in Čebelarskemu društvu Škofljica za 
poslovilni govor.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti 
in ga boste skupaj z nami ohranili v lepem spominu.

Žena Anica, hčerki Alenka in Tadeja z družinama

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin bo večno ostal.

ZAHVALA
Ob slovesu drage hčerke, 

žene, mamice, sestre, svakinje, 
nečakinje in tete

Silve Pene Zagorc
iz Lanišča 69

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, vašča-
nom in znancem ter učiteljem in sošolcem OŠ Škofljica 
za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče ter darove za 
cerkev in svete maše.

Iskrena hvala župniku Jožetu Tomincu za lepo opravljen 
cerkveni obred, Cerkvenemu pevskemu zboru sv. Cirila in 
Metoda pa za zapete pesmi. Hvala tudi Metki iz M. K. za 
izrečene besede po sv. maši.

Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili 
k zadnjemu počitku.

Žalujoči – vsi njeni.

Nisem odšel, 
ker ne bi rad živel, 
odšel sem, da ne bi več trpel.

Anton Kastelic
(1942–2009)

Zahvaljujemo se sorodnikom 
in prijateljem, družini Pintar, 
Vidi Macedoni, Milki Jordan, 

vsem prijateljicam iz likovnega krožka, vaščanom Lanišč 
za izrečeno sožalje in vso nesebično podporo v težkih 
trenutkih. Hvala tudi gospodu župniku za lepo opravljen 
pogrebni obred. Zahvaljujemo se tudi za vsa pisna sožalja, 
darovane sveče in cvetje.

Žena Milojka, otroka Maja in Miran z družinama.

Ob smrti dragega moža, očeta in starega ata

Jožeta Permeta
(1936–2010)

izrekamo iskreno

ZAHVALO
vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in društvom za 

izrečena sožalja, cvetje in sveče.
Še posebno bi se radi zahvalili gospe Majdi ter govorce-

ma Jožetu Rojcu in Ernestu Ferku.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti 

in ga ohranili v lepem spominu.

Njegovi: žena Pavla, hčerka Mojca z vnuki Nežo,  
Gašperjem in Niko ter sin Tomaž s Tanjo
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Razvedrilo

Vicoteka

REŠITEV (vodoravno): SKALPEL, VOLIERA, ORAMNIK, BIDA, KE, OGI, PAT, ZDENKA, CIAN, AVŠA, ČIŽEM, DENZEL, 
EMIRAT, START, LAVA, RIKO, FO, ANARHIJA, REN, DEV, READ, IZA, ANA, AD, RABI, TD, SEŽANA, SINATRA, ELBA, 
OSOJA, NEKTAR, STVAR, RISALO (geslo): ZDENKA CERAR.

Boksar
“Ka dar mo ram na hit ro pri pra vi ti 
kosi lo, spečem kar boksar ja, po 
možnos ti težko ka te gor ni ka,” je 
rek la ka ni ba lka svo ji pri ja te lji ci.
“Njih pred pe ko ni potreb no 
mehčati!” 

Cerkvenitenis
Ig rata nu na in žup nik te nis. Nuna 
zabi je župni ku as, žup nik pa: 
“Madona, sem zgrešu!”
Nu na pa ga po ka ra:
“Dajte no, daj te. Lepše go vo
ri te.”
Žup nik zopet do bi as in reče:
“Madona, sem zgrešu!”
Spet ga po kara nu na, župnik 
pa pra vi: 
“Ma, dej mi mir, a ne vidš, da 
imam do st skrbi!”
Kar na en krat pa iz ne ba uda ri 
stre la in scvre nu no. Iz neba pa 
se za sliši ni zek glas: 
“Madona, sem zgrešu!” 

Cigan
Lju dožer ci so uje li Ci ga na in ga 
str pa li v ko tel, da ga sku ha jo. 
Po leg kot la je po gla var ple me na 
po sta vil vo ja ka, da bo va ro val 
kosi lo. Ko je šel čez ne kaj časa 
po gla var mi mo kotla, je vi del 
stražarja, ka ko tolče s ku hal ni co 
po kot lu.
“Kaj pa de laš?” ga je vprašal.
“Sploh ne vem več, kaj naj sto
rim! Ci gan nam bo po je del vso 
ze le nja vo in ma ka ro ne!”

Debelost
“Ka ko veš, kdaj si res nično pre
de bel?”
“Ko ležiš na plaži in pri de jo ak ti
vis ti Gre enpe acea in te začne jo 
ri ni ti v vo do!”

Bolhe
V vla ku v is tem ku pe ju po tuje ta 
moški in žen ska. Moški ima psa. 
Žen ska reče moške mu: 
“Od stra nite psa! Prav kar sem 
začuti la bol ho na mo ji no gi.”
Moški: “Rex! Poj di stran. Gos pa 
ima bol he!”

?
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ZAČETEK 
DIRKE
RUSKA 

IGRALKA 
SAVINA

KREDENCA

GRAFIK
DEBENJAK

PTIČ 
HRESTAČ

IT. PISEC 
(DARIO)
ŠPANSKI 
SLIKAR 

(FRANCISCO)

BREZ-
VLADJE

VELETOK V 
ZAHODNI 
EVROPI

SLOVENSKI
SKLADA-

TELJ 
(OSKAR)

ANGLEŠKI 
UMETNOST. 

ZGODO-
VINAR 

(HERBERT)

ZORMANOVA 
LITERAR. 

JUNAKINJA 
DODATEK

K POGODBI

BIBLIJSKA 
MARIJINA 
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 KORIGEND: mladoletni prestopnik ALTONA: predel Hamburga
 TRIEDER: prizemski daljnogled RIBALTA: španski slikar



Bož ič no-novoletni koncert OŠ  Š kofljicaBož ič no-novoletni koncert OŠ  Š kofljica

Osnovna šola slovesno 
zakljuèila leto 2009 
V osnovni šoli so konec šolskega leta zaèeli 
projekt "Strpnost", ki bo potekal skozi celo 
šolsko leto. Poleg prebiranja literure, 
uglašene na naslovno temo, so izdelovali 
tudi maskote "Strpkote" in z njimi v avli 
šole okrasili božièno drevo. Pri likovnem 
pouku in v èasu podlajšanega bivanja so 
ustvarjali razliène izdelke, ki so jih 
obiskovalcem ponudili na božiènem sejmu, 
vrhunec dogajanja pa je predstavljal božièni 
koncert osnovnošolskih zborov. Zbrani 
denar so podarili šolskemu donatorskemu 
skladu. Uèenci, uèitelji in starši ter mnogi 
gostje so si uspešno novo leto zaželeli ob 
božiènem èaju, dišeèih piškotih in suhem 
sadju. Organizatorji in izvajalci se vsem, ki 
so kakorkoli prispevali k dogajanju, iskreno 
zahvaljujejo.



Obèina Škofljica vabi
predsednike in blagajnike društev,

da se udeležite seminarja z naslovom

Seminar se bo odvijal v
Kulturni dvorani Škofljica,

Šmarska cesta 3,
v sredo, 24. februarja 2010,

 z zaèetkom ob 17. uri
in bo trajal predvidoma tri šolske ure.

Udeleženci seminarja boste prejeli gradivo, 
po seminarju pa boste imeli možnost

 svetovanja predavateljice. 

Vljudno vabljeni!

Obèina Škofljica
Boštjan Rigler, župan

Vsi krajani in krajanke obč ine Škofljica 
ste vljudno vabljeni na obč insko proslavo 

»Reš imo jo« 
ob slovenskem kulturnem prazniku.

Proslava bo v č etrtek, 4. februarja 2010, 
ob 17. uri v avli Osnovne š ole Škofljica.

»Letno poroèilo 
za društva 2009«.
»Letno poroèilo 

za društva 2009«.

Bož ič no-novoletni koncert v cerkvi sv. Cirila in Metoda na Š kofljiciBož ič no-novoletni koncert v cerkvi sv. Cirila in Metoda na Š kofljici

Fotografije: Maja Novak


