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Kazalo - Uvodnik

Uvodnik
Dragi bralke in bralci,

dnevi se začenjajo počasi umirjati, saj je v naš vsakdanjik že glo-
boko stopil čas jeseni. Pred vrati so tako imenovane krompirjeve 
počitnice, ko bodo učenci in dijaki bolj sproščeno zadihali, nekate-
ri pa si bodo privoščili krajše počitnice. Dan se vedno bolj odmika 
in noč postaja daljša, tako boste morda našli več časa za prebiranje 
Glasnika, ki ga v vaše domove pošiljamo že pred prazniki.

Iz vsebine velja omeniti dva intervjuja. V prvem predstavljamo 
gospo Brigito Marinšek, letošnjo prejemnico listine Občine Škof-
ljica, v drugem pa smo se pogovarjali z Rajmondom Debevcem, 
dobitnikom bronaste medalje na letošnjih olimpijskih igrah. Oba 
sta nas presenetila s premišljenimi odgovori in njihovo bogato spo-
ročilnostjo. Prav zato vas še posebej vabim, da si pogovora prebe-
rete in kakšno misel ponesete s seboj v življenje.

V oktobru je Društvo upokojencev Lavrica praznovalo 20-letni-
co delovanja. Pripravili so bogato kulturno prireditev, ob jubileju 
pa izdali tudi koledar. Pred kratkim je društvo dobilo tudi novega 
predsednika, ki se je dela lotil zelo odgovorno. Ob obletnici dru-
štva smo mu zastavili nekaj vprašanj.

Veseli nas, da v občini nastajajo nova društva. Pijava Gorica se 
kot naselje vedno bolj prebuja in organizira. Ustanovili so kultur-
no društvo, dobili pa tudi svoje prostore. Objekt so poimenovali 
Kulturni dom. Včasih se je vsak kraj, celo večja vas, ponašal s kul-
turnim domom, ki je ponavadi tvoril vaško jedro. Ena izmed točk 
županovega programa je bila ob lokalnih volitvah tudi oblikova-
nje vaških jeder oziroma središč. Kulturni domovi bi morali pred-
stavljati središče družbenega življenja tako kot cerkev predstavlja 
središče verskega. Upamo, da je oblikovanje jedra na Pijavi Gorici 
začetek, ki bo postal zgled za vsa ostala naselja v naši občini. No-
vemu društvu želimo uspešno delo in veliko aktivnih članov.

31. oktobra se bomo spominjali dneva reformacije, ki je pred-
vsem kulturno zelo razgibala zavedanje Slovencev kot narodne-
ga subjekta. Oče slovenske besede, kot radi imenujemo Primoža 
Trubarja, nas je prvi nagovoril z znano frazo Lubi Slovenci. V njej 
lahko začutimo očetovsko ljubezen, hkrati pa tudi pomilovanje ali 
žalost, morda celo razočaranost. Kakšen odnos gojimo do mater-
nega jezika, naj se vpraša vsak sam. Trubar je dober boj izbojeval, 
tek dokončal in vero ohranil, kot je povedal sam z besedami sv. 
Pavla.

Kaj pa mi? Bomo stali in obstali?

Iztok Petrič,

odgovorni urednik
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Novice iz občinske hiše

Na občinsko upravo in župana je bilo 
naslovljenih kar nekaj vprašanj glede ak-
tivnosti za izgradnjo nove osnovne šole 
na Lavrici, zato smo se odločili, da nekaj 
ključnih informacij izpostavimo v občin-
skem glasilu.

Lokacija osnovne šole na Lavrici je bila 
določena že z zazidalnim načrtom iz sre-
dine osemdesetih let. Z izvedbo novega 
stanovanjskega naselja »Ob potoku« so 
bile podane tudi realne možnosti za zače-
tek konkretnih načrtovanj novega šolske-
ga objekta. S podpisom pogodbe o opre-
mljanju z investitorjem I-projekt, d. o. o., 
si je Občina Škofljica zagotovila izgrad-
njo vse potrebne prometne in komunalne 
infrastrukture ter zemljišče, potrebno za 
šolsko stavbo, telovadnico, zunanje po-
vršine, igrišča in parkirišče. Pred samim 
nakupom zemljišča smo želeli predhod-
no preveriti, ali je možno želeni objekt 
z vsemi spremljajočimi programi ume-
stiti na predvideno lokacijo. V ta namen 
je investitor izdelal idejno zasnovo nove 
OŠ, ki je bila pregledana in verificirana

s strani predstavnikov občinske uprave in 
OŠ Škofljica, predstavljena pa je bila tudi
članom projektnega sveta. Vzporedno 
smo s sodelavci iskali optimalno možnost 
za financiranje projekta, saj bo za izvedbo
potrebno zagotoviti znatna finančna sred-
stva, ki pa jih ob ostalih pomembnih in-
vesticijah v občini vedno primanjkuje. Z 
novim Zakonom o financiranju občin se je 
ponudila ugodnejša možnost zadolževa-
nja, zato bomo projekt financirali iz treh
virov: občinskega proračuna, sredstev mi-
nistrstva za šolstvo in zadolževanja. V ta 
namen smo se že prijavili na razpis minis-
trstva in navezali kontakte z bankami. 

Trenutno smo v zaključni fazi usklaje-
vanja pogodbe za pridobitev potrebnega 
zemljišča, podpisana pa je tudi že pogod-
ba z Arhitekturno zbornico Slovenije za 
izvedbo arhitekturnega natečaja za novo 
šolo na Lavrici. Po natečaju bomo dobili 
najustreznejšo arhitekturno rešitev, hkrati 
pa tudi že izvajalca za izdelavo projektne 
dokumentacije.

Omenil sem že, da bo financiranje ome-

njene investicije izjemno zahtevno, zato 
s sodelavci skrbno pripravljamo prora-
čun za leto 2009, v katerem bomo morali 
poleg sredstev za zemljišče in projektno 
dokumentacijo že zagotoviti finančne 
vire tudi za samo izvedbo gradbenih del. 
Verjamem, da bodo tudi občinski svetniki 
ob razpravi o proračunu za prihodnje leto 
podprli omenjeni projekt, saj z njim ne re-
šujemo le razmer na Lavrici, pač pa dol-
goročno zagotavljamo potrebne prostore 
za osnovnošolsko dejavnost za celotno 
območje naše občine. V kolikor bodo vsi 
postopki tekli nemoteno, lahko pričakuje-
mo začetek gradnje v sredini prihodnjega 
leta.

V kratkem so opisana prizadevanja za 
izvedbo projekta nove osnovne šole na 
Lavrici. O nadaljnjih postopkih in od-
ločitvah bomo redno in poglobljeno raz-
pravljali s projektnim svetom, s pomemb-
nejšimi informacijami pa vas bomo ob-
veščali v občinskem glasilu.

Boštjan Rigler,
župan

Županovo pismo

Aktivnosti za izgradnjo nove osnovne šole na Lavrici

Potem ko so svetniki sprejeli dnevni 
red in zapisnik pretekle seje ter pregleda-
li realizacijo sklepov, so najprej opravili 
drugo branje Predloga Odloka o spre-
membah in dopolnitvah Odloka o javni 
službi zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov in ga potrdili. Zatem so spreje-
li sklep o tehničnem popravku v Odloku 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
preoblikovanju javnega vzgojno-izob-
raževalnega zavoda Osnovna šola Škof-
ljica v javni vzgojno-izobraževalni za-
vod Osnovna šola in vrtec Škofljica.

Temu je sledila potrditev Predloga 
Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi skupne občinske 
uprave Medobčinski inšpektorat. Gre 
za spremembe vezane na spremembe Za-
kona o lokalni samoupravi in Zakona o 
javnih uslužbencih. Bistvena spremem-
ba je ta, da se poleg inšpekcijske služ-
be doda še redarstvo. Ob tem je svetnik 
Jožef Žlahtič vprašal, kdaj bi občini Ig 

in Škofljica lahko imeli prve redarje, in
župan mu je pomenljivo odgovoril: »Če 
bi redarji imeli taka pooblastila, kot bi si 
želeli mi, kmalu, glede na zakon pa ver-
jetno ne tako hitro.« Inšpektorica Leonida 
Goropevšek Kočar je povedala, da se pri-
pravlja ocena varnosti na občinski ravni, 
ki ji bo sledil občinski program varnosti, 
ta pa bo podlaga za sistemizacijo delovnih 
mest inšpektorjev in redarjev.

Pomembna novica za vse, ki se ukvar-
jajo s športom, je ta, da je občinski svet 
sprejel Predlog Pravilnika o sofinanci-
ranju letnega programa športa v Ob-
čini Škofljica. Kot je v uvodu povedal 
svetnik in podžupan Roman Brunšek, je 
Predlog Pravilnika prešel zelo široko ob-
ravnavo od ožje (pripravljalne) skupine, 
ki sta se ji priključila tudi predstavnika 
društev, do Komisije za družbene dejav-
nosti, ki je predlog z manjšimi popravki 
potrdila. Cilj prenove pravilnika je zlasti 
v tem, da bi bil tako pravilnik kot razpis-

na dokumentacija čim bolj razumljiva in 
uporabna pri dodeljevanju javnih sredstev 
za razvoj športa v naši občini. Posebej je 
bilo poudarjeno, da se je v delo vključil 
tudi župan.

Svetnikom je bil zgolj v vednost pred-
stavljen Predlog Uredbe o Krajinskem 
parku Ljubljansko barje in stališča do 
pripomb z javne predstavitve. Kot bistve-
na informacija za občane Škofljice je ta,
da naj krajinski park ne bi preprečeval 
gradnje infrastrukture državnega pomena. 
Za nas to seveda pomeni gradnje obvoz-
nice. Veliko večji problem za obvoznico 
je Natura 2000. So pa svetniki izražali še 
druge pomisleke. Janez Zagorc je opozo-
ril, da imamo v občini dva velika kmeta, 
ki imata v območju bodočega krajinske-
ga parka veliko zemljišč. Varstveni režim 
parka ima ogromno omejitev, na primer: 
kdaj se sme kositi in kdaj ne – to za kme-
ta ni dobro, saj ne more kositi stare trave. 
Potem je tukaj problem gnojenja, čiščenja 

Poročilo z 18. redne seje občinskega sveta

Novi Pravilnik o sofinanciranju letnega  
programa športa v Občini Škofljica
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jarkov ipd. Uredba vsekakor ne upošte-
va interesa lokalnega prebivalstva, saj se 
lega obvoznice pomika proti naselju. Jože 
Rojc se je spraševal, kako lahko krajinski 
park poteka preko tretje A-razvojne osi. 
Kaj bo naša občina imela od samega kra-
jinskega parka, ni povsem jasno. Zaenkrat 
ima zagotovljeno zgolj informacijsko toč-
ko (tako kot vse druge občine), ki naj bi 
bila na Pijavi Gorici. Ob tem je Roman 
Brunšek vzpodbudil, da je potrebno vno-
vič jasno odpreti vprašanje obvoznice.

Svetniki so dopolnili Odlok o zazidal-
nem načrtu za območje urejanja VS 9/10 
Škofljica, in sicer s tem, da je v pritličju 
objekta z oznako V2 dovoljena ureditev 
vrtca. Zadeva je povezana z urejanjem 
dokumentacije za izgradnjo vrtca v nase-
lju Lanovo.

Pobude in vprašanja
Pri pobudah in vprašanjih se je prva 

oglasila svetnica Bojana Mencinger. Opo-
zorila je, da je na Lavrici zgolj eno veliko 
volišče in da ima volilni odbor ogromno 
dela. Zato je v razmislek predlagala, da 
bi na Lavrici oblikovali dve volišči. Nato 
je opozorila na nevzdržne razmere na pri-
mestnem avtobusu Grosuplje–Ljubljana. 
V času med 6.30 in 7.30 pridejo avtobusi 
na Lavrico povsem polni, tako da mnogi 

ne pridejo nanje, vožnja pa je praktično 
nemogoča. Predlagala je, da se obnovi do-
datni avtobus, ki bo krenil s Škofljice.

Jožef Žlahtič je vprašal, kaj se dogaja z 
dvorcem Lisičje. Ali smo uspeli pridobiti 
investitorja? Zanimalo ga je, če je možno 
pridobiti seznam zemljišč v občinski lasti, 
da bi lahko načrtovali postavljanje druž-
benih objektov oziroma igrišč. Vnovič je 
opozoril na nevzdržne razmere v jutranji 
konici na postajališču na Pijavi Gorici. 
Šolarji in ostali udeleženci so ogroženi 
in če ne bo v kratkem prišlo do izgrad-
nje primernega postajališča, bodo kraja-
ni organizirali nekakšen protest, tako da 
bodo neprekinjeno prečkali cesto.

Jože Rojc je vprašal, kaj se dogaja z 
gradnjo doma starejših občanov, ker se 
mu zdi, da se zadeva ne premika. Župan 
mu je pojasnil, da mora investitor, potem 
ko dobi koncesijo, še kaj narediti. Sedaj se 
dogovarjajo o odkupni vrednosti zemljišč, 
v kar se je aktivno vključila tudi občina. 
Svetnik Rojc je izrazil še skrb nad vse 
večjo pozidavo Gradišča in morebitnimi 
posledicami obremenitve vodovodnega in 
električnega sistema. Odgovorjeno mu je 
bilo, da če nekdo dobi gradbeno dovolje-
nje, je bila verjetno preverjena tudi zmog-
ljivost predmetnih vodov.

Jožef Nose se je v imenu krajanov No-

vega Lanišča zahvalil, da je bilo urejeno 
odvodnavanje meteorne vode.

Glede polaganja optičnih vodov s strani 
Telekoma, ki menda dela brez vseh do-
voljenj in soglasij, se je oglasil svetnik 
Ivan Jordan. Župan je odgovoril, da to 
ni problem občine. Pritrdil mu je Roman 
Brunšek. Opozoril je, da je potrebno ne-
kaj narediti z nadstreški na avtobusnih po-
stajališčih. Povedal je, da je prve šolske 
dni za varnost otrok skrbelo veliko pros-
tovoljcev, ki pa so nato opozarjali, kako 
gost in nevaren je promet.

Ljubo Bekš je povedal, da je direktorica 
Malega doma Barje dala pobudo, da bi se 
asfaltirala dovozna pot. Župan mu je od-
govoril, da je asfaltiranje možno glede na 
sredstva, pred tem pa mora cesta postati 
občinska last.

Damjan Pangerc je opozoril, da se je 
promet v konicah – od kar zapornica ni za-
prta – na Žagarski in Ahlinovi ulici zopet 
povečal. Opozoril je tudi na leseni mosti-
ček čez Škofeljščico pri transformatorju, 
ki ima dotrajan leseni del konstrukcije. 
Od Žage proti centru so odkriti pokrovi 
javne razsvetljave, kar je lahko nevarno 
za otroke. Poleg drugih svetnikov je tudi 
Pangerc opozoril na nesnago na ekoloških 
otokih in ob prevrnjenih zabojnikih.

Iztok Petrič

Obvestilo o oddaji vlog za znižano plačilo vrtca za leto 2009
Starše predšolskih otrok obveščamo, da se znižano plačilo vrtca za otroke, ki so že vključeni v vrtec, na novo določi s 1. 1. 2009. 

Starši lahko oddate vloge do 15. novembra 2008. 
Vlogo izpolni eden od staršev ali zakoniti zastopnik otroka ter jo vloži pri pristojnem organu občine, v kateri imajo otrokovi 

starši stalno prebivališče oz. ima stalno prebivališče eden od staršev skupaj z otrokom. Če so starši tujci, ki so zavezanci za do-
hodnino v Republiki Sloveniji, vložijo vlogo v občini začasnega prebivališča. Občina Škofljica sprejema vloge staršev, ki imajo 
stalno prebivališče v Občini Škofljica.

Vloge (Obr. VRT/1) lahko dobite v knjigarnah in papirnicah, v izbranem vrtcu, na spletni strani Ministrstva RS za šolstvo in 
šport, na državnem portalu E-uprava in na spletni strani Občine Škofljica http://www.skofljica.si/ (Vloge in obrazci – Družbene 
dejavnosti). Vlogi so priložena tudi navodila, ki jih natančno preberite. 

Izpolnjene vloge lahko pošljete po pošti na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, ali jih oddate v sprejemni
pisarni: PONEDELJEK, TOREK, ČETRTEK, PETEK od 8. do 12. ure in v SREDO od 8. do 12. ure in od 15. do 17. ure. 

Tistim staršem, ki znižanja ne boste uveljavljali, bo vrtec, v katerega je otrok vključen, izstavil račun v višini polnega plačila. 
Popolna vloga mora vsebovati:

• vsa izpolnjena polja in okenca v obrazcu (Obr. VRT/1);
• potrdilo delodajalca o bruto plači za obdobje zadnjih treh mesecev (če v letu 2007 niste bili v delovnem razmerju   

 vseh 12 mesecev, sedaj pa ste zaposleni);
• potrdila izplačevalca dohodkov za družinske člane, ki niso zavezanci za plačilo dohodnine v Republiki Sloveniji;
• potrdilo o višini preživnine, v kolikor jo plačujete oz. jo prejemate (sodba sodišča ali odločba CSD);
• za polnoletne družinske člane, ki niso zavezanci za plačilo dohodnine v Republiki Sloveniji, vlagatelj priloži vlogi   

 ustrezno potrdilo izplačevalca o dohodkih v preteklem koledarskem letu;
• za polnoletne družinske člane, ki nimajo dohodkov, vlagatelj v vlogi navede podatke, iz katerih je razviden status osebe,  

 tako da jih organ lahko preveri v uradnih evidencah. Če podatkov ni mogoče pridobiti iz uradni evidenc, predloži   
 ustrezno dokazilo vlagatelj.

Prosimo, da na vlogo napišete telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi, da vas lahko pokličemo v primeru morebitnih nejas-
nosti. Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko: 01 360 16 11.

Občinska uprava 
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Spoštovani lastniki zemljišč ob javnih 
cestah in poteh! 

Prav vam je namenjen ta poziv, in sicer 
kot opozorilo in v izogib nadaljnjim mo-
rebitnim nevšečnostim v primerih, ko bo 
ovire ob občinskih cestah in poteh (veje 
dreves, žive meje, grmovje, kamenje, ste-
bričke) odstranil upravljavec oz. vzdrže-
valec cest.

Na terenu se opažajo določene težave, 
predvsem tam, kjer je ob cestah zasajeno 
grmovje ali živa meja ali drevje, kate-
rih veje segajo v zračni prostor cest oz. 
poti. Kmalu bo zima in z zimo prihajajo 
tudi dodatne težave, saj sneg veje dodat-

no obremeni. Pri tem lahko pride do po-
škodovanja vozil ter oviranja izvajanja 
zimske službe. In prav zato vse lastnike 
zemljišč ob javnih cestah in poteh poziva-
mo, da sami poskrbite in odstranite veje 
ter vse druge ovire (kamenje, stebričke, 
zabojnike za smeti in druge predmete), da 
ne bo po nepotrebnem povzročena škoda. 
Če bodo na terenu navzoče tovrstne ovire, 
vzdrževalec javnih cest ne bo mogel za-
gotoviti nemotenega opravljanja zimske 
službe, tj. pluženja in posipavanja. 

Ob tej priložnosti želim občane in ob-
čanke opozoriti, da je na cesti ali ob njej 
PREPOVEDANO izpuščati, odlagati, 

odmetavati ali postavljati karkoli, kar bi 
oviralo potek prometa in ogrozilo njego-
vo varnost. Za vsakršen gradbeni poseg 
v varovalni pas občinskih cest in poti je 
potrebno predhodno pridobiti pisno so-
glasje občine. Posebej to velja za gradnjo 
novih ograj, za kar je po Uredbi o vrstah 
objektov glede na zahtevnost (Ur. l. RS, 
št. 37/2008),potrebno pridobiti gradbeno 
dovoljenje.

Leonida Goropevšek Kočar,
vodja Medobčinskega inšpektorata

Občin Škofljica in Ig

Javni poziv k odstranitvi posegov v varovalni  
pas cest in cestno telo

Obvestilo

Vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 
Občina Škofljica obvešča vse upravičence do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, da so vsi upravičeni vlaga-

telji, ki so podpisali ter vrnili pogodbo o vračilu vlaganj, že prejeli denarna sredstva.
Pozivamo vse preostale upravičence do vračila vlaganj, ki še niso vrnili podpisanih pogodb, ki so jih prejeli od Občine Škoflji-

ca, da to storijo takoj oz. najkasneje do 30. 11. 2008.
Po tem roku Občina Škofljica ne bo več obravnavala vlog in pogodb za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

Občinska uprava
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Bilo je 5. septembra 2008, prijetno 
sončno popoldne. Mimo vozeči vozniki 
in sprehajalci so pogledovali proti zbrani 
družbi pod lipo na Klancu in se spraše-
vali, kaj se dogaja. In zgodilo se je! Prvo 
srečanje prebivalcev Klanca. Na prijetno 
druženje so nas že teden dni prej vabili 
plakati in obvestila. Na njih je pisalo: 1. 
tradicionalno srečanje prebivalcev Klan-

Klanec
Prvo srečanje prebivalcev Klanca

Na Klancu pod lipo

ca. Tradicionalno? Takšne so naše želje, 
da bi se vsaj enkrat letno skupaj poveselili 
in se pogovorili o tem, kar nas teži, moti, 
ter seveda tudi pohvalili nekatere stvari. 
Mislim, da je bil namen uresničen. Na po-
vabilo se je odzvalo res veliko ljudi. Kot 
smo se dogovorili, je vsakdo nekaj prispe-
val, in tako so gospodinje spekle veliko 
dobrega peciva, moški pa so poskrbeli za 
narezek in pijačo.  Na srečanje smo po-

vabili tudi župana Boštjana Riglerja in 
občinska svetnika Ljuba Bekša in Janeza 
Zagorca, ki so se nam tudi pridružili. Tudi 
odziv krajanov je bil odličen – na sliki 
niso vsi, saj so se nam nekateri pridružili 
kasneje.

Srečanje se je ob dobri družbi končalo 
šele pozno zvečer. Upam, da se vidimo 
tudi prihodnje leto!

Barbara Buh

Na v naslovu omenjeni članek, ki je bil 
objavljen v oktobrskem Glasniku, imam 
tudi sam nekaj pripomb. Predvsem zaradi 
dejstev, da so nekatere stvari ostale nepri-
kazane oziroma iz meni neznanega razlo-
ga izpuščene.

Kot prvo zbode dejstvo, da članka ni 
spisala občinska strokovna služba na po-
dročju urbanizma, temveč njihov podi-
zvajalec OPPN APLAN, d. o. o., čemur 
gre pripisati način in obliko prispevka, 
pisanega predvsem njim v prid. 

Torej pri vsej stvari gre za stališča do 
pripomb na dopolnjeni osnutek OPPN za 
območje urejanja ŠSE 4/5 Lavrica – južni 
del, in sicer tako v času javne razgrnitve 
kot v času javne razprave, ki je bila v kul-
turni dvorani na Lavrici.

V članku se dokaj nepopolno omenjajo 
individualne pripombe in pobude, iz ne-
znanega razloga pa je izpuščeno uradno 
stališče Krajevne skupnosti Lavrica, ki 
je s sklepom s 6. izredne seje pisno in 
uradno, predvsem pa argumentirano, za-
htevala, da se do sprejetja novega OPPN 
na področju celotne KS Lavrica preneha z 
izdajo soglasij za gradnjo eno- ali večsta-
novanjskih zgradb, namenjenih nadaljnji 
prodaji, vključno s spornim naseljem na 
območju urejanja ŠŠE 4/5 Lavrica – juž-
ni del. Glede na to, da je kljub omejeni-
mi pristojnostmi KS Lavrica legitimno 
izvoljena institucija, pomeni, da je njena 
omenjena zahteva hkrati zahteva celotne 
Lavrice in njenih krajanov.

Negativno stališče do te gradnje pa smo 

v soglasju s civilno iniciativo in večino 
lavriških društev sprejeli že 22. novembra 
2007 na srečanju z delovnim naslovom 
Strategija dolgoročnega razvoja Lavrice, 
ki ga je pripravila Neodvisna lista Naša 
Lavrica.

No, v samem članku me zmoti tudi 
navedba iz Zapisnika javne obravnave 
na Lavrici, ki ga je povzel pisec teh pri-
pomb, ki v enem od delov pravi: Bojan 
Božič – nima nič proti gradnji. Necenzu-
rirana osnovna oblika povedanega, se je 
omenjenega dne glasila nekako takole: 
Sam nimam nič proti omenjeni gradnji, 
v kolikor bodo izpolnjeni vsi pogoji, ki 
jih je pred mano naštel že g. Gačnik, kot 
so: zgrajena nova osnovna šola, dovolj 
prostora v vrtcih, rešeni problemi s komu-

Lavrica

Pripombe na novogradnje na Lavrici (še enkrat)
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nalno infrastrukturo – predvsem cestami, 
dvig kvalitete življenja krajanov …

Tudi sama navedba v članku, da se šte-
vilo objektov ni povečalo, se pa je – glede 
na to, da so iz omenjenih enot predvideli 
dvojčke – povečalo število stanovanjskih 
enot, je smešno. Tu gre za podvajanje 
naselitve na tem področju in s tem pod-
vajanje že omenjenih problemov. Na to, 
da bi bila gradnja prvotno dogovorjenih 
enot predraga, lahko odgovorim le, da če 

investicija ne prenese stroškov, se pač ne 
zida.

Tudi odgovor na nestrinjanje podjetja 
GLASCO s kakršnimkoli posegom v nji-
hovo zemljišče, ki se je glasil, da je legal-
no postavljen objekt po današnjih predpi-
sih postavljen preblizu železniške proge 
oz. varovalnega pasu ob progi, ni najbolj 
na mestu. Po današnjih predpisih, verjet-
no pa ne po tedanjih, saj ima objekt vsa 
zahtevana dovoljenja. Kdor pozna ozadje 

te gradnje, ve, koliko je za samo postavi-
tev soodgovorna tudi sama občina.

Če sklenem te pripombe, lahko povem, 
da kot občinski svetnik in član Krajevne 
skupnosti Lavrica ne morem in ne name-
ravam sprejeti odgovornosti za eventualno 
gradnjo omenjenega naselja pod pogoji in 
stanjem, ki trenutno vlada na Lavrici. 

Bojan Božič,
Lavrica

Lavrica je bila do leta 1990 tipično po-
deželsko naselje na pragu Ljubljane z ne-
kaj novimi hišami, ki so bile zgrajene pre-
težno po letu 1960. Med novogradnjami 
je bilo kar nekaj objektov zgrajenih mimo 
takratne zakonodaje. Imeli smo šolo, ki 
že takrat ni zadostila standardom, vrtec, 
ki je še nekako zadostil potrebam kraja, 
ukinjeno in prodano železniško postajo, 
ceste, ki so bile bivši kolovozi, prevlečeni 
z asfaltno prevleko, kulturno dvorano, ki 
ni v celoti družbena last, za nameček pa 
vanjo z vseh strani vdira vlaga. Leta 1991 
smo tudi Lavričani stopili v samostojno 
Slovenijo in kmalu dobili novo Občino 
Škofljica. Pojavi se privatni investitor,
ki prične z gradnjo večstanovanjskih hiš. 
Investitor Reality je zgradil približno 150 
stanovanjskih enot, kar za takratno razvi-
tost Lavrice ni bil “mačji kašelj”.

In kakšen je naš kraj danes po 15 letih 
Občine Škofljica? Imamo osnovno šolo, 
ki si tega imena ne zasluži, saj je po svoji 
funkcionalnosti neprimerna, premajhna, 
brez možnosti telovadbe in ostalih šolskih 
dejavnosti. Za en oddelek je na naši šoli 
že v šolskem letu 2007/8 zmanjkalo pros-
tora, zato so naše otroke vsak dan z avto-
busom vozili na OŠ Škofljica, kjer so za
njih preuredili dva dodatna prostora, ki pa 
nista homogeno vključena v matično šolo. 
V šolskem letu 2008/2009 je taka usoda 
doletela še en oddelek.

Naš vrtec vsako sezono odkloni 60 do 
70 otrok različne starosti. 

V kulturni dvorani je stanje nespre- 
menjeno. Vlaga in poplave so naša stal-
nica.

Po grobi oceni je za vselitev priprav-
ljenih približno 35 stanovanjskih enot. V 
roku dveh let pa bo dokončanih dodatnih 
290 stanovanjskih enot in 25 vrstnih hiš. 
Med progo in Dolenjsko cesto je tudi na-

Razmišljanje predsednika KS Lavrica

Lavrica nekoč, danes, jutri
črtovanih kar nekaj objektov, ki bodo 
prispevali k popestritvi problemov na 
Lavrici (okvirno 40 stanovanjskih enot). 
Trenutno tečejo pogovori za izgradnjo 55 
stanovanjskih enot na južnem kareju Lav-
rice – zazidalni otok 5/4. Lavrica bo imela 
leta 2010 približno 550 stanovanjskih enot 
več kot leta 1990. Kje in kdaj bo prišlo 
še do nadaljnje pozidave, v KS ne vemo, 
vemo pa to, da je še kar nekaj prostora na-
menjenega pozidavi po zazidalnem načrtu 
iz leta 1988. Po tem letu je bilo sprejetih 
tudi nekaj sprememb. Spremenila se je 
gostota poseljenosti, delno je prišlo tudi 
do njegove razširitve. Pri načrtovani po-
zidavi zazidalnega otoka A4/4 pripombe 
krajanov niso bile upoštevane. Odgovor-
ne občinske službe Občine Škofljica so
prisluhnile željam investitorjev. Krajani 
bi morali biti z občinske strani pisno ob-

veščeni, kdaj, kje in kako bo razširjena 
naša infrastruktura, da bo zadostila vsem 
tem potrebam na novo pozidane Lavrice. 
Za kapacitete osnovne šole in vrtca mora 
po zakonu poskrbeti matična občina. Mis-
lim, da bi morale biti strokovne službe in 
njeni svetniki bolj previdni ter odgovorni 
pri pozidavi našega kraja.

Kakšen je načrt urejanja prometne in-
frastrukture (ceste, križišča, železniška 
postaja, avtobusna postaja)? Kdaj bo ta 
študija zagledala luč sveta? Ali so stro-
kovne službe naše občine vse to pred-
videle? Kako na to gledajo vsi dotedanji 
občinski svetniki? Ali imamo še možno-
sti glede na sedanje stanje, vse to urediti 
pravočasno? Vemo, da je sedaj v pripravi 
OPPN. Bojim se, da je ta plan za naš kraj 
deset let prepozno.

Ne bom se spuščal v naš jutri. To sodbo 
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in plan prepuščam stroki naše občine in 
občinskim svetnikom. 

Vem samo to, da je leto 2010 glede na 
naše probleme že tu. 

Vemo, da se gradnje stanovanjskih in 

poslovnih objektov pospešeno nadaljuje-
jo, o tem, kdaj, kje in na kakšen način bo 
rešena problematika infrasrukture, pa od-
govorni modro molčijo. Za vse to bomo 
potrebovali ogromno sredstev. Kje jih 

bomo dobili, pa bi morali razmisliti tisti, 
ki so razmah gradnje na naši Lavrici do-
voljevali.

Janez Gačnik,
predsednik KS Lavrica

Lavrica, 18. 9. 2008 – Pred mesecem dni sem pisal o izginulem poštnem nabiralniku 
s kulturnega doma na Lavrici. Morda je te besede prebral tudi kdo na Pošti Slovenje, 
saj je očitno padla nova odločitev – 17. septembra 2008 so ponovno namestili poštni 
nabiralnik. Lokacija je malce spremenjena, sedaj je namreč lociran desno od vhoda v 
trgovino LIST na Lavrici (na Laverčanovi hiši).

Slišati je kar nekaj pohvalnih besed. Hvala POŠTI SLOVENIJE, ki se je takoj od-
zvala na zbadljive besede v našem predzadnjem Glasniku. Tako ukrepanje naj nam bo 
zgled.

Besedilo in fotografija
Andrej Pogačnik

Hvala Pošti Slovenije

Kar nekaj znamenj kaže, da je na Pijavi 
Gorici vedno več krajank in krajanov, ki 
znajo in zmorejo svojo energijo usmeriti 
tudi v kulturni in družabni razvoj naselja. 
Tako si Pijava Gorica ne bo delila usode z 
brezdušnimi spalnimi primestnimi naselji, 
ampak bo prijazen kraj za vse prebivalce.

Ena od poti k temu cilju je središče kra-
ja, ki bi nudilo prostor najmlajšim, pa tudi 
novoustanovljenemu kulturnemu društvu. 
Slednje je v soboto organiziralo prireditev 
Jesen na Pijavi Gorici z namenom, da bi 
si lahko nove prostore ogledalo čim več 
ljudi. Pripravili so kostanjev piknik, pekli 
koruzo in krompir ter pili sveže stisnjen 
jabolčni mošt.

Milena Avsenak, Jelka Tavčar, Andreja 
Lunar in Suzana Janežič so, skupaj z Alen-
ko Komljanec (tokrat je bila odsotna), dale 
pobudo za nastanek kulturnega društva in 
uredile vse potrebno za ustanovitev.

Predsednica Jelka Tavčar se je zahvalila 
vsem prisotnim za udeležbo in povedala, 
da želijo kraj povezati še na drugi ravni, 
dati vsebino stavbi, ki so ji nadeli ime Kul-
turni dom. 

Redni sestanki bodo vsak prvi ponede-
ljek v mesecu – prvi projekt bo novolet-
no praznovanje s kulturnim programom. 
Vabimo vse, ki želijo sodelovati s svojimi 
idejami.

V razgovoru je Suzana Janežič povedala, 
da so na idejo o kulturnem delovanju prišli 
v ženski gasilni enoti in si v šali rekli, da 

ne želijo postati »razočarane gospodinje«. 
Drugi kraji v občini že imajo tovrstne ak-
tivnosti, zakaj ne bi poskusili še pri nas, je 
dodala. Na videz poznaš veliko ljudi, ki jih 
dnevno srečuješ, nekaj drugega pa je, če se 
z njimi tudi družiš pri skupni aktivnosti.

Srečanja se je udeležil tudi Ivan Jordan, 
podžupan naše občine. Ogledal si je naj-
novejšo prostorsko pridobitev na Pijavi 
Gorici. Pohvalil je dobro organizirano pri-
reditev ter izrazil podporo prizadevanjem 
za izgradnjo krajevnega središča. Seveda 
vsega ne bo možno napraviti takoj – za-
enkrat bi veljalo prostor ograditi, da bi bilo 
druženje najmlajših varno. Del tega pros-
tora bo služil kot avtobusna postaja, kar se 
mu zdi prioriteta, na katero dolga leta opo-
zarja občinski svetnik Jože Žlahtič. Podžu-
pan Jordan je omenil, da je bil ta prostor s 
stavbami zamišljen kot obrtna delavnica in 
da je dobro, ker je občina prisluhnila po-
trebam kraja in bo tako obrtna dejavnost 
drugje. Žal se za obstoječo obrtno cono 
odločajo le velika podjetja z velikimi skla-
diščnimi prostori, vse manj pa je interesa 
za služenje prvotnemu namenu – manjšim 
obrtnim delavnicam.

Ravnateljica OŠ Škofljica Jadviga Av-
senak je bila vesela in ponosna, da njeni 
nekdanji učenci, sedaj zreli možje in žene, 
načrtujejo kulturno dejavnost na Pijavi 
Gorici.

Andrej Ciber, ki je s svojo pregovorno 
vztrajnostjo marsikaj postoril, da so bili 

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

PreNaDENT
Naročanje po telefonu 

040 934 000

Pijava Gorica
Kulturni dom in kulturno društvo na Pijavi Gorici

Jesen je bila na Pijavi Gorici radodarna

stari prostori pripravljeni za ogled, je bil 
poln načrtov, kaj in kako bo v bodoče. Av-
tobusna postaja bo pridobitev, le estetsko 
bi morala biti usklajena z okolico.

Ob koncu so se ustavili s svojimi vozili 
še člani Oldtimer cluba Škofljica, ki so v
spodnjem delu zgradbe videli priložnost za 
hrambo in razstavo svojih vozil.

Skratka veliko bo še treba postoriti. Ob 
taki zagnanosti, ki jo na Pijavi Gorici pre-
moremo, bomo uspešni – morda bolj kot v 
favoriziranih spalnih naseljih.

Peter Pal
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Lavrica, 18. oktobra 2008 – 20 let dela 
mineva v Društvu upokojencev Lavrica. 
Sproščen kulturni program je navzoče 
navdušil in razbremenil. Otroci in gostje 
so z njim prinesli kanček vedrine v vsak-
danjik naših upokojencev. Sprostili so se 
in v pogovoru obujali spomine, pa tudi 
kovali načrte za naprej.

26. oktobra 1988 je bilo ustanovljeno DU Lavrica

Na odru so se vrtele narodne noše, pod njim pa je  
dišalo po domačem pecivu

Dvajsetletnica je dovolj dolga doba, 
da društvo že lahko piše svojo zgodovi-
no. Prvi predsednik je bil gospod France 
Prešeren. Člani so z delovanjem začeli 
skromno. V tem času še ni bilo turistič-
nega društva, zato so zasadili marsikatero 
rožico na primerno mesto in tako skrbeli 
za lepši videz kraja. Predvsem pa so se 
družili na izletih. Tretjo oktobrsko soboto 
pa so slovesno praznovali – tako kot se 
spodobi za 20-letnico delovanja.

Ko si se ozrl po polni kulturni dvora-
ni doma KS, si zagledal povečini starejše 
ljudi. Lahko bi rekli, »ocenjeno čez pa-
lec«, da imajo mnogi 3 x 20 ali 4 x 20 
križev na rami. Marsikdo izmed njihovih 
vrstnikov je ostal doma, ker mu zdravje 
ni služilo zadovoljivo. Društvo ima sicer 
180 članov, njihova povprečna starost pa 
je okoli 70 let. Število članov zadnjih pet 
let nekako stagnira, vendar v tem smis-
lu, da mesta preminulih članov zasedejo 
novi, kar je vzpodbudno, saj to pomeni, 
da se društvo obnavlja.

Navzoče sta nagovorila predsednik 
Jože Sebanec in podžupan Roman 
Brunšek

Scenarij prireditve je povečini pripravi-
la ga. Zdenka Gačnik, ki sicer v društvu 
zaseda mesto referentke za izlete, udej-
stvuje pa se tudi na kulturnem področju. 
V zaodrju so nestrpno čakali nastopajoči 
upi iz domačega vrtca in osnovne šole. 
Priznati moram, da je bil pogovor šolarjev 
aktualno sočen. Kakšno so pač rekli tudi 

čez starejše. So se motili? Ne, ne, to so 
oni, mladi, nasprotje tistim, ki so sedeli v 
dvorani in nestrpno čakali na začetek. Pa-
dla je namreč kakšna neprimerna na račun 
starejših – v vihravosti mladosti zagotovo 
niso pomislili, da se bodo tudi sami ne-
koč postarali in prišli na naše mesto, mi 
pa zagotovo ne na njihovo. Sicer je pa 
tako, s skupnimi močmi, v razumevanju 
in prijateljstvu se veliko postori. Tudi »ki-
lometrina« upokojencev nekaj velja! Ob 
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vsem temu bodo tudi otroci kmalu razu-
meli, zakaj dedi in babi lepita razne lističe 
po kuhinji in še kje, da kdo kaj ne pozabi 
(zdravila, zdravnik, sestanek …).

Že na začetku prireditve so pozdravili 
povabljene goste iz naše občine in sosed-
njih društev, da seveda domačih članov 
ne pozabimo. Za naše upokojence je bil 
to praznični dan. Prav gotovo je bil to ve-
lik in pomemben dogodek na Lavrici tudi 
pred 20 leti ob ustanovitvi. 

Navzoče je nagovoril predsednik DU 
Lavrica Jože Sebanec. Opisal je delo 
društva v preteklem obdobju. Prisotne je 
pozdravil in vzpodbudno nagovoril tudi 
podžupan za družbene dejavnosti Roman 
Brunšek. 

Ozračje sta dodobra ogreli nadarjeni 
učenki Nika in Katja Koprivc, ki sta v 
duetu na violino in diatonično harmoniko 
zaigrali dve skladbi. 

Program so nadaljevali s podelitvi-
jo priznanj in z nastopom gostov iz 
sosednjih občin

Priznanje za skrbno in vestno delo so 
prejele:

ga. Vera Semolič,
ga. Ančka Strgar,
ga. Marija Kastelic in
ga. Majda Zajc.
Sledil je nastop mlade folklorna sku-

pina z Golega (Občina Ig), ki jo vodita 
Lilijana in Roman Mavec. Uspeh imajo 
zagotovljen, saj so delovni, med seboj 
pa predvsem prijatelji. Prav to je vredno-
ta, za katero se zdi, da izginja. V njihovi 
skupini plešejo tudi nekateri Lavričani. 
Plesalce je na harmoniki spremljal Tone 
Rebov. Nastopili so v dveh točkah.

Ubrano je nastopil MPZ Štingelc iz Bo-
rovnice, ki ga vodi gospa Tina Jerman. S 
svojim suverenim petjem so obogatili slo-

vesno praznovanje. Kdor je nastopajoče 
slišal, se gotovo strinja, da so dali svoje-
mu zboru res pravo ime. Prav počasi se je 
že spuščal mrak na zemljo in začel se je 
oglašati večerni zvon, ko je zbor zapel:

Večerni ave kliče v zavetje domov ter
Čas je za počitek, čas je za molitev.
Po uradnem delu se je začelo splošno 

druženje ob sladkih dobrotah, ki so jih 
pripravile članice društva, ter bogatih na-
rezkih, za kar so poskrbeli sponzorji. Da 
je vsa jedača še bolj vabila, je z bogato 
dekoracijo poskrbela ga. Zmaga Sebanec 
s sodelavkami.

Prireditev je v mnogih pustila globok 
pečat in zagotovo ne bo šla hitro v poza-
bo. Društvu upokojencev, predvsem nje-
govim članom, pa ob prazniku čestitamo 
tudi člani Uredniškega odbora Glasnika.

Besedilo in fotografije
Andrej Pogačnik

Zahvaljujemo se  
sponzorjem prireditve ob 

20-letnici DU Lavrica
Mesarija Blatnik, Mesarija Promes, 

Pekarna Pečjak, gostilna Strah, ozvoče-
nje g. Lado Narobe, dekoracije ga. Slav-
ka Kregar, Občina Škofljica, Grandvid,
Porenta trgovina, Vrbici, d. o. o., Tema 
trgovina, T – Pirc, Storitve z gradbeno 
mehanizacijo – Spreitzer Matjaž, s. p., 
Nebec Lado, s. p., Škerjanc Tone, s. p., 
Zlatarstvo Močnik, Prevoznik Uršič, 
DABING, Virant, Okoren Janez, Bojan 
Božič, Breda Kastelic.

DU Lavrica

Spominski koledar  
ob 20-letnici DU Lavrica 

DU Lavrica je ob svoji 20-let-
nici izdalo domiseln spominski 
koledar. Na prvo stran so dali 
fotografijo znaka 46. vzporedni-
ka, ki poteka ravno skozi Lavri-
co, ker so v njem prepoznali ne-
kakšen simbol kraja. Naslednjih 
dvanajst mesecev pa so opremili 
s fotografijami z različnih do-
godkov društvenega življenja in 
z mislimi svojih članov.
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Na prireditvi je bilo opaziti, da je 
kulturna dvorana na Lavrici nekoliko 
polepšana.

Menili smo, da je potrebno dvorano vsaj 
malo na novo opremiti. Tako smo naročili 
nove zavese, ter posebno zaveso za spod-
nji del odra, ki je bil precej neugleden. Za 
to je sredstva priskrbela občina. Pridobili 
smo tudi sponzorja, da nam je napravil 
nove mize. Tako ima sedaj dvorana štiri 
lepe mize.

Podelili ste priznanja. Ali so bila ta 
priznanja podeljena prvič in s kakšno 
utemeljitvijo ste jih podelili?

Iz starih zapisnikov je razvidno, da je 
bilo ob 10-letnici društva podeljeno 20 
priznanj, žal ne vemo komu. Ob 20-letnici 
pa smo podelili priznanja štirim posamez-
nicam, za 20-letno aktivno sodelovanje v 
Društvu upokojencev Lavrica.

Katere so vaše ključne programske toč-
ke? Kakšno je poslanstvo DU Lavrica?

Naša najmočnejša dejavnost so izleti, 
in sicer enodnevni, ki so zelo dobro ob-

iskani. Gre v bistvu za tradicionalno de-
javnost, saj se s tem društvo ukvarja že 
od samega začetka. Izlete seveda povezu-
jemo z druženjem, kar je naš glavni na-
men. Zelo dejavne so gospodinje s peko 
peciva. Ni prireditve ali dogodka, ki ga 
ne bi spremljala peka naših članic. Velika 
želja pa je, da bi za naše člane organizirali 
neke oblike rekreacijo, vendar za to nima-
mo pogojev. Dvorana na Lavrici je zaradi 
vlage in neogrevanja povsem neprimerna. 
Možno bi bilo npr. pohodništvo, vendar 
za enkrat še nimamo človeka, ki bi se tega 
zavzeto lotil. Sam tega zaenkrat ne zmo-
rem, ker še vedno delam. Kar pa zadeva 
samo poslanstvo, vidim bistvo društva v 
tem, da se posvetimo tistim najstarejšim, 
ki sami ne zmorejo hoditi daleč od doma, 
da se jim mi približamo s svojimi priredit-
vami in aktivnostmi.

Ste kot novi predsednik uvedli kaj 
novega, posebnega?

Pravzaprav sem. Našim članom z voš-
čilnico voščimo za rojstni dan. Mnogi so 

prijetno presenečeni, predvsem pa so ge-
ste zelo veseli. Ob 20-letnici pa smo iz-
dali poseben koledar v 150 izvodih, ki so 
ga oziroma ga še bodo prejeli naši člani. 
Koledar je nekakšna retrospektiva naših 
20 let in je bil z več strani pohvaljen.

Organizacija proslave ob 20-letnici 
društva ni majhen zalogaj. Ste se nanjo 
dolgo pripravljali?

Prvi dogovori so se začeli že poleti, po-
tem pa se je napetost proti začetku okto-
bra stopnjevala. Ob tem bi se rad zahva-
lil vsem najožjim sodelavcem v društvu, 
predsedniku KS Lavrica Janezu Gačniku 
in podžupanu Romanu Brunšku.

Predsednik Jože Sebanec je svojo funk-
cijo v društvu vzel zelo resno. Zanima ga 
društvena preteklost, skrbi za potek spro-
tnih rednih in izrednih aktivnosti, raz-
mišlja pa tudi o prihodnosti. V društvena 
jadra je z njegovim prihodom zagotovo 
zavel nov veter, ki bo bogato zaznamoval 
njegov mandat. S takim delom ne bodo 
pridobili samo lavriški upokojenci, pač 
pa celotna Lavrica.

Pogovarjal se je Iztok Petrič

Na kratko smo se pogovarjali  
s predsednikom DU Lavrica Jožetom Sebancem

Občinsko priznanje ste prejeli za ve-
liko različnega dela, ki ste ga opravili 
na področju lokalne samouprave, naj-
prej kot tajnica KS Pijava Gorica, nato 
pa kot prva uradnica novoustanovljene 
občine. Pred tem ste delali, če se ne mo-
tim, kot učiteljica. Kako to, da ste se iz 
pedagoških vod podali v birokracijo?

Kot učiteljica sem delala  dobrih devet 
let. Reči moram, da mi je bilo delo všeč, 
vendar življenje včasih ubere drugačna 
pota. Na prosto delovno mesto tajnice  
KS Pijava Gorica sem se prijavila, ker je 
bil sedež  blizu mojega doma. Poznala pa 
sem tudi delo, ki smo ga opravljali tajniki, 
saj sem bila nekako od dijaških let dalje 
vpeta v družbeno življenje. 

V čem se razlikuje delo tajnice KS in 
uslužbenke občinske uprave?

Krajevne skupnosti so bile in so še ved-
no »podaljšana roka« občin.  Področje 
dela  krajevnih skupnosti je bilo izredno 

Brigita Marinšek, prejemnica listine Občine Škofljica 2008

»Uradniku potrpežljivost ne bi smela popustiti«
V prejšnji številki Glasnika smo objavili prejemnike občinskih priznanj. V tej pa pri-

čenjamo s predstavitvijo posameznih dobitnikov. Najprej predstavljamo gospo Brigito 
Marinšek, prejemnico listine Občine Škofljica. Gospa nam je gotovo najbolj poznana
kot dolgoletna delavka v občinski upravi. S tako odgovornostjo, kot opravlja svoje 
delo, je pristopila tudi k najinemu pogovoru.

Društvo upokojencev Lavrica je že pred časom dobilo novega predsednika. Prihaja 
s Sel pri Lavrici in je zelo aktivna oseba. Ob praznovanju društvene dvajsetletnice smo 
mu zastavili nekaj vprašanj. 
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široko. Tajniki smo se ukvarjali z investi-
cijami na področju komunale, s financa-
mi, z obrambo in zaščito, urbanizmom. 
Takrat so delovali celo poravnalni sveti, 
nekakšni predhodniki današnje »mediaci-
je« in precej medsosedskih sporov se je 
rešilo na ta način. Kar zadeva delo v ob-
činski upravi, pa je deljeno na posamezna 
področja. Vsekakor je lažje, če delaš na 
določenemu področju, ker se mu temelji-
teje posvetiš in rezultati so vidnejši.

Katera je bila za vas do sedaj najtež-
ja naloga iz široke palete del, ki ste jih 
opravljali v vsem tem času?

Najtežja naloga? Pa ne samo ena! Mis-
lim, da jih je bilo kar nekaj. Ne vem, ka-
tera je bila težja – mogoče vodenje kra-
jevnega samoprispevka za izgradnjo pri-
marnega vodovodnega sistema za celotno 
KS Pijava Gorica in investicijo, istočasno 
pa opravljati naloge za občino, saj sem 
takoj v začetku nastanka občine prevze-
la zadolžitve na področju financ in ko-
munale. Bilo je potrebno preštudirati kar 
nekaj zakonodaje, fizično izmeriti ceste, 
celo zdravstveno postajo, pa prešteti luči 
javne razsvetljave in otroke v vrtcih, da o 
koncesijah ne govorim, takrat smo se vsi 
skupaj učili …

V utemeljitvi je bilo poudarjeno, da 
ste delo opravljali potrpežljivo. Kaj 
vam osebno pomeni potrpljenje?

Potrpljenje – ob tej besedi res ne osta-
nem ravnodušna. Osebno menim, da bi 
moral imeti vsak človek določeno mero 
potrpljenja, ker le na ta način dosežeš do-
ločene cilje, pa naj bo to doma, na delo-
vnem mestu ali v okolju, kjer živiš.   

Glede na to, da po večini delate z ljud-
mi, občani, je potrpežljivost še kako 
pomembna. Komu potrpljenje prej po-
pusti, uradniku ali stranki?

Uradniku potrpežljivost ne bi smela 
popustiti, saj so nas učili, da ima stranka 
vedno prav. Uradnik naj bi bil vedno na-
smejan, prijazen. Na žalost pa ni vedno 
tako, saj smo vsi samo ljudje.

Trenutno med drugim na občini po-
krivate področje kmetijstva. V katero 
smer gre kmetijstvo v naši občini? Ka-
terim panogam dajete posebne poudar-
ke?

Večjega razvoja kmetijstva ni pričako-
vati. Za Občino Škofljica je značilno, da 
se deli na dve izraziti  naravni topografski 
enoti, to je  Ljubljansko barje in hriboviti 
del, kar pogojuje tudi različno usmeritev 
kmetij oziroma kmetijske proizvodnje. 
Občina se od leta 2000 sooča s čedalje 

večjim opuščanjem kmetovanja oziroma 
predstavlja večini kmečkega prebivalstva 
kmetovanje le še dopolnilno dejavnost. S 
Pravilnikom o dodeljevanju proračunskih 
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetij-
stva sofinanciramo kar nekaj ukrepov.
Ljudi bo potrebno usmerjati v to, da se 
bodo bolj odločali za dopolnilne dejav-
nosti na kmetiji, saj menim, da so na tem 
področju  zaradi obstoječih potencialov 
velike možnosti. V okviru  razvoja po-
deželja  bo potrebno poiskati primerno 
lokacijo in urediti  tržnico z ekološkimi 
proizvodi. Le-ta je že delovala, vendar 
večjega interesa tako s strani ponudnikov 
kot potrošnikov ni bilo.

Menite, da bo ustanovitev Krajinske-
ga parka Barje imela posledice za kme-
tijsko dejavnost naših kmetov?

Krajinski park v prostor prinaša  ne-
katere omejitve na področju kmetijstva. 
V obstoječo kmetijsko rabo naj park  ne 
bi posegal, bo pa omejil intenziviranje 
novih kmetijskih površin ter urejanje no-
vih melioracij in hidroregulacij. V parku 
zlasti ne bo dovoljeno spreminjati stanja 
habitatov nizkega in visokega barja in šo-
tišč, odkopavati in nasipavati materialov 
zunaj stavbnih zemljišč. Uredba o Krajin-
skem parku Ljubljansko barje določa, kaj 
se sme in kaj ne v posameznih varstvenih 
območjih. Večjih sprememb rabe kme-
tijskih zemljišč ni,  nekatere omejitve in 
prepovedi pa so dobrodošle, saj ne sme-
mo pozabiti na  zaščito vodnih virov na 
Barju. 

Pomembno vlogo vsaka štiri leta ob 
lokalnih volitvah opravite tudi kot taj-
nica občinske volilne komisije. Kakšno 
je vaše mnenje o dolžini mandata župa-
na in svetnikov. Bi bil lahko daljši ali pa 
je štiri leta ravno pravšnja doba?

Menim, da je dolžina mandata tako za  
občinske svetnike kot  za župana pravš-
nja, včasih pa se izkaže, da bi bila lahko 
daljša.

Zakaj?
Poznavanje problematike v občini je 

pri odločanju občinskega sveta zelo po-
membno. Nekatere investicije trajajo več 
let in praktično novi župan in občinski 
svet »podedujejo« nekatere projekte,  ki 
jih podpirajo ali pa ne, na vsak način pa 
jih morajo dokončati. 

Mnogi občani se pritožujejo nad po-
časnostjo, tudi nad nekooperativnost-
jo občinske uprave. Kaj menite, zakaj 
imajo takšno negativno stališče?

Ali ni nobenega pozitivnega odziva na 

delo občinske uprave? Saj  ne, da bi nas 
delavce občinske uprave zagovarjala, 
vendar sem prepričana, da negativno sta-
lišče izhaja iz nepoznavanja dela uradni-
kov. Večina ljudi še vedno ne loči upravne 
enote od občine ter njunih nalog oziroma 
pristojnosti. Občani pričakujejo, da bodo 
na občini prejeli odgovor na vsa  vpraša-
nja in da bodo zadeve, ki izhajajo še iz 
bivše Občine Ljubljana Vič - Rudnik, re-
šene takoj.  Zaradi zatečenega stanja je 
potrebno marsikaj preveriti, kar podaljšu-
je trajanje postopka. Navadno se najbolj 
zapleta zaradi nerešenih zadev na zemljiš-
čih,   lastništvo pa je pogoj za izpeljavo 
posameznih investicij, projektov, pravnih 
poslov.  Tudi reševanje zatečenega stanja 
vzame veliko časa. Prepričana sem, da je 
vsak delavec vesel, če se določen posto-
pek čim prej in čim uspešneje zaključi. 

Kaj svetujete občanom, da bodo svo-
je opravke na občinskih uradih lažje in 
uspešneje opravili?

O čem sva že prej govorila – o potrpež-
ljivosti …?

S čim si »napolnite baterije« po napo-
rnem tednu? Vemo, da radi prepevate, 
sedete pa tudi za klavir oziroma orgle v 
želimeljski cerkvi.

No,  veliko načinov je,  da  se človek 
napolni z energijo.  Pri meni je glasba  že 
eden tistih, ki napolni dušo.  Uživam tudi 
na vrtu, v cvetličnih gredah, v gozdu, na 
travniku … 

V utemeljitvi k priznanju je bila izpo-
stavljena beseda potrpežljivost. In z mis-
lijo o potrpežljivosti se je končal tudi naj-
in pogovor. Gospa Brigita mi je namreč 
dejala:

»Ne bojte se napredovati počasi, bojte 
se le tega, da bi se ustavili.« (Osho)

Pogovarjal se je
Bojan Pirnat
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LD Škofljica je praznovalo 50-letnico
dela. Ob tej priliki so pokazali prizidek 
– povečavo svojega lovskega doma. Ne-
kateri so prejeli zaslužena priznanja. Le-
teh so bili deležni tudi številni sponzorji 
investicije. Vsekakor je večinski delež k 
uspehu doprinesel starešina Ivan Jordan.

Gradišče, 20 septembra 2008 – Letos 
mineva 50 let LD Škofljica. Ob tej priliki
so imeli malo proslavo. Obstoječi lovski 
dom so delno še povečali in vse skupaj 
obnovili. Opravili so skoraj 4000 prosto-
voljnih delovnih ur. Poleg finančne pod-
pore Občine Škofljica so pomoč v denar-
ju prispevali še domači donatorji. Med te 

50 let LD Škofljica

spadajo še bližnji sosedje, pa upravlja-
vec bližnjega gozda. Donacija vsakogar 
je bila velika, saj so pomagali po svojih 
najboljših močeh. Že samo urejanje oko-
lice, gradbeni material, električarska dela 
in motenje sosedov, ko so napeljevali raz-
ne kable, vodovod in še kaj, verjetno ne 
bi bilo izvedeno brez imenovane pomoči. 
Samo velika nesebična solidarnost je ro-
dila to, kar je nastalo. 

Na proslavi so se dobrotnikov hvaležno 

spomnili, se jim zahvalili in jim v zahvalo 
izročili plakete. Na koncu so se še skupaj 
usedli in malo poklepetali ob srnjem go-
lažu. Za donacije in vso dobrodušnost je 
poskrbel njihov starešina g. Ivan Jordan, 
saj njegova beseda pri dobrotnikih veliko 
velja. Lovci LD Škofljica se vsem in vsa-
kemu posebej hvaležno zahvaljujejo za 
njihov dar.

Besedilo in fotografije
Andrej Pogačnik

Olimpijskih iger ste se prvič udeležili 
leta 1984, ko ste bili stari 21 let. Kaj je v 
primerjavi z letošnjimi ostalo enako in 
kaj se je spremenilo, če ne upoštevamo, 
da ste sedaj odrasli in imate za seboj že 
kup športnih dosežkov in uspehov?

Značilnost vseh olimpijskih iger, ki sem 
se jih udeležil, je posebno vzdušje, ki ga 
športnik lahko doživi samo na igrah in ga 
je z besedami tudi težko opisati. 

Z leti pa se spreminja kvaliteta organi-
zacije iger. Organizatorji tekmujejo, kdo 
bo pripravil boljše igre, kdo bo postavil 
boljše športne objekte in kje bo več bliš-
ča. Najbolj pa se spreminjajo varnostni 
ukrepi, ki športnike sicer varujejo pred 
morebitnimi nevarnostmi, a nas tudi ved-
no bolj utesnjujejo.

Zakaj ste se odločili ravno za strelja-
nje? V enem izmed intervjujev ste iz-

Pogovor z Rajmondom Debevcem

»Vedno sem zahteven do sebe in si postavljam  
visoke tekmovalne cilje.«

Naš občan Rajmond Debevec je na letošnjih olimpijskih igrah zopet prejel meda-
ljo. Tokrat bronasto. Zlato je prejel v Sydneyu leta 2000. Kdaj bo na vrsti srebrna? 
Priznanj in dosežkov ima sicer še ogromno, povod za ta intervju pa tiči v uspehu iz 
Pekinga. Povabilo na intervju je prijazno sprejel. Poleg olimpijskih iger smo se pogo-
varjali še o stanju športa v naši občini, vlogi družine ter o njegovem osebnem pogledu 
v prihodnost.
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javili, da ta šport ustreza vašemu zna-
čaju. V kakšnem smislu je streljanje 
povezano z vašim značajem?

Po značaju sem miren, preudaren, pred-
vsem pa vztrajen in to so značajske last-
nosti, ki so pisane na kožo športnim strel-
cem. A v resnici sem se odločil za strelski 
šport zato, ker je bil takrat v Postojni, kjer 
sem preživljal mladostniška leta, strelski 
šport izjemno popularen in sem se skupaj 
z vrstniki tudi sam želel preizkusiti v tej 
veščini.

Kateri so ključni trenutki ali ključne 
faze za posameznika, da lahko postane 
profesionalni športnik?

To se razlikuje od športa do športa. Pri 
medijsko manj odmevnih športih, kamor 
lahko razvrstimo tudi strelstvo, se posa-
meznik praktično ne more profesionalno 
ukvarjati s športom, razen na način, ko 
prevzame svojo vlogo država. Sam sem 
kot pripadnik Športne enote Slovenske 
vojske poklicni športnik zahvaljujoč si-
stemu, za katerega se je odločila Sloveni-
ja že leta 1991 po vzoru nekaterih drugih 
držav. 

Ste že v otroštvu vedeli, da bo vaša 
glavna okupacija šport, ali pa ste se vi-
deli tudi v kakšnem drugem poklicu? 
Ste (bili) kdaj v dvomu glede svoje od-
ločitve?

Vzporedno s športno aktivnostjo sem 
tudi študiral in z višjo ekonomsko izobra-
zbo poskrbel, da se ob koncu športne poti 
ne bi mogel znajti v težavah. Mislim, da 
bi morali vsi vrhunski športniki na enak 
način razmišljati o svoji prihodnosti.

Glede svoje odločitve, da sem se zapi-
sal strelskemu športu, pa mi nikoli ni bilo 
žal.

Ko odhajate na tekmovanje, ali si za-
stavite cilj, ki bi si ga želeli doseči, ali pa 
se v tekmo spustite popolnoma neobre-
menjeno v smislu, kar bo, pač bo?

Vedno sem zahteven do sebe in si po-
stavljam visoke tekmovalne cilje. Moj 
moto pa je vztrajnost pri doseganju za-
stavljenih ciljev.

V Sydneyu ste dobili zlato olimpijsko 
medaljo. Kakšen je občutek, ko šport-
nik stoji na ogromnem stadionu, vanj 
zre več desettisočglava množica, dviga 

se zastava njegove države in po zvoč-
nikih odmeva državna himna? Se v ti-
stem trenutku počutite bolj Rajmond 
Debevec ali bolj Slovenec?

Občutki takrat so bili neverjetno čustve-
no obarvani. Zlata olimpijska kolajna je 
največji možen športni vrhunec vsakega 
športnika in v trenutkih zmagoslavja sem 
delil srečo z vsemi Slovenci, ki so čutili 
enako.

Po letošnjih olimpijskih igrah je po-
stalo zelo aktualno vprašanje o nagra-
jevanju vrhunskih športnikov. Primož 
Kozmus se je javno zavzel za to, da 
bi vsak prejemnik olimpijske medalje 
prejemal rento. Kaj o tem menite vi?

Že prej sem odgovoril, da bi morali 
športniki že med športno kariero razmiš-
ljati o prihodnosti in vzporedno končati 
študij. S tem bi se ob koncu športne karie-
re izognili precejšnjim težavam ob vklju-
čitvi v ‘’normalno’’ življenje in iskanju 
primerne zaposlitve. 

Naša zakonodaja že sedaj omogoča in 
Slovenija tudi dodeljuje izredne pokojni-
ne za dosežke posebnega pomena, vendar 
šele ob normalni starostni upokojitvi. Tak 
način se mi zdi primeren. 

Čeprav sem tudi sam med temi šport-
niki, se s pobudo Primoža Kozmusa, da 
bi država nosilce olimpijskega odličja na-
grajevala z rento že od 35. leta naprej, ne 
strinjam. Vrhunski športni dosežki so s 
strani države nagrajeni v enkratnem zne-
sku in to se mi zdi dovolj veliko prizna-
nje, ki ga za to nameni Slovenija.

Zelo ste povezani z družino. Kaj vam 
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osebno pomeni družina in kako vidite 
vlogo družine v širšem družbenem kon-
tekstu?

Družina je osnovna celica uspešne druž-
be, v kateri živimo in ustvarjamo. 

Kako usklajujete svoje delovne ob-
veznosti s časom, ki ga želite preživeti 
z družino?

Poklicni športniki imamo veliko obvez-
nosti, zato večkrat na ta račun trpi druži-
na. Ta izgubljeni čas poskušam nadome-
stiti tako, da preživljam ves prosti čas, ko 
nisem na pripravah in tekmovanjih, čim 
bolj kvalitetno prav s člani svoje družine.

Kakšna so vaša načela pri vzgoji 
otrok?

Svoja dva sinova želim vzgojiti tako, da 
se bosta kot poštena, izobražena, spoštlji-
va do vseh ljudi ne glede na raso ali vero 
brez težav samostojno vključila v družbo.

Kakšno mnenje imate o položaju 
športa v naši občini?

Čim več občanov bi se moralo ukvar-
jati s športom, za to pa nikoli ni na voljo 
dovolj sredstev. V naši občini se z vlaga-
njem v športno infrastrukturo in v športno 
dejavnost stanje iz leta v leto popravlja, 
vendar bo treba še veliko vlagati, da bomo 
dosegli razvite evropske države.

Škofljica je sicer nekako tradicio-
nalno zavezana rokometu. Ali morda 
razmišljate, da bi oblikovali mladinsko 
strelsko ekipo?

Žal mi intenzivno poklicno ukvarjanje 
s športom ne omogoča, da bi se usmeril 
tudi v tako dejavnost.

Kakšen je vaš odnos do orožja na-

sploh? Ali menite, da se da z njim tudi 
vzgajati?

Športno orožje je športni rekvizit tako 
kot katerikoli rekvizit v drugih športih. 

Glede na to, da so bile pred kratkim 
državnozborske volitve in da bomo do-
bili novo vlado, me zanima, v času ka-
tere vlade je bilo po vašem mnenju za 
vrhunske športnike najbolje poskrblje-
no?

Jaz sem zaposlen v Športni enoti SV že 
od leta 1991 in razmere v tej enoti se za 
športnike ob zamenjavi oblasti ne spre-
minjajo. Dejstvo pa je, da gospodarski 
subjekti zaradi neprimerne zakonodaje 
za šport namenjajo vse manj sponzorskih 
sredstev.

Ste kdaj dobili občutek, da bi politika 
usmerjala šport(nike) in favorizirala 
posameznike ali posamezne discipline?

Politika s sprejetjem nekaterih doku-
mentov, ki uvrščajo športe, vsekakor fa-
vorizira posamezne športne discipline, saj 
jim na podlagi teh dokumentov nameni 
večji sorazmerni delež sredstev.

Kakšni so vaši načrti za naprej? Bo-
ste sedaj zasledovali srebro, da bo zbir-
ka olimpijskih medalj popolna?

Kot sem že dejal, sem do sebe pri dolo-
čanju svojih ciljev zelo zahteven, vendar 
je v tem trenutku zagotovo prezgodaj, da 
bi lahko karkoli napovedoval. Vsekakor 
pa želim tudi v prihodnjih letih obdržati 
svoje rezultate na najvišjem nivoju.

Za konec nam zaupajte še, kako umiri-
te roko, da z njo lahko postavite svetovni 
rekord, ki ga že 16 let ni nihče popravil?

Če bi poznal recept, bi ga popravil v 
tem času že sam ...

Morda pa je recept zapisan v naslovu 
tega pogovora. Marsikdo si ga lahko vza-
me za zgled ali za osebni moto. V življenju 
je pač tako, da si je potrebno postaviti vi-
soke cilje in biti vztrajen. Kakršen odnos 
imamo do sebe, takšnega nas doživljata 
okolica in posledično ves svet. Rajmond 
Debevec je zagotovo osebnost, ki je lahko 
zgled vsem, ki v življenju ne najdejo oseb-
ne orientacije.

Pogovarjal se je
Iztok Petrič

Slovenska vojska je naredila dopoldansko pred-
stavitev svojega dela. Vse prikazano je vredno 
velike pohvale (praktična predstavitev je bila 
dovršena) in je vsekakor prikaz pripadnosti naši 
državi. Posebej so poudarjali, da sprejemajo tudi 
dekleta, ki predstavljajo že kar 10 %. Upamo, da 
je bil namen dosežen. 

Škofljica, 2. oktobra 2008 – Z Ministrstva Re-
publike Slovenije za obrambo se je predstavila 
cela ekipa različnih vojaških strokovnjakov. Eki-
po sta vodila g. Branko Troha in poročnik g. Jože 
Svužnjak. Namen ekipe je bil predstaviti škoflji-
ški mladini delo (in razne podrobnosti) Slovenske 
vojske.

Teoretična predavanja sta izmenoma vodila 
imenovana strokovnjaka; praktično pa so podro-
bnosti o orožju, vojaških vozilih, vojaški policiji, 
pa zvezah in še o čem predstavili poklicni stareši-
ne in vojaki zunaj občinske stavbe na parkirišču.

Slovenska vojska se predstavi
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V Slovensko vojsko so vabili fante in 
dekleta

Predstavitve se je udeležilo približno 50 
mladih fantov. Pri tem moram povedati, 
da so predavatelji kar večkrat poudarili, 
da enakopravno v svoje vrste sprejemajo 
tudi dekleta. Predavanje je bilo zelo na-
zorno – delo vojaka je bilo predstavljeno 
v vseh podrobnostih – in tako je prisotnim 
lažje predstavljajo pravi življenjski izziv. 

Sicer pa imajo v Slovenski vojski v na-
boru kar tri nivoje, kot so: prostovoljno 
služenje vojaškega roka, rezerva v vojski 

in poklicni vojak. Če se nekdo poda v vo-
jaške vode, je znanih kar nekaj dejstev, 
kot sta npr., dvig samozavest kandidatov, 
razne pregrade padejo … Prestavili so po-
drobne pogoje za sprejem, mirovne misije 
po svetu, možnosti napredovanja, zavaro-
vanja … in o vsem si zainteresirani lahko 
preberejo na spletnih straneh. Na malem 
poligonu so udeleženci lahko videli, pri-
jeli in dobili praktično razlago za vse, kar 
jih je zanimalo. 

Poleg naštetega niso pozabili pove-
dati, da mladini seveda nudijo tudi raz-

ne štipendije za šolanje izven vojske na 
vseh poklicnih stopnjah od 3. pa vse do 
7. stopnje.

Na koncu lahko prav vse predstavnike 
vojske izredno pohvalim in se jim zahva-
lim za tako podrobno in nazorno razlago. 
Res se trudijo za pridobitev novih članov. 
Celoten program je dobil popolno podpo-
ro Občine Škofljica – ves čas je bil priso-
ten tudi podžupan g. Ivan Jordan.

Besedilo in fotografija
Andrej Pogačnik

V soboto 20. 9. in v nedeljo 21. 9. 2008 
je Gospodarsko razstavišče Ljubljana od-
prlo vrata 2. festivalu starodobnih vozil 
»Codelli«. Festival nosi ime po baronu 
Antonu Codelliju, velikemu izumitelju 
in lastniku prvega avtomobila na Sloven-
skem. 

Letos mineva 110 let, odkar se je na 
ljubljanskih ulicah peljal prvi avtomo-
bil. 15. novembra 1989 je baron Codelli 
z Dunaja pripeljal vozilo, ki je bilo bolj 
podobno lahki dvosedežni kočiji, znamke 
Benz Motorwagen Veleciped v luksuzni 
verziji Comfortable. Otročad se je v gru-
čah podila za njim in vpila od navdušenja. 
Februarja 1899 se je Codelli se tem avto-
mobilom podal na daljšo vožnjo v Nico, 
kjer ga je zaradi strastne igralniške žilice 
zaigral. 

Barona Codellija štejemo celo med prve 
motoriste, navduševal se je nad tehnični-
mi novostmi, želel se je peljati vse hitreje, 
kar je pripeljalo do inovacij. 

Dolga leta so bili avtomobili prava red-
kost in osovraženi s strani prebivalstva. 
Kmetje so ob poljskih poteh nastavljali 
steklene črepinje, da bi se jih znebili, ker 
so dvigovali prah. 

2. festival starodobnih vozil »Codelli« 
prestavlja kulturno in tehnično dediščino. 
Na ogled so bili postavljeni osebni avto-
mobili, motocikli, kmetijska in vojaška 
vozila. Vseh vozil je bilo preko 300, naj-
več pa je bilo motociklov. 

Predstavljena so bila vozila, izdelana 
do leta 1978. Sodelovalo je 50 razstav-
ljavcev iz Slovenije, s Hrvaške, iz Italije 
in Nemčije.

Iz dela naših društev
OTC Škofljica na razstavi starodobnikov na Gospodarskem razstavišču 

2. festival starodobnih vozil »CODELLI«  
ter antika in likovna umetnost 2008

Razstavljalo je več »oldtimer« klubov 
pod okriljem Zveze SVS, slovenskih 
društev ljubiteljev starodobnih vozil in 
SVAMZ – Slovenska veteranska Avto-
moto zveza, ki se predstavlja kot največji 
premični muzej v Sloveniji. 

Obiskovalci so občudovali čez 30 
predvojnih avtomobilov. Na razstavnem 
prostoru Oldtimer Cluba Škofljica se je
predstavilo najstarejše vozilo letošnjega 
festivala, Ford T speedster, letnik 1911. 
Ta lepotec je v svojem gibanju na vrtljivi 
plošči pritegnil staro in mlado. 

Oldtimer Club Škofljica je predstavil
zanimivo motorno kolo Horex Regina 
350, letnik 1952. Z njim je njegov 74-

letni lastnik Albin Šturm 14. septembra 
zaključil dirko na Ljubelju in prejel po-
kal za najstarejšega udeleženca. Motor je 
bil v takšnem stanju kot ob zaključku te 
vožnje. 

Poleg navedenih dveh vozil je OTC 
Škofljica na ogled postavil avtomobil
AUSTIN SPECIAL, letnik 1938, motor-
no kolo PUCH v nerestavriranem stanju, 
motor TRIUMPH BLS l70, letnik 1934, 
in MOTO GUZZI 250 AIRONE, letnik 
1953. Poleg vozil sta domiselno postav-
ljen razstavni prostor lepo dopolnila tudi 
stara Petkovškova gostilniška stola. 

Korak se je ustavil tudi ob prostoru 
Moto Cluba MAK Vodice. Močno so bila 
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zastopana motorna kolesa BMW, ki so se 
nekdaj uporabljala kot Titovo spremstvo. 
Vespe in motorna kolesa PUCH in TO-
MOS niso pustili ravnodušnega nobenega 
ljubitelja starodobnikov. Razstavni pros-
tor so popestrili s prikazom senika, sla-
moreznice, pluga, koša za seno. Uglajen 
gospod v fraku in s cilindrom je iz lajne 
izvabljal stare melodije in delil nasmehe 
mimoidočim. 

Za dobro razpoloženje je poskrbelo tudi 
Društvo Stari traktor Moste. Na ogled so 
postavili voz za konjsko vprego in 10 trak-
torjev (FENDT, DEUTZ, LANZ, STE-
YR, FERGUSON). Z muziko so privabili 
marsikaterega mimoidočega. Dva dni je 
njihov stari kolesar neutrudno »poganjal 
pedale, fajfo kadil in iz zelenke pil«.

Mercedes Benz Club Slovenije je svoje 
bleščeče lepotce razstavljal v posebnem 

prostoru. Ob 110-letnici prihoda prvega 
avtomobila v Slovenijo je ta kljub izdal 
posebno priložnostno znamko, na kateri 
je upodobljeno vozilo Benz Velo Comfor-
table iz leta 1898. Znamka je v prvi na-
kladi natisnjena v 1020 izvodih. 

Razstavljeno je bilo tudi fotografsko 
gradivo od leta 1911 do 1914, ki prikazu-
je izumiteljsko pot barona Codellija, ko je 
gradil prvo brezžično telegrafsko postajo 
v nemški koloniji Togo v Zahodni Afriki. 

Tudi fotografska razstava Blaža Zupan-
čiča z naslovom Pločevinasta dediščina je 
obogatila sejemski prostor.

Tudi ljubitelji starih radijskih aparatov 
so prišli na svoj račun. Na ogled so bili 
aparati iz obdobja od 1930 do 1936, in 
sicer znamk PHILIPS, BLAUPUNK, SI-
EMENS, REICO, LORENZ. Zbirajo jih 
člani društva KRIČAČ. 

Vzporedna prireditev je bila Antika in 
likovna umetnost 2008, ki se je nahajala v 
zgornjem nadstropju, kjer je bila prodajna 
razstava društva Galeristov in starinarjev 
Slovenije. Razstavljene so bile umetnine 
znanih slikarjev, kipi, ure, porcelan, sre-
brnina. 

Vsako oko je na 2. festivalu starodob-
nih vozil »Codelli« našlo nekaj za svojo 
dušo. Marsikdo si je zaželel, da bi postal 
lastnik motornega ali navadnega kolesa, 
fička, opla, forda, mercedesa. Sem in tja 
je bilo opaziti, da obiskovalci gledajo tudi 
z rokami.

Besede so premalo, zato vsi vabljeni 
na 3. festival starodobnih vozil prihodnje 
leto.

Ana Pia Debeljak, 
članica OTC Škofljica

V soboto 6. septembra 2008 se je v Ja-
kobskem Dolu odvijalo državno gasilsko 
tekmovanje v orientaciji. Potekalo je po 
okoliških gričih, mladi tekmovalci pa so 
morali med potjo najti kontrolne točke 
in tam opraviti različne preizkuse ga-
silskih spretnosti ali reševanja testov. V 
prelepem okolju Slovenskih Goric so se 
za visoka mesta borile tudi ekipe iz naše 
gasilske zveze. PGD Vrh nad Želimljami 
(Matej Planjšek, Primož Žužek, Tadej 
Štefin, mentor: Tomaž Jeršin) so v kate-
goriji mladincev dosegli 9. mesto od sku-
paj 27 ekip. PGD Lavrica (Katja Kovačič, 
Erna Štrumbelj, Lučka Gomsi, mentor: 
Jernej Čoh) pa so pri mlajših pionirjih za-
sedli 23. mesto od 36 ekip. Obe ekipi si 
zaslužita čestitke, saj sta v pripravo vloži-
li veliko truda. Odlična mesta sta dosegli 
že na občinskem ter regijskem izbirnem 
tekmovanju.

Naj omenim še to, da se bliža nova pre-
izkušnja za naš gasilski podmladek. 22. 
novembra bo v Gasilski zvezi Puconci po-
tekal državni kviz. Na to tekmovanje sta 
se uvrstili 2 ekipi iz PGD Orle. Srečno!

Uroš Ciber,
Mladinska komisija GZ Škofljica

Gasilski podmladek 

Državno gasilsko 
tekmovanje  
v orientaciji

PGD Lavrica

PGD Vrh nad Želimljami
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Dolgoletna tradicija, da po uspešni ve-
selici vodstvo PGD povabi vse sodelujoče 
in njihove družinske člane na jesenski iz-
let, živi še naprej.

Tako smo šli z dvema avtobusoma v so-
boto, 4. oktobra 2008, v Verono. Navduši-
lo nas je lepo, a turistov polno, italijansko 
mesto, ki se je bleščalo v jutranjem soncu. 
Slavni balkon iz zgodbe o Romeu in Juliji 
je bil dobesedno oblegan.

Sledil je obisk velikega kompleksa ži-
valskega vrta. Po delu se voziš kar s svo-
jim vozilom, opazuješ živali, ki se prosto 
gibajo – safari torej. Oba Petričeva avto-
busa sta se okorno premikala med skupi-
nami manj ali bolj nevarnih živali, potniki 
pa so jih gledali z nosovi na šipah.

Gasilski vikend na Pijavi Gorici

V drugem delu je šlo za klasičen ži-
valski vrt, vendar so bile živali v velikih 
ograjenih prostorih, ne v kletkah.

Pot domov nam je minila v urejanju 
vtisov, ki jih je v obeh avtobusih zbrala 
prizadevna in radovedna novinarka Tanja 
Nered. Malim gasilcem je bil všeč safari, 
beli lev, kozice, ki si se jih lahko dotikal, 
nilski konj, tiger, opice, počutje, družba, 
prosto pri ogledih.

O vtisih je starejše gasilce spraševala 
še Eva Kramar, kritična in raziskovalna 
novinarka. Eni so želeli kasnejši odhod, 
drugi so pogrešali skupni obro, vsem pa je 
bilo všeč druženja Pijavčanov, sonaravna 
ureditev živalskega vrta, lepa Verona, ki 
se je nekateri starejši spomnijo po konj-
skem sejmu.

Skratka, kot je zaključil predsednik 
PGD Andrej, je bil izlet za podmladek 
društva izredno doživetje.

Naslednje jutro nas je pričakalo s pre-
gledom in domiselno izvedeno vajo gaše-
nja gospodarskega objekta ter reševanjem 
ponesrečenca. Upajmo, da je komisija vsa 
ta doživetja, predvsem pa našo dvodnev-
no vzdržljivost, povezanost in ustvarjal-
nost, tudi upoštevala.

V sodelovanju s Tanjo Nered in Evo 
Kramar zbral Peter Pal
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Težko se je lotiti pisanja, ki ga nihče ne 
mara. Niti ne vsi tisti iz velike večine med 
nami, ki imajo svoje sorodnike, prednike 
– bog ve kje – raztresene po naši državi. 
To je po nad 600 moriščih in grobiščih, ki 
so posledica 50-letne totalitarne strahov-
lade (v kolaboraciji s Sovjetsko zvezo in 
ob pomoči zahodnih zaveznikov) slavne, 
z vsemi častmi ovenčane NOB. Naj tu 
mimogrede omenim, da je sir Winston 
Leonard Spencer Churchill ob srbskem 
»Bolje rat, nego pakt« dejal: »Srbi so 
končno našli svojo dušo.« in je kasneje 
močno obžaloval, da so to »dušo« z nami 
vred dali v roke komunistom, da so jo ti 
potem do neprepoznavnosti zmrcvarili. 
Tudi zato smo še tako sramotno tihi in kot 
pravi prof. Justin Stanovnik: »Katoličani 
smo za to, da nas tolčejo!« (Kaže, da ne 
morem brez uvoda.)

Na avtobusu smo. Iz Ljubljanske kotli-
ne se še v meglenem jutru peljemo v sme-
ri proti Celju in od Vranskega dalje pod 
jasnim nebom. Gospod Franc nas je po-
zdravil, pohvalil, da smo na tej dobri poti, 
in nas povabil k molitvi častitljivega dela 
Rožnega venca. In že je s petjem začel 
prvo desetko: »Počastimo Jezusa, ki je ...« 
In vsak izmed nas je pred Jezusa položil 
svoje veselje, žalost, zablode, bremena in 
končno upanje, da bomo še v zemeljskem 
življenju doživeli boljšo Slovenijo, ki bo 
nedolžne pomorjene poiskala po breznih, 
jarkih in rudnikih, jih dostojno pokopala 
in oprala z njih lažnivo umazanijo, ki so 
jim jo nadeli za opravičenje prikritih zlo-
činov.

Že smo na zemljišču koncentracijskega 
taborišča, danes tako spremenjenega, da je 
po besedah dr. Tineta Velikonje od tistega 
ostalo samo še del grape in nekaj ceste. 

Nova Slovenska zaveza

19. (dejansko 53.) obletnica komunističnega 
koncentracijskega taborišča Teharje

Škof dr. Anton Stres pri pridigi

Udeleženci spominske slovesnosti

Tu se sprašujem, kako da zmagovalci 
niso ohranili spomenikov svojih veličast-
nih, pošastnih del, recimo kakor Nemci. 
Molitev nas je odvrnila od razmišljanja 
in nas duhovno pripravila na sv. mašo, ki 
jo je daroval celjski škof msgr. dr. Anton 
Stres. Začeli smo s kesanjem svojih gre-
hov, z božjo besedo, evangelijem in med 
drugim slišali: Teharje so kot vsa druga 
svetovna taborišča s to razliko, da so dru-
god (tudi v Srebrenici) čim preje po civili-
zacijskih normah stvari postavili na svoja 
mesta. Pri nas pa je veliki zločin ostal brez 
zločincev in brez političnega opravičila 
in se zato ne sme zgubiti na polju še ob-
stoječe laži. Imamo posebne vrste sodni 
zaostanek, ki bo gotovo dobil epilog. Naš 
pogled naj ne bo obrnjen nazaj, temveč k 
prihodnji spravi, od krivice k pravici.

Po maši je v spominskem programu, ki 
sta ga pripravili župnija Teharje in Nova 
Slovenska zaveza, zbor zapel Večernico 
bl. škofa Slomška, Andreja Zakojšek Krt 
in Primož Krt pa narodni pesmi Oblaki so 
rdeči in Pojdam v rute. Ga. Lidija Grbec 
in podpredsednik NSZ pa sta nam pove-
dala, kaj označuje Teharje. 

Ga. Lidija je v treh slikah predstavila, 
kaj nam je prinesla svoboda 9. maja 1945. 
Boljševiška tajna policija je takoj stopila 
v akcijo, ropala po hišah in ljudi s svojega 
spiska odvažala v tajne zapore. Poveda-
la nam je usodo 54-letnega slovenskega 
pravnika in pisatelja, invalida, očeta 10 
otrok, Narta Velikonje, kako je bil nedol-

žen z drugimi 11 obdolženci v montira-
nem procesu pred boljševiškim vojaškim 
sodiščem obsojen na smrt. V drugi sliki 
nam je prebrala pismo žene obsojenega 
književnika in v tretji, v kateri pod ime-
nom »Erjavec« govori, kako je kot vojak 
v zaščiti sodeloval pri izvršitvi obsodbe 
na smrt obsojenih.

Sin obsojenega književnika Tine Veli-
konja je bil (mladoleten) tudi zaprt v te-
harskem taborišču. Najbolj so stanje naše 
svobode ponazarjale njegove besede, ko 
je teharsko taborišče primerjal z razmera-
mi v Dachauu in Mauthausnu. V teh tabo-
riščih se je dalo preživeti tudi po eno leto 
ali več. V teharskem kaj takega (več kot 
tri mesece) ni bilo mogoče. Torej so bila 
naša koncentracijska taborišča v svobodi 
daleč hujša kot nacistična in fašistična 
med vojno.

Naj za zaključek citiram Tinetove bese-
de, s katerimi je zaključil govor in spomin-
sko slovesnost na Teharjah: »Ali ognjenih 
stebrov bolečine, ki so se v stoletju velike 
preizkušnje tu na Teharjah, Starem Hrast-
niku in šesto mestih domovine dvignili v 
nebo, ni bilo dovolj, da bi nam učinkovito 
prepovedali živeti drugače kot svobodno 
in dostojno in odgovorno – kot zrel narod 
? Ali more Slovenija, potem ko je postala 
mučeniška, še kaj narediti za nas? Ali bi 
mogla Slovenija storiti za nas kaj večjega 
od tega, da je postala mučeniška.«

Anton Mušič,
predsednik OO NSZ Škofljica
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Občinski odbor DeSUS Škofljica
Zgodba o socialni državi, javnem šolstvu in javnem zdravstvu se nadaljuje 

s podvojeno močjo. Na srečo vseh slovenskih upokojencev, ki so v bistveno 
težjih razmerah in z odrekanjem zgradili večino tega, kar ima danes država. 
Zato se bodo pokojnine usklajevale dvakrat na leto z rastjo plač. 

Z brezglavim podeljevanjem koncesij je javno zdravstvo skoraj razpadlo, 
zasebne šole so pretile napraviti, spremeniti javne v drugorazredne.

Če je DeSUS pred štirimi leti volilo 39000 volivcev, nas je bilo letos že  
78000. Če je bil DeSUS z enim ministrom in štirimi poslanci doslej jeziček na 
tehtnici, bo odslej spoštovanja vredna utež.

Našim poslancem in ministrom želimo vso srečo in dokončanje zgodbe o 
socialni državi.

Našim volivkam in volivcem še enkrat hvala za zaupanje, našemu kandida-
tu dr. Ivanu Lebanu najlepša hvala za srčnost in pogum, da je zastavil svoje ime za naše cilje.

Brez skrbi, čez štiri leta se nihče ne bo čudil, kako da so volivci »sploh zaupali« DeSUS-u. Tudi izginil 
ne bo s političnega prizorišča, tako kot niso izginile ideje svobodomiselnega protestantizma, po za-
slugi Primoža Trubarja pa slovenski jezik. Zato praznujemo 31. oktober kot dan reformacije in slovenski 
državni praznik.

V dneh pred nami bomo poiskali stik s svojimi preminulimi in vsemi, ki jih pogrešamo. Naj bo sreča-
nje vredno spomina.

Občinski odbor DeSUS

Veliko tovornjakov je v tem letu odpe-
ljalo 30 ton zamaškov.

Skupaj smo z akcijo pomagali trem 
mladim k prijaznejšemu življenju.

Torej lahko nadaljujemo …
ZBIRANJE PLASTIČNIH ZAMA-

ŠKOV V VRTCU LAVRICA
V Vrtcu Lavrica še vedno poteka ak-

cija zbiranja plastičnih zamaškov. Tokrat 
bomo pomagali pri nakupu invalidskega 
vozička družini z Gorenjske, kjer živita 
brata s cerebralno paralizo. Mlajšemu bra-
tu je nakup vozička odobrila zavarovalni-
ca, starejšemu pa so prošnjo zavrnili.

Zato smo se odločili, da staršem in fan-
tu pomagamo z zbiranjem zamaškov.

Zbiranje v ta namen bo potekalo do 
konca novembra 2008, ko bomo dokonč-
no zaključili zbiranje v vrtcu in na vseh 
dosedanjih lokacijah (OŠ, knjižnica, lo-
kali …).

Za sodelovanje se zahvaljujemo vsem 
dosedanjim in bodočim zbirateljem.

Za vrtec zapisala Sonja Erjavec

Vzgoja in izobraževanje
Vrtec Lavrica

Tudi z odpadki lahko komu polepšamo življenje
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Takoj po začetnih štirinajstih dneh po-
uka se je v septembru za vse tretješolce 
s Škofljice, Lavrice in iz Želimelj začel 
obvezni plavalni tečaj. Vsak dan smo se 
v dveh skupinah z avtobusom odpeljali v 
Tivoli, kjer so nas pričakali učitelji pla-
vanja. Ti so že prvi dan otroke glede na 
njihovo plavalno znanje razdelili v pet 
skupin. Vse do zadnjega dne so se tretje-
šolci v teh skupinah urili v potapljanju, 
podvodnem iskanju različnih predmetov, 
v prsnem in hrbtnem plavanju, skakanju v 
vodo ter uživali ob različnih igrah v vodi. 

Osnovna šola

Plavalni tečaj za tretješolce

Zadnji dan pa je bil nekaj posebnega: otro-
ci so preizkusili velik olimpijski bazen in 
pokazali, kaj vse so se v teh štirinajstih 
dneh naučili. Prav nikogar ni bilo, ki se 
ne bi upal vsaj malo zaplavati v globoki 
vodi, kjer ne doseže tal pod nogami. 

Kljub temu da nas je že ujela jesen, smo 
se vsak dan po končanem plavanju še 
malo nastavili soncu in poigrali na igralih 
v parku. Čeprav je bilo pouka v teh dneh 
zelo malo, so si otroci nabrali ogromno 
novega znanja (predvsem plavalnega). Ni 
čudno, da so njihove utrujene glave zve-
čer kar popadale po posteljah. 

Marjana Strgar

V sredo, 1. 10., ob 8. uri smo se vsi 
trije sedmi razredi zbrali pred šolo na 
Škofljici. Med drugimi so nas spremljali
tudi učiteljica Mateja Pečar, Igor Repše, 
Andreja Janežič. Ob 8.20 smo z avtobusi 
odšli proti Rašici, peljali smo se eno uro. 
Ko smo prispeli na izhodišče naše planin-
ske poti, smo vzeli svoje nahrbtnike in se 
odpravili proti vrhu, ki je visok okoli 640 
metrov. Hodili smo dolgo časa, ker je bila 

pot zelo strma in dolga. Nekje na sredini 
smo naredili manjši postanek. Pojedli smo 
malico, nato pa se spet odpravili do naše-
ga cilja. Kmalu smo prišli do vrha. Tam 
je bila hiša oziroma planinski dom, v ka-
terem smo lahko kupili sladkarije ali spo-
minke. Ko smo si dobro oddahnili, smo 
šli še na razgledni stolp, na katerem se je 
zelo dobro videla okolica Rašice – Ljub-
ljana z okolico, Kamniške Alpe in Šmarna 

gora.. Ko smo prišli dol, smo malo sedeli 
na klopcah pri hiši, nato pa smo se po isti 
poti odpravili proti avtobusom. Ob priho-
du smo bili vsi že izčrpani, zato smo se 
takoj usedli v avtobus in se odpeljali proti 
šoli. V šolo smo prišli približno ob 13.30 
in tako se je naš prvi letošnji športni dan 
končal. Upam, da bomo šli v planine še 
kdaj, saj je bilo zelo dobro.

Anja Fugina, 7. b

Športni dan na Rašici 
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V šoli na Škofljici, natančneje v avli 
šole, si bomo letos lahko vsak mesec 
ogledali izbrano likovno delo meseca. 
Učenci so morali oblikovati votlo mo-
delirano posodico iz kačic. Nagraje-
nec meseca septembra je Matic Nered, 
ki obiskuje 8. b. Učenec je pri svojem 
delu izkazal samosvojo idejo v obliki 
posodice s štirimi ročaji. Na izdelku 
je dobro vidna velika natančnost pri 
oblikovanju s prsti, kačice so enako-
merno odebeljene. Postopke likov-
ne tehnike je izvedel samostojno, pri 
ustvarjanju je pokazal navdušenost ter 
pripravljenost za likovno izražanje, 
izjemno vztrajnost in samostojnost. 
Tako je svoj izbor likovnega dela za 
september utemeljila mentorica Ro-
mana Zupančič Leljak. 

Tina Zagoričnik, 9. c

Likovno delo meseca septembra

19. 9. ni bil navaden šolski dan. Že ob 8. 
uri smo se zbrali v jedilnici, kjer smo po-
jedli malico, nato pa smo se odpravili do 
avtobusa, ki nas je odpeljal v ljubljanski 
živalski vrt pod Rožnikom. Učitelji, ki so 
nas spremljali, so nam razdelili učne liste, 
ki smo jih reševali med samim ogledom 
po živalskem vrtu. Razredi so se razdelili 
in nadaljevali vsak svojo pot. Pobližje so 
nam predstavili ptičjega pajka in činčilo 
(lahko smo jih pobožali in držali v rokah), 

spoznali pa smo si tudi njuna bivalna pros-
tora. Kasneje smo šli po živalskem vrtu 
do medvedov, o katerih so nam skrbniki 
povedali nekaj zanimivosti, nato pa smo 
nadaljevali pot do divje mačke, kozoro-
gov, sove uharice, volkov in drugih. Med 
potjo smo opazovali jesensko obarvano 
drevje in reševali učne liste. Kmalu smo 
prišli do hišice s kačami, ki se imenuje 
vivarij, v kateri so bile še druge majhne 
živali. S sprehajalnih poti pa smo opazo-

vali tudi opice, slone, zebre, ježevce, pa-
pige in druge različne ptice. Ob 11.00 smo 
bili navzoči pri hranjenju tjuljnov. S tem 
smo zaključiti svoj obisk živalskega vrta 
in se podali še na hrib Rožnik. Reševali 
smo učne liste, se pogovarjali in zabavali. 
Na vrhu smo pojedli malico in po kratki 
poti hitro prišli do avtobusov. Na Škoflji-
co smo se vrnili ob 14.00 in tako končali 
malo drugačen šolski dan.

Petra Prelesnik, 7. b

Naravoslovni dan v živalskem vrtu 

V torek, 23. 9. 2008, so nas obiskali 
otroci iz glasbeno-plesne skupine Anti-
quomore s Poljske. S povabilom poljske 
mladine na našo šolo nas je v posveti-
tev tedna otroka presenetila ravnateljica 
naše OŠ Škofljica. Ko smo učenci slišali 
za ta obisk, smo bili zelo veseli, saj nam 
je odpadla ena šolska ura in še polovica 
druge. Polni vprašanj smo prišli v šolsko 
avlo in se razporedili po sedežih. Najprej 
nam je njihova mentorica povedala nekaj 
uvodnih besed. Izvedeli smo tudi, da se 
začnejo tisti, ki se hočejo naučiti plesov 
in igranja na starodavne instrumente, teh 
veščin učiti že pri šestih letih. Poskrbeli so 
tudi za prevajalko, tako da smo vse skupaj 

lažje razumeli. Nastopajoči, ki so bili ob-
lečeni v izredno lepo izdelane kostume, 
so predstavili glasbila, ki so jih med na-
stopom uporabljali, zvedeli pa smo tudi, 
so ti instrumenti zelo dragi. Med njimi so 
bili tudi kontrabas, violina, boben in še 
drugi. Pesmi, ki so nam jih odigrali, so 
bile vesele in igrive, saj je bilo življenje 
takratnih plemičev razkošno. Seveda pa 
so bili tudi težki časi in nekatere pesmi so 
bile kar otožne. Da nismo samo poslušali, 
so pripravili tudi plesni program. Njiho-
vi plesi so prikazovali dogodke in način 
življenja v srednjem veku, kot so na pri-
mer bojevanje, nošenje zastav ... Ko so se 
že poslavljali, smo začeli noro ploskati in 

jih s tem priklicali nazaj na oder. Nato so 
nam zaplesali še dva plesa in odigrali ne-
kaj pesmi. Ko se je koncert končal, smo 
odšli in se spraševali, kako lahko nosijo 
in igrajo v teh kostumih. Videti so zelo 
vroči, saj dekleta nosijo kar nekaj plasti 
oblačil, fantje pa so oblečeni tudi v tako 
imenovane pajkice.

Nekateri so se še slikali z njimi, ostali 
pa smo odšli nazaj v razrede in žalovali, 
zakaj je prireditve že konec. Za vse je bila 
to lepa izkušnja, saj smo se lahko potopili 
nazaj v Trubarjev čas ...

Simon Uršič, 9. b

ANTIQUOMORE
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Koledar pod 1. novembrom beleži dan 
vseh svetih in svetniki imajo pomembno 
mesto na različnih področjih skozi celo-
tno zgodovino krščanstva. Ljudje so jih 
že od nekdaj častili, k njim so se zatekali 
s takšnimi in drugačnimi prošnjami, cer-
kve in drugi objekti so posvečeni svet-
nikom, njihove podobe srečujemo tako 
v književnosti kot v likovni, glasbeni in 
drugih umetnostih. Življenja svetnikov so 
bila od nekdaj zanimiva za ljudi, zatorej 
ni čudno, da so se že zelo zgodaj pojavile 
prve svetniške legende. Med najbolj zna-
ne sodi Zlata legenda, ki je bila v poznem 
srednjem veku takoj za Svetim pismom 
najbolj brana knjiga. 

Zlata legenda oziroma po latinsko 
Legenda aurea je nastala pod peresom 
dominikanskega meniha in kasnejšega 
genovskega nadškofa Jakoba iz Voragi-
na (Varazze, kraj blizu Genove v Italiji). 
Besedilo je nastalo okoli leta 1260 in je 
bilo sprva naslovljeno kot Legenda San-
ctorum; opisuje pa življenja dotedanjih 
“uradnih” svetnikov. Na seznam teh imen 
so bili uvrščeni svetniki, ki jih je Cerkev 
potrdila oziroma dovolila njihovo čaš-
čenje in so bili zastopani tudi v liturgiji. 
Med temi svetnicami in svetniki so se 
znašli sveti Nikolaj (Miklavž), Štefan, 
Sebastjan, Valentin, Andrej, Tomaž, Sil-
vester, Hilarij, Primož in Felicijan, sveta 
Neža, Agata, Katarina, Uršula in vrsta 
drugih svetih likov. Pisatelj je za svoje 
delo uporabil okoli 130 pisnih predlog iz 
časa od 2. do 13. stoletja. Med temi pis-
nimi viri so bile zgodbe Svetega pisma, 
martirologiji in že obstoječe svetniške 
legende, avtor pa je uporabil še besedila 
apokrifnega značaja, kar pomeni, da je v 
svoje delo vpletel tudi podatke, ki niso 
nujno resnični. Nezanesljivost virov pa ni 
bila ovira, saj ni bil glavni namen podati 
gola dejstva v obliki raznih letnic in dru-
gih podobnih podatkov, temveč bralcem 
posredovati mističnost ter moralne nauke 
posameznih zgodb.

Ciljna publika, za katero je Jakob iz 
Voragina spisal Zlato legendo, so bili pri-
digarji (predvsem dominikanski), na kar 
nakazuje tudi slog pisanja. Avtor namreč 
življenja svetnikov opisuje zelo pripoved-
no, saj je želel osebe prikazati kot “žive” 
ljudi in ne kot nek nedosegljiv ideal, ki ni 
nikoli živel. Ta narativnost pa je bila voda 

Prve svetniške legende

Zlata legenda – srednjeveška uspešnica

Detajl laniške freske s podobo hunskega vojaka

Spomini 
Gorite, lučke, gorite,
Plapolajte, drobni plamenčki,
za vsa življenja,
za življenja, ki so ugasnila
v naročju gozdov mračnih grap,
v strelih krvavih zased,
v umazanih jarkih in ob raznih poteh,
v pepelu rodnih pogorišč,
v kriku obupa globokih brezen,
v divjem peklu taborišč.
Gorite, drobni plamenčki,
še v nas lučke prižgite,
kot na temnem nebu
zvezde zagorite,
da vsak bi doživel
dotik hvaležnega spomina.

Tončka Podlogar,
Želimlje

na mlin vseh likovnih umetnikov, saj jim 
je ponujala širok spekter motivov, ki so 
jih s čopičem in dletom prenašali v realni 
svet. Zlata legenda je bila izredno priljub-
ljena že v srednjem veku, o čemer priča 
več sto ohranjenih rokopisnih del, v časih 
po izumu tiska pa je delo obkrožilo Evro-
po tudi v več prevodih. Lahka dostopnost 
besedila je še povečala vpliv Legende na 
likovno umetnost. Podobe, navdahnjene 
od zgodb, ki jih je zapisal menih Jakob, 
srečujemo v srednjeveških iluminiranih 
rokopisih, na stenah cerkva, v tabelnem 
slikarstvu … Vpliv se kaže še danes, saj 
je besedilo pripomoglo k ikonografske-
mu razvoju posameznih svetniških likov. 
Ravno Zlata legenda je glavni krivec za 
marsikateri atribut, ki ga pripisujemo ne-
kemu svetniku, oziroma je povzročila nje-
govo upodobitev sredi določenega doga-
janja (primer tega je recimo prizor svete 
Uršule, ki jo napada vojska Hunov, kakor 
to vidimo na freski v laniški cerkvi).

Če je bila Zlata legenda skozi dolga 
stoletja vir likovnih upodobitev, pa je be-
sedilo sedaj predvsem vir za spoznavanje 
srednjeveškega sveta, saj dobro slika na-
čin razmišljanja srednjeveškega človeka, 
ki se je zelo vživel v branje in je verjel 

napisanim besedam, medtem ko danes 
zgodbe, kakršne so zapisane v Zlati le-
gendi, razumemo res le kot “legende”. 

Besedilo in fotografija
Nataša Kovačič
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Cerkveno petje je v drugi polovici 6. 
stoletja reformiral papež Gregor Veliki. 
Pri liturgiji je zapovedal enoglasno vo-
kalno glasbo v latinskem jeziku in z li-
turgično oziroma duhovno vsebino. Na-
stal je »gregorijanski koral«, ki se pri li-
turgičnem delu bogoslužja uporablja še 
danes. Ta oblika petja se je bolj ali manj 
obdržala vse do renesanse, ko je zače-
lo v bogoslužje vstopati tudi večglasno 
petje. Vsekakor je ljudstvo gojilo tudi 
svojo ljudsko duhovno oziroma nabož-
no pesem, v kateri je opisovalo sveto-
pisemske prizore, povezane z njihovim 
vsakdanjim življenjem. Na Slovenskem 
se je prvi zapis ljudske cerkvene pesmi 
ohranil v Stiškem rokopisu (ok. 1440). 
Gre za velikonočno pesem Naš Gospud 
je od smrti vstal.

S prodiranjem in uveljavljanjem pro-
testantske miselnosti pa smo Slovenci 
po zaslugi Primoža Trubarja dobili tudi 
prve pesmarice z duhovnimi pesmimi. 
Protestantizem je želel v čim večji meri 
vključiti množice v vse oblike cerkve-
nih in izvencerkvenih pobožnosti. Tako 
je tudi petje dobilo v okviru vsega ver-
skega življenja izredno veljavo. Primož 
Trubar, ki je bil glasbeno izobražen, saj 
je pel v deškem zboru tako med šola-
njem v Salzburgu (1521–1524) kot tudi 
med bivanjem na dvoru tržaškega ško-
fa Petra Bonoma (1524–1527). Osno-
va njegovega skladanja je bila v tem, 
da je temeljne verske nauke prelival v 
pesemske oblike in jih v pesemski ob-
liki nadalje tudi razlagal. Kot primer 
naj navedemo Islaga teh zapovedi, – te 
vere, – tega Očenaša. Znanstveniki so 
ugotovili, da je mnogo pesmi izvirnih 
tako v besedilu kot v melodiji, zato lah-
ko Trubarja označimo tudi kot našega 
prvega pesnika in skladatelja. Trubar je 
izdal kar pet knjig duhovnih pesmi, od 
katerih je bila večina tudi notiranih za 
enoglasno petje v tako imenovani men-
zuralni notaciji (predhodni način sodo-
bne notacije). Prvo svojo izvirno pesem 
je objavil že v svoji prvi knjigi – Kate-
kizmu –, katere prva dva verza sta na-

vedena v naslovu tega sestavka in nas 
pozivata k petju. Poleg lastnih besedil 
so Trubar in njegovi nasledniki besedila 
za pesmi tudi prevajali iz nemškega in 
latinskega jezika.

Trubarjev pogled na glasbo in še po-
sebej na petje samo nam je dobro po-
znan iz uvoda »Pričovanje …«, ki ga 
je napisal k zbirki duhovnih pesmi Eni 
psalmi (1574). V njem želi povedati, 
»de tu petje v Cerkvi, kedar se zastopnu 
iz srca poje, Bogu dopade inu je pridnu 
tim mladim ludem«. To trditev uteme-
ljuje na podlagi dejanj svetopisemskih 
mož: Mojzesa, ki je, na primer, zapi-
sal pesem ob prehodu čez Rdeče mor-
je; Davida, ki v 78. psalmu pravi, »de 
on take pejsni le zavolo otruk zlaga«. 
Omenja sv. Ciprijana, ki pravi, da Bog 
»nej en poslušavec te štime, temuč tiga 
srca«. Ob tem da tudi navodila, kako 
naj bi peli, da bo Bog to molitev slišal. 
Posebej opozori, da »nekar le na štimo 
gledati inu mrmrati, temuč kaj te besede 
v sebi drže, kam kažejo, od česa govore, 
za kaj prosimo oli hvalimo Boga«.

V drugem delu pa jasno tudi zapiše 
glavni vzrok za izdajo pesmarice: »de 
ti mladi, preprosti se tejm ležej mogo 
tiga katehisma navučiti inu zastopiti in 
de vejdo, za čes volo je Kristus človik 
ratal, umrl, od smrti vstal, v nebesa šel, 
sujga s. duha k nom poslal inu te ene 
psalme«. Torej, da bi na nek drugačen 
način, skozi petje pesmi, spoznali glav-
ne verske resnice. Ob tem lahko doda-
mo opazko, da je bil verjetno Trubar 
tudi naš prvi didaktik, saj je iskal nove 
učne metode, preko katerih bi mladina 
hitreje oziroma raje in bolje osvojila 
krščanski nauk. Za konec nagovori tudi 
učitelje: »Vi šulmojstri, pujte s časom v 
ti viži, koker je notiranu.«

Vsekakor lahko zaključimo, da je Pri-
mož Trubar odigral pomembno vlogo 
tudi z vidika glasbene umetnosti. Pisal 
je lastna rimana besedila, jih uglasbil in 
tiskal, da bi bila na voljo vsem ljudem. 
Ni mu bilo vseeno, kako se poje, zato je 
vzgajal k lepemu in pravilnemu petju. 

Njegove pesmi (in pesmi drugih prote-
stantskih avtorjev) so zlasti v 19. in 20. 
stoletju postale zanimive za katoliške 
skladatelje, ki so enoglasne napeve pri-
rejali oziroma obdelovali. S tem je pro-
testantska pesem prišla tudi v katoliško 
bogoslužje. Najbolj znani in peti sta dve 
božični pesmi: Ta stara božična pejsen 
(priredil Janez Močnik) in Eno je Dete 
rojeno (priredil Matija Tomc). 

Skozi svojo zapuščino nas Trubar 
tako nagovarja tudi danes: No, pojte, 
pojte vsi ljudje, vselej se veselite!

Iztok Petrič

Primož Trubar in protestantska duhovna glasba 

»No puite, puite v∫i ludye, V∫elei ∫e 
ue∫elyte …«
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Kultura

Bili so časi, ko se je na žegnanjsko ne-
deljo (rojstni dan ali god župnijske cer-
kve) mislilo že pozimi ob kolinah, ko se 
je določalo, kateri najlepši kos mesa bo 
šel najprej v »salamurjo« (kjer se prekvasi 
z začimbami in soljo), zatem pa še v »dim 
kamro« ali dimnico, kot je navedeno v 
slovenskem slovarju, kjer se je gnjati z 
dimom zagotovilo vsaj eno leto trajnosti. 
Še posebej smo se žegnanjske nedelje ve-
selili otroci, saj so se te nedelje pripeljali 
(s konjsko vprego) sorodniki iz drugih 
župnij, kar se je nam otrokom zdelo nad 
vse imenitno, posebej pa še, če smo imeli 
vse pospravljeno in zložena drva. Mislili 
smo tudi, kako bo lepo, ko jim bomo vra-
čali njihov obisk in bomo deležni posebno 
praznične hrane. Danes imam občutek, da 
ni tistega pričakovanja, vsaj, kar se tiče 
hrane, saj je ta zdaj dostopna skozi celo 
leto in je tako zgubila čar in sijaj. Vidim 
pa, da so zdaj v nas zopet nastopile težnje, 
da bi temu dnevu kot nekdaj dali več du-
hovnega pomena, saj je to dan, ko praznu-
je naša božja hiša, v kateri med nami pre-
biva sam ljubeči Bog. Božji hrami med 
nami so vedno posebej izstopali po obliki 
in lepoti, saj je bilo vanje vloženo vero-
vanje, moč duha, čut za lepoto, veličino, 
skrbi za obliko, skratka vse, kar je pove-
zano s kulturo in civilizacijo. Tudi naša 
nova cerkev izraža količino vere, kulture 
in civilizacije in bo z rastjo ali padanjem 

Župnija Škofljica

Celodnevno čaščenje in žegnanjska nedelja

teh dejavnikov nazadovala ali se lepšala.
Naše letošnje praznovanje, ki se je za-

čelo v soboto 11. oktobra 2008 s celo-
dnevnim čaščenjem presvetega Rešnjega 
telesa, ki je bilo izpostavljeno v naši ka-
peli za različne dele župnije preko dneva. 
Imeli smo tudi dopoldansko (daroval žup-
nik Branko Zadnik s Sv. Vida nad Cerk-
nico) in večerno mašo, ki jo je daroval 
novomašnik Boštjan Prevc. Tega dne smo 
ugotavljali, na kako visoki stopnji duhov-
nosti je človek danes. Recimo nekdo, ki 
bere samo ali pretežno Novice, ne bo ku-
pil knjige pisatelja F. Mihajloviča Dosto-
jevskega »Bratje Karamazovi« in se lotil 
branja. Tudi k celodnevnemu čaščenju 
presvetega Rešnjega telesa verniki ne pri-
hajajo množično (čeprav je to na soboto, 
ko imajo čas), ker so na tako nizki stopnji 
dojemanja prisotnosti Boga med nami v 
podobi koščka kruha. Koliko duhovnega 
truda, molitve, spregledanja in milosti je 
še potrebno, da se bomo klin za klinom 
povzpeli do gornjega? Brez truda na tem 
svetu težko, temveč šele ... Župnik Bran-
ko je šel s skupino mladih prijateljev na 
romanje k Fatimski Mariji in nekateri so 
en kilometer pred fatimsko cerkvijo nada-
ljevali pot do cilja po kolenih. Prijatelj je 
vprašal župnika Branka, kaj žene te ljudi, 
ta pa mu je odgovoril: »Veš prijatelj, ko 
boš ti prišel v stanje, ko boš to potreboval, 
boš to razumel.« Pozneje, ko je ta prija-
telj v družini doživel veliko stisko, pa je 
izjavil: »Zdaj pa razumem tiste ljudi na 

kilometrski poti po kolenih.« 
Če smo dojemljivi in se dovolj potrudi-

mo, bomo tudi brez izjemne stiske lahko 
čutili, kako neznanski privilegij nam je 
dan, ko že tu na Zemlji lahko v doma-
či božji hiši obiščemo Boga in se skozi 
molitve pogovarjamo z njim, mu preko 
Matere Marije in svetnikov posredujemo 
svoje prošnje.

Na žegnanjsko nedeljo pa smo ob deseti 
uri imeli slavnostno peto mašo (daroval jo 
je salezijanec Tone Ciglar z Rakovnika), 
ki je ob mogočnih orgelskih zvokih in 
zanosnem petju prisotnim v duše, vtisni-
la poseben pečat, ki se ga bomo še dol-
go spominjali. Tudi zato, ker je gostujoči 
duhovnik po evangeliju te nedelje našo 
mašo primerjal s svatovsko dvorano – po-
vabljenci se iz različnih majhnih izgovo-
rov (spanja, obiska trgovine, izleta itd.) 
niso udeležili svatbe in je nekaj praznih 
sedežev vpilo o našem odnosu do svetega. 
Naročil nam je, naj gremo mi na križišča 
človečnosti sveta in povabimo vse, tako 
dobre kot manj dobre (tu sem hotel reči 
hudobne), da bomo napolnili svatovsko 
dvorano praznovanja brezpogojne lju-
bezni do bližnjega, pravičnosti, priznanja 
greha, odpuščanja, usmiljenja in miru. 

Vse to smo z »na zdravje« in »bog žeg-
naj – dober tek« potrdili v kratki gostiji 
pred cerkvijo in se zatem razšli vsak po 
svojih potih življenja.

Anton Mušič,
za Župnijski pastoralni svet

Plakat pred cerkvijo, ki opozarja na »Žeg-
nanje«     

Izpostavljeno sv. Rešnje Telo v kapeli
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Knjižnica sporoča

ODDELEK ZA ODRASLE
1  Filozofija, psihologija

ZGODOVINA grdega
CARTER, Philip J.: Inteligenčni testi: 500 vaj za izboljšanje, 
nadgradnjo in hitrejše delovanje možganov

2  Verstvo
LURD od A do Ž
ZGODBE za pogum

3  Sociologija, vzgoja
POLITKOVSKAJA, Anna: Zadnji zapisi: dnevnik umorjene 
ruske novinarke
FRANGEŽ, Matjaž: Kaj nam pa morete: orožarski tajkuni
JUUL, Jesper: To sem jaz! Kdo si pa ti?: o bližini, spoštovanju 
in mejah med odraslimi in otroki
ADAMS, Ken: Prebudite genija v vašem otroku: zabavne de-
javnosti za razgibavanje mladih možganov od rojstva do 11. 
leta

5  Rastlinstvo, živalstvo
BRUS, Robert: Sto grmovnih vrst na Slovenskem
KRALJESTVO živali
SINGER, Detlef: Ptičje zbirališče – krmilnica: kako ptiče v kr-
milnici določimo in kako jih pravilno hranimo

6  Medicina, vrtnarstvo, domače živali, kuharstvo
ŽORŽ, Bogdan: Sodobno suženjstvo – sodobne zasvojenosti
SEARS, Barry: Življenje v zoni zdravja
KANTAR, Jovo N.: Matica je pojem
TELLINGTON-Jones, Linda: Metoda tteam za pse
KRALJ, Breda: Masaža psov: dotik namesto ukaza
TELLINGTON-Jones, Linda: Jahajmo z Lindo Tellington-Jo-
nas
DREXEL, Monika: Božič, kot ga imamo radi: najslastnejši re-
cepti, najlepši okraski in najboljše zamisli
STRUNZ, Ulrich: Za večno mladost: hitri recepti za hitre misli: 
hitro pripravljene jedi za dobro formo
TURCHEIM, Stephanie de: Preproste, okusne jedi za mamice 
na robu živčnega zloma: 50 preprostih receptov, ki bodo otro-
kom resnično v slast
CRAM, Dagmar von: Hrana za lepoto: naravna lepota za kožo 
in lase
NOVI ogrevalni sistemi: gradnja z lahkoto

7  Arhitektura, ročna dela, slikarstvo, glasba
STELE, France: Kozolec v Sloveniji
RECIKLIRAJ in ustvarjaj
TRŠAR, Marijan: Likovna pričevanja: Gonars, Teharje, Moj 
holokavst
KLOBAS, Pečnik, Palmira: Klasični skladatelji

80/82  Jezikoslovje, literarna teorija
ŠINK, Jure: Čudežni Feliks, Andrej Hieng: priročnik za spo-
znavanje književnih del
ŠINK, Jure: Prevzetnost in pristranost, Jane Austen: priročnik 
za spoznavanje književnih del
MCKEE, Robert: Zgodba: substanca, struktura, stil in načela 
scenarističnega pisanja
HILLER, Isabelle: 1000 najpomembnejših besed. Francoščina. 
Osnovni besedni zaklad
JESENOVEC, Ana: Književnost na maturi 2009
JESENOVEC, Ana: Poklicna matura: književnost

SPLOŠNI angleško-slovenski slovar
MACKENZIE, Christiane: 1000 najpomembnejših besed. 
Nemščina. Hrana in pijača
MACKENZIE, Christiane: 1000 najpomembnejših besed. 
Nemščina. Osnovni besedni zaklad
MACKENZIE, Christiane: 1000 najpomembnejših besed. An-
gleščina. Osnovni besedni zaklad
WILLIAMS, Jill: 1000 najpomembejših besed. Angleščina. 
Hrana in pijača
ALMENDROS de la Rosa, Maria Carmen: 1000 najpomemb-
nejših besed. Španščina. Osnovni besedni zaklad
HILLER, Isabelle: 1000 najpomembnejših besed. Francoščina. 
Potovanje in počitnice
KUNDERA, Milan: Zastor: esej v sedmih delih
SAVNIK, Samo: Esej na maturi 2009

82-1 Poezija
COHEN, Leonard: Knjiga hrepenenja

82-311.2  Družabni roman
LESSING, Doris May: Spomini preživele
DUNN, Sarah: Velika ljubezen
LUNTIALA, Hannu: Zadnja sporočila
BARDŽIOVSKA-Kolbe, Kica: Sneg v Kazablanki
COHEN, Leonard: Najljubša igra
BANDYOPADHYAY-Banerji, Bibhuti Bhushan: Pesem ceste
HIENG, Andrej: Čudežni Feliks
STANIŠIĆ, Saša: Kako vojak popravi gramofon
LEVY, Marc: Prihodnjič
YAN, Lianke: Služi ljudstvu

82-311.6  Zgodovinski roman
IGGULDEN, Conn: Osvajalec. Volk s planjav

82-929  Biografije
ŠTRUBELJ, Zvone: Pogum besede, Primož Trubar, 500 let: 
1508–2008
CLAPTON, Eric: Eric Clapton: avtobiografija
LUCU, Jaka: Smeh in solze: Jan Plestenjak

82-94 Spomini
PAHOR, Boris: Moje suhote in njihovi ljudje
MAI, Mukhtar: Ukradena čast
886.3-312.4  Kriminalke
WILSON, Robert: Utišani in pogubljeni: triler z inšpektorjem 
Falconom
MARGOLIN, Philip: Družbenik
PATTERSON, James: 4. julij

9 Geografija, turistični vodiči, potopisi, zgodovina
CHVATAL, Matjaž: Gorenjska: vodnik
DEBELJAK, Janez: Trubarjeva Rašica
MATIČIČ, Dušan: Geografija na maturi 2009
PAVLIHA, Boris: Zgodovina na maturi 2009
LAPAJNE, Ivan: Naprej: o svetu in Sloveniji – razmišljanja 
in iskanja
KONCUT Kraljič, Helena: Države Evropske unije v času pred-
sedovanja Slovenije

Pripravila: Alma Vidmar Mederal

Novo na knjižnih policah

KNJIŽNICA ŠKOFLJICA KNJIŽNE NOVOSTI 
objavlja tudi na internetni strani: www.skofljica.si
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Knjižnica sporoča

Kaj beremo knjižničarji?
Guss KUIJER: Knjiga vseh stvari

Knjiga vseh stvari je mladinski roman, ki opisuje težko življenje dečka Thomasa. Njegov oče je verski fanatik, tiran, ki pretepa 
ženo in otroka. Thomas ve, kaj bo, ko odraste – »srečen človek«.

Knjiga je leta 2005 prejela pomembni nizozemski priznanji Gouden Griffel in Gouden Uil.
Irena Goričan

Vincent VELLA: Iz rok mojih prijateljev (Zbirka Euroman)
Vincent Vella prihaja z Malte. Za branje knjige kratkih zgodb, ki jo predstavljam, je to kar pomemben podatek, saj se v njej osebne 

zgodbe protagonistov prepletajo z družbeno-politično situacijo Malte 20. stoletja.
Pisatelj ni izumljal novih pripovednih vzorcev ali se posluževal modernističnih pristopov pripovedovanja, zato je knjiga berljiva. 

V ospredju je vsebina zgodbe in njihovi junaki, ki so – tega smo v kratkih zgodbah že kar vajeni – večinoma posebneži.
Vsebine ne bom povzemala, naj navedem le stavek iz zgodbe Zalezujoča senca: Sumničavost je sestra osamljenosti, v kateri glav-

ni junak zaradi svojega težkega karakterja, nezaupljivosti in preganjavice res doživi nesrečo. Torej: Ne bodimo sumničavi! 
Barbara Marinčič

Miguel SERRANO: C. G. Jung in H. Hesse: Spomin na dvoje prijateljstev
Leta 1917 rojeni Miguel Serrano je upokojeni čilski diplomat, ki je nekaj časa služboval tudi v nekdanji Jugoslaviji, poleg tega pa 

je bil še svetovni popotnik in velik ljubitelj joge. Zelo se je zanimal za hinduistično in nordijsko mitološko izročilo, velik navdih pa 
je našel tudi v Jungovi teoriji o arhetipih kolektivnega nezavednega.

Knjiga »C. G. Jung in Hermann Hesse: Spomin na dvoje prijateljstev« vsebuje njegovo korespondenco in pogovore z Jungom in 
Hessejem v letih tik pred smrtjo. Odlomki vsebujejo razmišljanja obeh velikih mož, ki so bila do sedaj širši javnosti neznana, iz njih 
pa lahko izvemo veliko o njunih duhovnih nagnjenjih ter vizijah in napovedih za prihodnost človeštva.

Gregor Matevc
Pripravila Alma Vidmar Mederal
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Šport in rekreacija

Po nekaj letih premora je v naši občini 
ponovno zaživel mali nogomet. Tekme so 
se odvijale ob sredah zvečer na šolskem 
igrišču na Škofljici. V ligi z enokrožnim 
sistemom je nastopalo 9 ekip. Po rednem 
delu so na prvem mestu končali igralci 
ekipe Mafijozi iz Ivančne Gorice. Štiri 
najboljše ekipe rednega dela so se po-
merile na turnirju četverice. Finale pred 
finalom je bil prvi polfinalni obračun med 
Šmarjem ter Želimljem, kjer so po izva-
janju kazenskih strelov slavili slednji. V 
drugem polfinalu je ekipa MPGE Modri-
jan ugnala ekipo Mafijozi. V finalu eki-
pa Želimljega ni imela veliko dela in je 
gladko odpravila MPGE Modrijan. Tretje 
mesto je pripadlo ekipi iz Šmarja.

 Pohvaliti moramo vse ekipe za lepo 
športno vedenje in pa sodnika, ki je svoje 
delo opravljal brezhibno. Tekmovanje bo 
potekalo tudi naslednje leto, zato so vljud-
no vabljene vse ekipe, ki so sodelovale le-
tos, prav tako pa vabimo nove. Predvsem 
pa si želimo večje število gledalcev, saj so 
tekme malega nogometa atraktivne in za-
nimive za ogled.

Klemen in Matjaž

Občinska nogometna liga 2008

Letni program  
Športnega društva Škofljica

Letošnjo tekmovalno sezono smo pri Športnem društvu Škofljica otvorili z
rokometnim turnirjem generacij, ki smo ga v času občinskega praznovanja pri-
pravili v sodelovanju z našimi plesalkami. Srečanje vseh generacij, ki na Škof-
ljici že 50 let igrajo rokomet, je bilo posebej veselo in slovesno. Naši dečki so 
zrasli v člane in tokrat v državni rokometni ligi po dolgih letih sodelujemo tudi 
s člansko ekipo.

Program, ki smo si ga zastavili v letošnji sezoni, je pester in obsežen:
– Sodelovanje v državni rokometni ligi s štirimi ekipami LIGAŠKA TEKMOVANJA 2008/2009.
– Vadba štirih POM PON plesnih skupin in udeležba na tekmovanjih, revijah in prireditvah doma in izven občine.
– OBČNI ZBOR ŠD Škofljica, konec februarja 2009.
– Organizacija državnega prvenstva v POM PONU in navijaških skupinah, maj 2009.
– Občinsko tekmovanje rekreativcev V VELESLALOMU na Kobli.
– ROKOMETNI TURNIR generacij, zadnja sobota v maju 200.
– Rokometna šola mladih Izola, konec junija 2009.
– Eurofest Izola za kadete, začetek julija 2009.
– Mednarodni turnir za člansko selekcijo.
– Izdaja biltena Športnega društva ob 50-letnici delovanja. 
– Rekreacija za odrasle.
Prepričani smo, da bomo pri našem delu uspešni, saj smo prav v letošnjem letu deležni velike podpore domačih podjetnikov, 

ki so se nam pridružili kot sponzorji in donatorji.
Za njihov prispevek se jim zahvaljujemo!

Metka Debevec,
za ŠD Škofljica

Končni razpored ekip:
1. ŠD Želimlje MIX
2. MPGE Modrijan
3. Šmarje
4. Mafijozi

5. D & G Jugosi
6. FK Napredak
7. MVA
8. Team Lavrica
9. Vinija Suzi
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Lina Bravničar je gim-
nazijska maturantka in 
nekdanja članica Frkelj. 
Svoje plesno znanje je 
pilila na Umetniški gim-
naziji, smer ples, v Ljub-
ljani. Prevzela je naše 
najmlajše plesalce skupi-
ne Cici frkljice, ki jih želi 
naučiti osnov pom pona, 
v njih vzbuditi veselje do plesa ter z njimi uspešno nastopati na 
prireditvah in tekmovanjih. V naši najmlajši skupini pa najdemo 
tudi edina predstavnika močnejšega spola. Bravo, fanta ...

Šport in rekreacija

V novem šolskem letu smo v ŠD Škofljica odločno začrtali 
plesno smer. K sodelovanju z najmlajšimi smo povabili novi 
mentorici ter za potrebe izboljšanja tehnike plesa poiskali po-
moč pri baletu. Tokratne vrstice zato namenjamo predstavitvi 
vseh naših plesnih mentoric, mentorja ter plesnih skupin.

Začetek plesne sezone

Mentorica članske skupine Frklje, Vesna Požar, je z nami že 
drugo leto. Frklje zanjo povedo, da je vedno nasmejana, sim-
patična punca z odbitimi koreografijami. Hitro nadaljujejo, da
Vesna ne pusti niti kančka nesodelovanja, saj se zaveda, da je za 
uspeh potrebno veliko truda. Za seboj ima težko delo preteklega 
leta, saj se je ekipa korenito pomladila in na novo oblikovala. Z 
nekaj nove »stare« sile si petnajst deklet letos želi nazaj na tek-
movalna tla. Frklje, že držimo pesti ...

Nekdanja članica Frkelj, zdajšnja članica Gimbic (plesalka 
pom pon skupine na Gimnaziji Bežigrad) je naša Tjaša Flis. Mla-
dinke skupine Frkljice vodi dve leti in pol. Na prvih tekmovanjih 
se punce niso niti malo ustrašile sodnikov in množice gledalcev, 
ampak so pogumno pokazale, kaj vse že znajo. Tjaša za svojih 
osemnajst punc pravi, da so navihane in klepetave, a jih k sreči 
res zanima le ples. Tako so treningi vedno razgibani, polni sme-
ha, truda in posledično tudi napredka. In Tjaša še pohvali, da 
resnično uživa, ko dela z njimi. Frkljice v letošnjem letu čaka 
kar nekaj tekem; upajmo, da ena izmed njih tudi na domačih tleh. 
Kot najvišji cilj so si zastavile uvrstitev med prve tri državnega 
prvenstva. In če jim to uspe, je tukaj Nemčija, dodaja Tjaša. 

Nova mentorica Sani Šarič je plesalka in trenerka znane pom 
pon skupine Ladies ter trenerka slovenske pom pon reprezen-
tance. V čast in ponos nam je, da se bo v letošnjem letu v našem 
društvu spopadla z izzivom učenja in vodenja otroške skupine 
Mini frkljice. Sani o svojih puncah že po nekaj treningih pove, 
da so zelo pridne in pripravljene na delo. 

Končno lahko člani 
plesne sekcije društva 
rečemo, da smo po no-
vem »ljudje«. Pridružil 
se nam je mentor tehni-
ke plesa Damaas-Mit-
hras Thijs, ki bo enkrat 
tedensko vodil skupini 
Frkljice in Frklje. Svoje 
baletno izobraževanje je 
Damaas zaključil v Bel-
giji in je nosilec številnih 
glavnih baletnih vlog in 
nagrad. Je redni profesor 
na Srednji baletni šoli v 
Ljubljani. Delo s skupi-
nama, ki se ne ukvarjata 
z baletom, je zanj še po-

seben izziv. Dekleta pa hitro dodajo, da je izredno simpatičen.
Začetek plesne sezone je tako odprt. Vsem našim plesalcem 

želimo uspešno treniranje, mentorjem pa trdo in debelo kožo.
Irena B. Gantar in Janja Trope,

ŠD Škofljica
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Plesna sezona se je dobro začela, a smo 
plesalke plesne skupine FRKLJICE že 
zelo aktivne. Ob občinskem prazniku in 
začetku rokometne sezone smo zaplesale 
v naši športni dvorani.

Frkljicam se »dogaja« ... 

Naši starši so nam plesalcem organizi-
rali družabni piknik v veslaškem klubu 
ob Ljubljanici. Ob čudovitem vremenu in 
pozitivni energiji smo se družile, zabava-
le in seveda tudi plesale. Da je bil dan še 
lepši, smo se skupaj s starši in prijatelji 
vozile z ladjico po Ljubljanici. 

S strani Zveze navijaških in pom pon 
skupin smo bile skupaj s skupino Frklje 
povabljene na odprtje nove ŠKL sezone 
v Koloseju. V nabito polni dvorani smo 
navdušile zbrano publiko z našo tekmo-
valno koreografijo.

To pa še zdaleč ni vse. Če ste mogoče 
zadnje nedelje spremljali mladinsko od-
dajo ŠKL, ste morda opazili, da se pre-
izkušamo tudi v navijaštvu, saj nas je na 
treningu skupaj s snemalno ekipo obiskal 
ameriški trener navijaštva Brian Justice. 
Uh, kako smo se »nabildale« ...

Ker pa je ekipi ŠKL prišla na uho novi-
ca, da ima naša trenerka Tjaša skrito željo, 
so ji kot presenečenje potrkali na domača 
vrata in ji podarili skok s padalom. Tjaša 
je dokazala, da se višine ne boji, in zato 
ji zdaj verjamemo, da bo kos tudi našim 
najstniškim vragolijam.

Frkljice
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Prvenstvo Slovenije je potekalo v ne-
mogočih vremenskih razmerah (prvi dan 
dež, drugi dan močna burja), zato so se 
marsikateri mladi tekmovalci odločili, 
da ne bodo tekmovali. Prvenstvo Slove-
nije je zaznamovala naša Nika Petauer z 
osvojitvijo naslova prvakinja Slovenije 
v metu VORTEX-a in s postavitvijo dr-
žavnega rekorda. Veselje v klubu je bilo 
popolno, ko je na tretjo stopničko v metu 
VORTEX-a stopila tudi Katja Zof (Škof-
ljica). Zelo lep dosežek za zelo mladi 

tekmovalki, ki imata pred seboj še mnogo 
prvenstev in tekmovanj.

V klubu pa smo zelo ponosni tudi na 
uspeh Jake Grunfelda, ki je leto dni mlajši 
od sotekmovalcev in je dokazal, da ima-
mo v klubu tudi zelo hitre tekače. V teku 
na 60 m je osvojil 4. mesto, dodal pa je še 
naslov državnega prvaka v suvanju kro-
gle. 

V Kopru na prvenstvenem tekmovanju 
za pionirje U 16, U 14 in U 12 so naši 
mladi upi osvojili 4 medalje in kar 7 četr-

V petek, 10. 10. 2008,  je članska eki-
pa Škofljice gostovala v Cerkljah in od-
igrala tekmo 2. kola v drugi rokometni 
ligi – center z ekipo RK Cerklje Pekar-
stvo Kepic.  Po zelo kvalitetni in borbeni 
igri je zmagala  gostujoča ekipa – ekipa 
ŠD Škofljice z rezultatom 42 : 40.

Naša ekipa je vodila skoraj celo tekmo 
(nekajkrat je bilo izenačeno), na polovi-
ci drugega polčasa celo za osem golov, 
vendar smo vsi skupaj na koncu tekme 
kar malo trepetali za zmago. Bolj kot se 
je tekma bližala koncu, bolj so v ospredje 
prihajale izkušnje domače ekipe in neiz-
kušenost ter mladostniška neučakanost 
gostov in razlika se je vztrajno topila. Na 
srečo so se naši igralci ob koncu tekme 
zopet uspeli zbrati in tekmo varno pripe-

ljati do konca.
Treba je povedati, da je bila to zelo lepa 

tekma, z velikim številom zadetkov, do-
bro realizacijo. Le obe obrambi nista bili 
na ravno zavidljivem nivoju.

Naši igralci so dokazali, da se kot no-
vinci lahko več kot uspešno kosajo s pre-
kaljenimi  drugoligaškimi mački. Pristop 
k igri je bil maksimalen, pa tudi navodil 
trenerja  so se vsi dosledno držali.  Prvo 
zmago v 2. ligi smo seveda posvetili naše-
mu predsedniku Janezu, ki je ravno ta dan 
praznoval rojstni dan. Lepo darilo.

Odlično tekmo so odigrali prav vsi ig-
ralci, ki so stopili na parket, vseeno pa 
bom navedel strelce obeh ekip.

Za Škofljico so gole dosegli:
Vojin – 12

Nered – 11
Repar – 5
Podlogar – 1
Cvetko – 3
Lesjak – 4
Koklič – 2
Lambergar – 4
Zelo solidno je nastopil tudi Jaša Žižek, 

ki je ubranil kar precej nevarnih strelov.
V soboto, 18. 10., ekipa Škofljice v svo-

ji dvorani gosti ekipo iz Radovljice. Vsi 
navijači vabljeni v čim večjem številu na 
tekmo, saj se nam, po prvi zmagi, zopet 
obeta zanimiva tekma s športnim vzduš-
jem na tribunah.

Janez Rigler,
ŠD Škofljica

Rokometna ekipa Škofljice zmagala v gosteh

Pekli smo 
kostanj

Prvi oktobrski petek smo člani ŠD 
Škofljica povabili vse starše plesalk in 
rokometašev ter seveda mlade športni-
ce in športnike na družabno popoldne 
v Glinek, kjer smo pekli kostanj. Ob 
prijetni glasbi smo se posladkali z je-
senskimi sadeži ter poklepetali o novi 
športni sezoni.

Na fotografiji Robi in Jelka Pislevič.

ŠD Škofljica

ŠD mladih Špela

Prvenstvo Slovenije za pionirje: NIKA PETAUER osvojila 
naslov državne prvakinje in postavila nov državni rekord, 
MARUŠA MIŠMAŠ v državni reprezentanci Slovenije

tih mest, vendar so večinoma vsi tekmo-
vali z leto starejšimi tekmovalci, tako da 
naš čas prihaja v tekmovalni sezoni 2009. 
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Rezultati naših tekmovalcev
U 16 dekleta:
Maruša Mišmaš – 4. mesto (1000 m) in 2. mesto (300 m z ovirami)
Tamra Dizdarevič – 4. mesto (krogla in disk) in 6. mesto (kopje)
U 16 fantje:
Matevž Fakin – 11. mesto (1000 m)
U 14 dekleta:
Nika Petauer – 1. mesto (VORTEX, nov državni rekord ( 54,36 m ))
Katja Zof – 3. mesto (VORTEX)
Manca Groznik – 7. mesto (skok v daljino)
U 14 fantje:
Kristian Grunfeld – 4. mesto (1000 m)
Denis Furlan – 18. mesto (200 m)
U 12 fantje:
Jaka Grunfeld - 1. mesto (suvanje krogle) in 4. mesto (60 m)
Gašper Dizdarevič – 5. mesto (suvanje krogle)
Gal Savšek – 4. mesto (met žogice) in (tek na 600 m)
Marko Čmrlec – 15. mesto (skok v daljino)
Matevž Miškec – 21. mesto (skok v daljino)
U 12 dekleta:
Klara Groznik – 7. mesto (skok v daljino)
Čestitke vsem in se javimo v prihodnji številki z novimi uspehi.

Špela Dizdarevič, uni. dipl. ekon.,
specialist trener

Šport in rekreacija

Talent pa je v teku na 300 m z ovirami po-
kazala Maruša Mišmaš z osvojitvijo na-
slova podprvakinje Slovenije in si s tem 
pritekla nastop v državni reprezentanci 
Slovenije, ki je nastopila v Puli na PI-
ONIRSKEM TROBOJU CRO-HUN-
SLO in osvojila odlično 4. mesto z novim 
osebnim rekordom.

Dobro delo trenerjev z mladimi in zopet 
odlična generacija tekmovalk in tekmo-
valcev letnika 1994–1998 daje upanje in 
voljo, da bomo še naprej gojili vrhunske 
atletinje in atlete. 

Usmeritev, da moramo imeti široko 
bazo atletov, se je pokazala za pravilno, 
saj iz leta v leto na prvenstvih pobiramo 
več medalj. Tako široke palete mladih tek-
movalce ne bi bilo mogoče pridobiti brez 
požrtvovalnega dela vodstva društva. 

Ne smemo pozabiti tudi trenerjev in 
vaditeljev (nešportno bilo bi izpostaviti 
kateregakoli) ter staršev, ki po svojih mo-
čeh pomagajo pri športni atletski vzgoji 
otrok. Odlična usklajenost vseh naštetih 
bo pripomogla k nadaljevanju zadanega 
cilja oziroma dokončanju nedokončane 
pravljice. 
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Športno društvo mladih Špela Škofljica je 27. septembra 2008
organiziralo prireditev Kros in rolanje na Škofljici. Tekmovanje se
je odvijalo na igrišču Osnovne šole Škofljica.

Tekmovanja se je udeležilo lepo število tekmovalcev (105) in na-
vijačev (okoli 130). Tekmovalci so bili vseh starosti, od tistih naj-
mlajših pa do starejših veteranov. Tekmovali so na različno dolgih 
progah, katerih dolžina je bila odvisna od njihove starosti. 

Prireditev se je odvijala v sončno-oblačnem in rahlo deževnem, 
vendar je bila kljub temu izpeljana brezhibno. Na prireditvenem 
prizorišču je bil postavljen skakalni grad, ki je razveselil otroke. 
Uporaba skakalnega gradu je bila brezplačna, prav tako ni bilo pri-
javnine. Vsak udeleženec šolskih tekov je prejel spominsko majico, 
na koncu pa so najboljši v svojih skupinah prejeli tudi medalje. Bil 
je pravi užitek pogledati tako množico, zbrano pred OŠ Škofljica.
Tekmovanja so se udeležile tudi sosednje šole, tako OŠ Primoža 
Trubarja Velike Lašče kot atleti iz Celja, Sevnice, Novega mesta, z 
Iga. Vsak tekmovalec, ki je pritekel v cilj, je dobil osvežilne napitke 
in sendvič. 

Rezultati kros    

KATEGORIJA:  2003 in ml.
1. OMAHEN JURE 2003 ŠDM ŠPELA ŠKOFLJICA 
2. DOLENEC ROK 2004 ŠKOFLJICA
3. PUSTIŠEK MIHAEL 2004 ŠKOFLJICA

    

KATEGORIJA:  2002
1. BERČON JAN 2002 AK CELJE
2. PRIJON MIHA 2002 ŠDM ŠPELA ŠKOFLJICA
3. GRUNFELD DOMEN 2002 ŠDM ŠPELA ŠKOFLJICA

    

KATEGORIJA:  2001
1. ZAJC ANŽE 2001 ŠDM ŠPELA ŠKOFLJICA
2. ETLING PETER 2001 ŠKOFLJICA
3. SARAJLIJA BENJAMIN 2001 LAVRICA

    

KATEGORIJA:  2005 in ml.   
1. PADAR URŠKA 2004 ŠKOFLJICA
2. IRGL GLORIA 2004 ŠKOFLJICA
3. STANKO KARMEN 2005 ŠDM ŠPELA ŠKOFLJICA

    

KATEGORIJA:  2003   
1. DROLE KLARA 2003 ŠKOFLJICA
2. STANKO BARBARA 2003 ŠDM ŠPELA ŠKOFLJICA
3. BOH MAJA 2003 ŠKOFLJICA

    

KATEGORIJA:  2001 in 2002   
1. SAJOVEC KRISTINA 2001 ŠKOFLJICA
2. FINC MAŠA 2002 ŠKOFLJICA
3. PADAR PETRA 2002 ŠKOFLJICA

    

KATEGORIJA:  2000   
1. ČMRLEC MARKO 2000 ŠDM ŠPELA ŠKOFLJICA
2. SMREKAR KRISTIJAN 2000 TURJAK
3. PUSTAVRH JAN 2000 GLINEK 

    

KATEGORIJA:  1999   
1. MIŠKEC MATEVŽ 1999 ŠDM ŠPELA ŠKOFLJICA
2. BREZNIK MATIC 1999 ŠKOFLJICA
3. UDOVIČ JAKOB 1999 LAVRICA  

  

KATEGORIJA:  2000   
1. BEVC NIKA 2000 GLINEK
2. ŠERBETAR LIPLIN TIMEJA 2000 ŠKOFLJICA

    

KATEGORIJA:  1999
1. PAVLIČ HREN NINA 1999 DOMŽALE
2. BUČAR ANJA 1999 ŠDM ŠPELA ŠKOFLJICA
3. MILAR MANCA 1999 ŠKOFLJICA 

KATEGORIJA:  1998 
1. SAVŠEK GAL 1998 ŠDM ŠPELA ŠKOFLJICA
2. GRUNFELD JAKA 1998 ŠDM ŠPELA ŠKOFLJICA
3. DROLE GAŠPER 1998 ŠKOFLJICA 

Kros in rolanje na Škofljici

Sledilo je še tekmovanje v hitrostnem rolanju. Udeležba je bila 
manjša kot pri tekih, vendar pa so bili boji za najvišja mesta kljub 
temu še bolj zanimivi. Tudi tu je bila udeležba zelo pisana in vsi 
udeleženci so prejeli osvežilne napitke in sendviče. Najboljši v po-
samezni kategoriji so prejeli medalje. 

Več utrinkov je na spletni strani www.atletskiklubspela.si



35

Šport in rekreacija

V soboto, 20. 9. 2008, smo člani ŠD Korenine Škofljica v okviru
občinskega praznika organizirali 2. turnir trojk, ki smo ga poimeno-
vali Dan košarke in malega nogometa na Škofljici oziroma po našem 
pokojnem članu Memorial Boštjana Bučarja. Namen našega društva 
je bil dosežen, saj se je na turnir prijavilo veliko število ekip tako za 
košarko kot tudi za mali nogomet, in sicer iz bližnje pa tudi širše oko-
lice: Brezovica, Grosuplje, Ivančna Gorica, Lavrica, Ljubljana, Pija-
va Gorica, Šmarje - Sap, Turjak, Velike Poljane, Želimlje in seveda 
Škofljica. Košarkarji so igrali na zunanjem igrišču pred osnovno šolo, 
nogomet pa se je odvijal v športni dvorani. Boji so bili zanimivi in 
igralci so vsako posamezno tekmo odigrali zelo resno. Pri tem ni za-
ostajala niti ekipa Občine Škofljica, ki jo je dostojno okrepil tudi naš 
župan Boštjan Rigler. Letos je na turnirju v košarki zmagala ekipa 
Coklarjev iz Ljubljane, drugo mesto so osvojili Šentjurski velemoj-
stri, tretje pa Želimlje. V metanju trojk je prepričljivo zmagal Peter 
Čermelj iz ekipe Coklarji.

V malem nogometu so prvo mesto osvojili igralci ekipe Šmarje, 
drugo mesto ekipa Vinija Suzi, tretje pa ekipa Mina cafe .

Na svoj način pa so bili zmagovalci vsi, ki so se udeležili turnirja 
skupaj z gledalci, ki so uživali v prelepih tekmah in vremenu, ki nam 
je bil, kot se za »korenine« spodobi, zelo naklonjeno. 

Na tem mestu bi se radi zahvalili vsem, ki so kakorkoli pomaga-
li pri organizaciji Dneva košarke in malega nogometa na Škofljici.
Hvala našim sponzorjem, gostilni Petkovšek, piceriji Arkada ter Sli-
kopleskarstvu Igor Zupančič, hvala pokrovitelju Občini Škofljica,
Novi Ljubljanski banki, d. d., podružnica Moste, in OŠ Škofljica za
igrišče in vso potrebno infrastrukturo. Hvala vsem, ki ste tako ali dru-
gače pripomogli, da je Dan košarke in malega nogometa na Škofljici
povezal toliko športa željnih igralcev in navijačev. Vidimo se drugo 
leto, na 3. turnirju, ko bodo zopet zmagali najboljši.

ŠD Korenine, 
Škofljica

KATEGORIJA:  1997 
1. GARVAS ŽAN 1997 ŠKOFLJICA 
2. ZUPAN DAVID 1997 ŠKOFLJICA 

KATEGORIJA:  1998   
1. JAVORNIK ŠPELA 1998 ŠDM ŠPELA ŠKOFLJICA 
2. OVČAR ULA 1998 GRADIŠČE

KATEGORIJA:  1997   
1. GROZNIK KLARA 1997 ŠDM ŠPELA ŠKOFLJICA 
2. FINK NIKA 1997 ŠKOFLJICA 
3. VONČINA KARMEN 1997 ŠKOFLJICA

KATEGORIJA:  1995 in 1996   
1. GROZNIK MANCA 1995 ŠDM ŠPELA ŠKOFLJICA
2. LIPLIN ŠERBETAR TAJDA 1996 ŠKOFLJICA 

KATEGORIJA:  1994   
1. FAKIN MATEVŽ 1994 ŠDM ŠPELA ŠKOFLJICA

KATEGORIJA:  1994   
1. DIZDAREVIČ TAMARA 1994 ŠDM ŠPELA ŠKOFLJICA

KATEGORIJA:  1972 in starejši   
1. SAJOVEC ROMAN 1970 ŠKOFLJICA 
2. BERČON JURE 1976 AK CELJE
3. FAKIN MARE 1963 ŠDM ŠPELA ŠKOFLJICA

KATEGORIJA:  1972 in starejši
1. FAKIN IRENA 1963 ŠDM ŠPELA ŠKOFLJICA

Rezultati rolanje
KATEGORIJA:  6-8 let
1. PERIČ SANDRA 2000 TURJAK

   

KATEGORIJA:  6-8 let  
1. PADAR PRIMOŽ 2001 ŠKOFLJICA 
2. IRGL KRISTIAN 2000 ŠKOFLJICA 
3. ETLING PETER 2001 ŠKOFLJICA 

   

KATEGORIJA:  9-11 let  
1. FINK NIKA 1997 ŠKOFLJICA 
2. OVČAR ULA 1998 GRADIŠČE 
3. MILA MANCA 1999 ŠKOFLJICA 

   

KATEGORIJA:  9-11 let  
1. DROLE GAŠPER 1998 ŠKOFLJICA 
2. BREZNIK MATIC 1999 ŠKOFLJICA 
3. VRTOVEC ROK 1998 GRADIŠČE 

   

KATEGORIJA:  14-16 let  
1. DIZDAREVIČ TAMARA 1994 GROSUPLJE

Memorial Boštjana Bučarja 
– dan košarke in malega  
nogometa
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Konec marca sem se s kolesom podal 
na svojo doslej najdaljšo pot. Kolesaril 
sem skozi Slovenijo in še 12 držav in 
si v Pekingu ogledal olimpijske igre. V 
132 dneh sem skupaj prekolesaril dobrih 
10.000 km (v načrtu jih je bilo 17.000). 
Žal sem od tega na poti izgubil kar 48 dni, 
in sicer v raznih mestih zaradi čakanja 
viz, treh pa sploh nisem dobil. Zato sem 
del poti uporabljal tudi druga prevozna 
sredstva. V Vietnamu so mi ukradli mo-
bitel, predzadnji dan iger v Pekingu pa še 
vso prtljago.                   

Še isti dan, poleti 2001, ko so Peking iz-
brali za gostitelja olimpijskih iger, sem si 
zaželel, da bi kolesaril do tja. Dokončno 
sem se odločil spomladi 2004. Točen da-
tum odhoda sem določil lani poleti. Sim-
bolično sem izbral 24. marec, velikonočni 
ponedeljek. Poleg tega so ta dan prižgali 
olimpijski ogenj, ki je iz Aten krenil na 
pot. Žal so bile tega dne pri nas slabe vre-
menske razmere (sneg, mraz) in pot sem 
moral za pet dni preložiti. Zaradi tega sem 
bil še kako razočaran. Razočaran sem bil 
tudi zaradi pokroviteljev, ki jih je bilo bolj 
malo. Seveda sem hvaležen tistim, ki so 
mi namenili denar, a v bistvu sem bil sam 
svoj največji pokrovitelj. Zaprosil sem 
tudi našo vlado, ki mi kot ponavadi ni na-
menila sredstev. Zato sem ponovil zgodbo 
izpred štirih let in se dan pred odhodom 
sprehodil po ljubljanskih ulicah, kjer so 
mi brezdomci simbolično izročili nekaj 
denarja. 

Aleš Juvanc opisuje svojo pot na Kitajsko

Kolesarska olimpijska odisejada

Slovo od doma
Poslavljaš se od doma spet, odhajaš v 

širni beli svet … pravi Henčkova pesem, 
ki mi je všeč in pravzaprav meni pisana 
na kožo. V soboto, 29. marca, je končno 
napočil čas odhoda. Pred občinsko zgrad-
bo na Škofljici je bila manjša slovesnost s 
programom Tine Gačnik in Nine Pušlar; 
kar nekaj ljudi se je zbralo, da bi se poslo-
vili in mi zaželeli srečno pot. Svoj domači 
kraj sem zapustil sredi dne s še dvema pri-
jateljema, ki sta me na kolesih spremljala 
prvih 30 km. Odhajajoč od doma sem se 
zavedal, da bodo težave, a upal sem, da 
jih bo čim manj in da se bodo zgodile čim 
kasneje. Že prvi dan, ki je bil sicer lep, mi 
je popoldne pokvarilo neurje in sem na-
mesto v Zagrebu prenočil v Novem me-
stu. V nedeljo sem točno opoldne priko-
lesaril na mejni prehod Slovenska vas, na 
prvega od mnogih. Svojo domovino sem 
zapustil s solznimi očmi. »Morda zadnjič 
stojim na slovenskih tleh, človek nikoli ne 
ve,« sem pomislil. Na vprašanje obmej-
nega policista, kam grem, sem odgovoril: 
»Daleč in še dlje.« Tudi hrvaški zapo-
sleni so mi zaželeli srečno pot. Kolesaril 
sem skozi Zagreb, Sisak in po Slavoniji 
do Vinkovcev. Četrti dan, 1. aprila, sem 
se znašel na hrvaško-srbski meji, kjer so 
me srbski uslužbenci menjalnice zadržali 
dve uri. Razlog so bile steklenice piva, s 
katerimi so me pogostili. »No, sedaj pa 
moram res oditi, saj moram biti še nocoj 
v Beogradu,« sem jim dejal. Tam sem bil 
za prenočišče dogovorjen v pisarni slo-
vensko-srbskega podjetja po posredova-
nju Marjana Podobnika. Naslednjo noč pa 
sem prenočil ravno tam, kot pred petimi 
leti, ko sem po isti poti kolesaril do Si-
rije, v Mihajlovcu, na bencinski črpalki. 

Prvi del poti, približno 3500 km, sem po-
znal, saj je bila identična kot takrat. Dan 
zatem sem ves dan kolesaril po avtocesti 
do Niša. Naslednje jutro me je v središču 
mesta nek domačin nadrl: »Priznali ste 
Kosovo!« Sam pa sem mu z isto mero 
zavpil nazaj: »Jaz nikogar nisem priznal!« 
Isti dan, ko sem prikolesaril do bolgarske 
prestolnice Sofije, me je občasno oviral 
dež. Podobno je bilo tudi naslednji dan z 
vsega petimi stopinjami. Še bolj deževna 
je bila nedelja, ki sem jo ves dan prebil v 
manjšem motelu v kraju Karlugovo. Po-
tem se je vreme umirilo, a imel sem teža-
ve s števcem. Kolesaril sem skozi Plovdiv 
in kmalu zapustil Bolgarijo. 

Prvih devet dni čakanja v Istanbulu
Prvo vizo sem potreboval za Turči-

jo in jo dobil na meji v eni sami minu-
ti. Zavedal sem se, da pri vseh ne bo šlo 
tako gladko. Dvanajsti dan sem v rahlem 
dežju, drugič v življenju, prikolesaril do 
predmestja Istanbula, največjega turškega 
mesta, ki uradno šteje dobrih 15 milijonov 
prebivalcev. Naslednji dan sem ob iskanju 
iraškega veleposlaništva pred nekim pod-
jetjem srečal Jusufa, voznika direktorice 
tega podjetja. Povabil me je v njegov dom 
in tako sem preostanek bivanja v Istanbu-
lu preživel pri njegovi družini. Na iraškem 
veleposlaništvu so mi zatrdili, da bom 
vizo dobil, le da bo nekaj časa potrebno 
počakati na odobritev njihovega zunanje-
ga ministrstva. Tudi ko sem Istanbul že 
zapustil in sem iz drugih turških krajev 
klical na veleposlaništvo, ni bilo pozitiv-
nega odgovora. Vlogo za vizo sem vložil 
še na iranskem veleposlaništvu, a ker bi 
bil čakalni čas predolg, so mi zagotovili, 
da jo lahko dvignem v Damasku. Obiskal 
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sem še pakistansko, indijsko in kitajsko 
veleposlaništvo, a uredil nisem nič, ker so 
preveč komplicirali. Vmes sem si v sre-
dišču mesta ogledal najbolj znano turško 
mošejo – Sultanahmet, v bližini pa tudi 
start kolesarske dirke po Turčiji. Po deve-
tih dneh sem velemesto, ki je pol v Evro-
pi in pol v Aziji, zapustil. Še drugič sem 
pripeljal v Pamukkale, največjo turško 
naravno znamenitost. Pot sem nadaljeval 
do Antalyje, obale Sredozemskega morja, 
kjer sem se nekajkrat okopal. Srečal sem 
Nemca Ulija, ki je kolesaril po jugu Turči-
je, in dva dni sva preživela skupaj. Ravno 
takrat naju je čakalo nekaj težkih klancev. 
Tiste dni pa sem naletel še na skupino slo-
venskih turistov, ki so bili na poti z naje-
tim avtom. Spet sem ostal sam in v mestu 
Tarsus kupil nove gume (plašče), ki sem 
jih s seboj vzel za rezervo. Zavedal sem 
se, da jih bo kasneje težko dobiti in da jih 
bom moral enkrat zamenjati. V Tarsusu 
sem obiskal tudi ostanke rojstne hiše in 
cerkev apostola Pavla. 

Tudi sirsko vizo sem dobil v eni uri 
na meji. Prikolesaril sem v lepo mesto 
Haleb, s tremi milijoni je drugo največ-
je v Siriji in eno najstarejših na svetu. Po 
nekaj dneh sem se vrnil na obalo Sredo-
zemskega morja in po petih letih znova 
obiskal mesto Latakia. Ista pot izpred let 
se je sicer končala tik pred sirsko mejo, 
saj sem se takrat Halebu izognil, in sedaj 
naredil ovinek. Tako kot prvič sem našel 
cerkev sv. Frančiška, kjer so imeli dru-
žabno srečanje. Povabili so me medse in 
zvečer sem se z nekaj mladimi sprehodil 
po mestu in spil pivo. Pridružili so se nam 
tudi muslimani, saj mesto živi v lepem so-
žitju obeh religij. V domu enega od njih 
pa sem prenočil. Naslednji dan sem sre-
čal dva angleška kolesarja, Michaela in 
Stevena, ter se še zadnjič na poti okopal 
v Sredozemskem morju. Kolesaril sem 
ob libanonski meji in celo hotel v Liba-
non, ker bi si skrajšal pot do Damaska. 
Ampak meja je bila zaprta, saj je bilo na 
oni strani tiste dni zelo napeto, civilisti na 
sirski strani pa so se po vaseh sprehajali 
s puškami v rokah. Do prestolnice me je 
čakalo kar nekaj klancev, vetra v prsi in 
malo puščave. Devetega maja sem priko-
lesaril v Damask, ki je z dobrimi štirimi 
milijoni največje sirsko mesto. V nedeljo 
(v muslimanskem svetu ta velja za na-
vaden delovni dan) sem obiskal iransko 
veleposlaništvo. Vizo sem dobil v nekaj 
urah, a plačati sem jo moral še enkrat, saj 
računa iz Turčije niso priznali. Ker iraške 

vize nisem imel, sem šel v ponedeljek z 
letalom prek Bahraina v mesto Shiraz (s 
štirimi milijoni prebivalcev) na jug Irana. 
Najprej sem imel težave z bankomati, kaj-
ti nobeden od mnogih ni sprejel nobene 
mojih kartic. Na srečo sem imel s seboj 
nekaj dolarjev in evrov za menjavo. Po-
klical sem na pakistanski konzulat v me-
sto Zahedan, ki je blizu meje in na moji 
poti, a odgovorili so, da bom moral na ve-
leposlaništvo v Teheran, kar mi ni ustre-
zalo. Najprej sem se nastanil pri domačih 
študentih in tam pustil del prtljage. Pred 
odhodom v prestolnico sem obiskal še 
starodavno mesto Persepolis in grobnico 
največjega perzijskega pesnika Hafeza. 
V 1000 km oddaljen Teheran sem se od-
peljal z avtobusom, saj je bil v nasprotni 
smeri moje poti. V največjem iranskem 
mestu, ki ima dobrih 10 milijonov prebi-
valcev, sem takoj obiskal veleposlaništvo 
Pakistana. Vize mi zaradi varnostnih raz-
logov niso izdali. Obiskal sem slovensko 
veleposlaništvo, kjer so me lepo sprejeli, 
in tam spoznal uslužbenca Rafika, po rodu
Armenca, ki me je povabil v svoj dom za 
nekaj dni. Šel sem še na indijsko velepos-
laništvo in vizo dobil po 10 dneh. Vmes 
sem se z avtobusom vrnil v Shiraz po del 
prtljage ter spet nazaj v Teheran. Od tam 
sem poletel v Delhi, prestolnico Indije.

V Indiji težave z gumami, želodcem 
in še s čim

Seveda sem tudi v 15-milijonskem me-
stu, ki je tretje največje v Indiji, najprej 
obiskal številna veleposlaništva. Kitaj-
ske vize zopet nisem dobil, ravno tako 

ne mjanmarske, čeprav sem zaradi tega 
izgubil nekaj dni. Brez večjih težav sem 
dobil vize za Bangladeš, Tajsko in Viet-
nam; na vsako od njih sem čakal po nekaj 
dni. Oglasil sem se še na našem velepos-
laništvu. Vmes sem si ogledal vse naj-
večje znamenitosti Delhija, tudi Lotusov 
tempelj. Bil sem še pri maši v katedrali 
sv. Srca in enkrat prenočil v tamkajšnji 
nadškofiji. Poleg tega sem večerjal in zaj-
trkoval z nadškofom. Zadnji dan bivanja 
v prestolnici pa sem bival v sikhovskem 
templju. Kolesaril sem do mesta Agra in 
si ogledal Taj Mahal, marmornato palačo, 
največjo indijsko znamenitost in eno naj-
lepših stavb na svetu. Kolesaril sem naprej 
proti jugovzhodu; promet po Indiji poteka 
po levi strani. Večkrat sem naletel na vsi-
ljive ljudi, seveda tudi na prijazne. Marsi-
kje so bile slabe higienske razmere in dva 
dni sem imel prebavne motnje. Občasno 
sem kolesaril ob umazani reki Ganges. 
Ob veliki vlagi in temperaturah, ki se tudi 
ponoči niso spustile pod 30 stopinj, je bilo 
včasih težko kolesariti. Nekajkrat pa se je 
ulil monsunski dež, zlasti v zvezni državi 
Bihar. Zaradi pritiska prtljage in obrabe 
je na zadnji gumi nastala luknja. Ko sem 
plašč hotel zamenjati, sem ugotovil, da 
sem ga vso pot iz Turčije nosil zaman, saj 
je bil kljub enakim dimenzijam le za mili-
meter prevelik. Našel sem čevljarja, ki je 
s koščkom usnja zašil luknjo. Vedel sem, 
da s takimi gumami ne bom zdržal do Pe-
kinga. Spomnil sem se, da prijatelj v tistih 
dneh z letalom prihaja na dopust na Taj-
sko, in poslal sem mu sms, da mi iz Ljub-
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ljane prinese nove gume. Neko noč sem 
spal na policijski postaji, ki je bila v zelo 
klavrnem stanju. Pripeljal sem v največje 
indijsko mesto Calcutta, ki ima 18 mili-
jonov prebivalcev, in si ogledal znameni-
to Viktorijino palačo. Indijo sem zapustil 
in nato prikolesaril v Bangladeš, kjer se 
tudi vozi po levi, ter prvo noč prenočil v 
bolnišnici kot gost. Sledila je prestolnica 
Dhaka, ki je z 10 milijoni tudi daleč naj-
večje bangladeško mesto. Oglasil sem se 
v veleposlaništvu Mjanmara in ostal vse-
ga nekaj minut, saj bi moral v nasprotnem 
primeru, če bi hotel dobiti vizo, čakati en 
mesec.

Zadnjo junijsko soboto sem Bangladeš 
zapustil in z letalom prispel v tajsko pre-
stolnico Bangkok, ki je še eno 10-milijon-
sko mesto. A Tajska je turistična država, 
je bolj razvita in veliko bolj civilizirana 
od zadnjih dveh, ki sem ju obiskal, kar mi 
je zelo odgovarjalo. Na letališču sem se 
dobil s prijateljema Andrejem in Alešem, 
ki mi je iz Ljubljane prinesel nove gume. 
Privoščil sem si nekaj dni dopusta brez 
kolesa, ki sem ga imel na servisu. Skupaj 
smo šli v mesto Chiang Mai, nato še v 
obmorsko letovišče Pattaya, kjer sem se 
po dolgem času okopal v morju. Kolesa-
ril sem proti severu in ob prečkanju reke 
Mekong prikolesaril v Laos, kjer sem na 
meji dobil vizo v pol ure. Le 15 km naprej 
je prestolnica Vientianne, ki ima približno 
toliko prebivalcev kot Ljubljana. Prenočil 
sem v stanovanju angleškega učitelja. Na-
slednja dva dni sem po ravnini kolesaril 
ob reki Mekong in imel težave z žico za-
dnjega menjalnika (nisem mogel prestav-
ljati). Še pred klanci sem našel servis za 
motorje in skupaj smo uredili zadevo. 

Končno kitajska viza in ogled  
olimpijskih iger

Prikolesaril sem v Vietnam in sredi juli-
ja do prestolnice Hanoi, ki šteje 3 milijo-
ne prebivalcev. Tisti dan sem prekolesaril 
227 km, kar je bilo največ na poti. Seveda 
sem spet najprej poiskal kitajsko velepos-
laništvo, še zadnjič na poti. Tudi tokrat 
so komplicirali in po nekaj dneh mi vize 
niso dali. Hanoi sem brez vize zapustil in 
kolesaril proti meji. Vmes sem se ustavil 
in okopal v čudovitem zalivu Ha Long. 
Na kitajski meji mi vize niso hoteli dati. 
Vrnil sem se nazaj v prestolnico – prvi del 
poti z avtobusom. Tam pa so mi s sedeža 
ukradli mobitel. Uredil sem vse papirje in 
vizo so mi le obljubili. Ker sem imel čas, 
sem še enkrat obiskal Ha Long, v mestu 
tudi katedralo sv. Jožefa; zadnji dve noči 

sem prespal v nadškofiji. V torek, 29. ju-
lija, je minilo že 14 dni od prvega prihoda 
v Hanoi in kljub obljubi sem dvomil, da 
mi bodo vizo res dali, a tisti dan sem jo le 
dobil. Nemudoma sem zapustil Hanoi in 
tudi Vietnam. Z avtobusom sem se peljal 
na drug, bližji mejni prehod. Še isti več-
er sem s kolesom prečkal kitajsko mejo. 
Naslednje dni sem kolesaril po jugu Ki-
tajske; skozi mesto Guangzhou, ki šteje 7 
milijonov prebivalcev, sem prikolesail v 
Shenzhen z 12 milijoni, vmes pa sem isti 
dan kolesaril skozi šest ali sedem milijon-
skih mest. Hotel sem še v Hong Kong, a 
ker bi zapustil Kitajsko, bi mi vizo raz-
veljavili. Ker me je čas priganjal, sem 
poletel v Shanghai, z 18 milijoni največ-
je kitajsko mesto. V mestu Binzhou sem 
srečal štiri domače kolesarje, ki so me po-
spremili prvih 60 km, eden od njih, Suny, 
pa je ostal z mano do Pekinga, to je dobrih 
400 km.

Večer pred odprtjem, v četrtek 7. avgu-
sta, sva prikolesarila do predmestja pre-
stolnice, ki ima 15 milijonov prebivalcev. 
Beijing v kitajščini pomeni severna pre-
stolnica. Suny je bil z mano še dva dni. 
Slavnostno odprtje sem gledal po TV. 
Sicer pa sem si ogledal kar nekaj tekmo-
vanj; že prvi dan cestno kolesarsko dirko, 
nekaj dni kasneje še kronometer. Bil sem 
še na vaterpolu, atletiki, gimnastiki in v 
kolesarki dvorani. Seveda sem z zanima-
njem spremljal tekmo v strelstvu, kjer je 
sokrajan Rajmond Debevec osvojil bro-
nasto kolajno, česar sem bil še posebej 
vesel. V soboto, predzadnji dan iger, sem 
si ogledal finale nogometne tekme in kolo
s prtljago pustil v bližini stadiona. Ko sem 
se vrnil, je ostalo le še kolo, 25 kg prt-
ljage je izginilo. V torbah je bilo veliko 

dragocenih stvari, tudi CD s slikami celo-
tne poti, razen s Kitajske. Ogledal sem si 
še Kitajski zid in Prepovedano mesto. V 
nedeljo, zadnji dan iger, sem se v Sloven-
ski hiši končno srečal s kolesarjem - po-
potnikom Dejanom Glavnikom, ki sicer 
kolesari okoli sveta in je prikolesaril tudi 
v Peking. Torej, po meni in Hilariju Sku-
bicu še tretji Slovenec s kolesom v Pekin-
gu. V domovino sem se z letalom vrnil v 
sredo, 27. avgusta.

Za konec še nekaj misli, ki so se mi po-
rodile med potjo: VELIKO JE VELIKIH 
MEST, A NOBENO NI TAKO VELIKO, 
DA BI SE IZGUBIL V NJEM. Nekako 
sem postal imun na velemesta, z razliko 
od večine kolesarjev, ki ne marajo velikih 
mest. Do njih prikolesarim večinoma zve-
čer, kajti luči velemest me vedno znova 
posrkajo vase. Na koncu poti sem razo-
čaran, ker je bilo veliko težav, zlasti sem 
jih imel zaradi nekaterih ljudi: čakanje na 
veleposlaništvih, vsiljivost, kraje; včasih 
so mi svoje usluge prodali po trikratni 
ceni. Razočaran sem tudi zaradi ekolo-
ške neosveščenosti (predvsem v Indiji), 
saj je nekaterim skrb za okolje deveta 
briga. Ampak Bog opazuje ljudi, vsakega 
posebej, in ko pride čas, nas kaznuje, če 
delamo slabo, in nas nagradi, če delamo 
dobro. Čisto na koncu pa še pregovor, 
ki naj bi veljal za vse ljudi: “Ljubi svojo 
domovino in spoštuj domovino drugih.”

POKROVITELJI: SLOVENSKA LJUD-
SKA STRANKA, CULT, ŽOLNA ŠPORT, 
RUJZ DESIGN, BTS COMPANY, OB-
ČINA ŠKOFLJICA, DIEM, GOSTIŠ-
ČE JULČI, EMONSKA KLET, HOTEL 
ŠTORMAN, HOTEL GRANDVIT, VUL-
KANIZERSTVO ZAJEC

Aleš Juvanc
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Priprave na prezimovanje čebel se za-
čnejo že v mesecu avgustu in septem-
bru, kajti od dobrih priprav je odvisno ne 
samo, ali bodo čebele preživele zimo, am-
pak tudi, kako jo bodo preživele in kakš-
na bo prihodnja čebelarska sezona. Naj-
pomembnejši pogoji za dobro prezimitev 
čebelje družine so naslednji: količina in 
kakovost shranjene hrane, število čebel, 
s katerim gre čebelja družina v prezimo-
vanje, starostna struktura čebel (bolje bo 
prezimila tista čebelja družina, v kateri 
prevladujejo mlade in z delom ne preveč 
izčrpane čebele), mir v čebelnjaku, ustrez-
ni klimatski pogoji in kvaliteta satja.

Količina hrane, ki jo čebelja družina 
potrebuje za prezimitev, je še vedno pred-
met spora med različnimi čebelarji, ven-
dar bodo vedno imeli prav tisti, ki bodo 
omogočili povprečni družini 20 kilogra-
mov medu in določeno količino cvetne-
ga prahu, kar pa vsekakor ne pomeni, da 
bodo čebele porabile čez zimo vso koli-
čino hrane.

V povprečju porabi čebelja družina v 
normalnih pogojih 10–15 kg medu. Pri 

dolgotrajni zimi je lahko poraba večja. Na 
porabo hrane vplivajo tudi klimatski po-
goji – celinsko podnebje zahteva več hra-
ne, primorsko pa manj. V kolikor čebele 
večkrat razpustijo zimsko gnezdo in ga 
potem ponovno formirajo, porabijo spet 
več hrane.

V ostrejših zimah (kakršna letošnja ni 
bila) čebele ne umirajo zaradi nizkih tem-
peratur, ampak zaradi pomanjkanja hrane 
oziroma zaradi izgube stika s hrano, ki je 
potrebna za zagretje zimskega gnezda. 
Številčno slabše čebelje družine porabijo 
tudi do 2-krat več hrane za segrevanje kot 
številčno močnejše družine.

Potrebno količino hrane za prezimova-
nje ugotavljamo takrat, ko začnejo čebele 
z oblikovanjem čebeljega klobčiča (gnez-
da). Običajno je to v zadnjih dneh mese-
ca septembra ali v prvih dneh oktobra. 
Pri tem pregledu čebeljega panja hkrati 
ugotavljamo tudi količino cvetnega pra-
hu (peloda), ki je posebno pomemben pri 
zgodnje spomladanskem razvoju oziroma 
za prehrano zaroda, ki ga matica zanese 
konec januarja, ko še ni nobenih vnosov 

hrane.
Glede na pašne pogoje čebele po za-

dnjem odvzemu medu konec avgusta vne-
sejo in predelajo različne količine meda in 
nektarja. Če pri pregledu satja ugotovimo, 
da čebele ne bodo imele zadosti hrane za 
prezimitev, jih začnemo prehranjevati s 
sladkornim sirupom. Pri tem ne smemo 
varčevati niti kalkulirati, kajti pomanj-
kanje hrane lahko privede do pogina cele 
čebelje družine.

Čebelam dajemo toliko sladkornega si-
rupa, kolikor ga lahko predelajo čez noč, 
kar pomeni 2–2,5 litrov na vsakih 4–5 
dni. Sladkorni sirup se pripravi v razmer-
ju 2 : 1, kar pomeni 2 litra sladkorja na 
1 liter vode. Prehranjujemo lahko tudi z 
medom, razmerje pa je 4 : 1, kar pomeni 
da 4 litre medu razredčimo z litrom vode. 
Prednost pri prehrani čebelje družine naj 
ima vedno naravni med, ker ga čebelam 
ni treba predelovati, ampak ga samo vne-
sejo v satovje.

Zlatko Krasnič,
kmetijski svetovalec

Prehrana čebeljih družin v zimskem obdobju

Trave so razširjene po vsem svetu, 
predstavljajo prevladujoči del travne ruše 
in so v njej najpomembnejše. So tudi naj-
pomembnejše krmne rastline. V družino 
trav sodi od 300 do 600 rodov s približno 
6 do 8 tisoč vrstami.

Med njimi je manj znana tako imenova-
na pampaška trava. Domovina pampaške 
trave je Južna Amerika. Rod šteje okoli 
15 vrst, najbolj znana pa je Cortaderia se-
loana , ki se vzgaja tudi v Sloveniji. Ta 
vrsta ima gosto šopasto rast s številnimi, 
tudi do treh metrov dolgimi listi. Ob kon-
cu poletja se na rastlini pojavijo srebrno 
beli, včasih tudi rožnati, metličasti klasi. 
Cela vrsta je dvodomna in zelo variabilna 
glede na velikost stebla in oblike klasja. 
Pri ženskih rastlinah so metlice lepše,več-
je in bolj obilčene kot pri moških rastli-
nah. Zato se pampaška trava razmnožuje 
predvsem z vegetativnim deljenjem in ne 
s semenom. Najbolj primeren čas za ve-
getativno razmnoževanje je zgodnja po-
mlad. Rastlini je po sajenju potrebno veli-
ko vlage in toplote za uspešen razvoj.

Pampaška trava je tipično dušična vrsta 
trave. Za svoj razvoj potrebuje bogata in 
propustna tla in toplo podnebje. Na zmr-

Pampaška trava
zal je relativno dobro odporna, saj prene-
se tudi temperaturo do –20 ºC. Liste ne 
smemo obrezovati jeseni, ampak šele spo-
mladi, ker listi ščitijo samo rastlino pred 
mrazom. V celinskem delu Slovenije jo 
je potrebno pred zimo zaščititi s slamo in 
listjem.

Pampaška trava se goji predvsem v pri-

morskem delu, drugje pa je redkejša.
Z ozirom na njeno dobro odpornost na 

zmrzal in z nekoliko več pozornosti na 
njeno rast pa nas bo lahko vsako leto raz-
veseljevala s svojo bujno rastjo in števil-
nimi klasi tudi drugje po deželi.

Zlatko Krasnič,
kmetijski svetovalec
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Z zanimanjem sledim razvoju obči-
ne, vendar vselej ne morem trditi, da je 
učinkovitost delovanja občinske uprave 
in drugih organov na splošno zadovoljiva 
in v korist občank in občanov te občine. 
Zavedam se, da je to subjektivna ocena. 
Mislim pa, da bo velika večina prebival-
stva dala prav mojemu pisanju.

Želim izpostaviti le dve vprašanji.
V nacionalnem programu vlade premie-

ra g. Janše je bila programirana prometna 
obvoznica mimo Škofljice in še nekaterih 
naselij. Od takrat naprej pa se ni nič nare-
dilo ali vsaj nič, da bi zboljšalo prometno 
ureditev.

Ob jutranjih konicah se udeleženci pro-
meta po centimetrih pomikajo proti Ljub-
ljani po Kočevski in Dolenjski cesti. Rav-
no takšna je situacija popoldne v obratno 
smer kljub dejstvu, da uporabljajo stran-
ske poti skozi Ig in celo proti Grosupljem. 
Občasno zastoji nastajajo že v bližini 
bencinske črpalke na Pijavi Gorici in vse 
do Lavrice (SBS) ali še dalje. Za to pot 
voznik porabi najmanj eno uro ali še več. 
Če pelje po predpisih, pride po avtocesti 
iz Ljubljane in približno do Slovenske 
Bistrice. Joj, kakšno ugodnost nam nudi 
bližina Ljubljane! Kaj pa tistim, ki se 
vsak dan pripeljemo na delo v Ljubljano 
iz Ribnice ali Kočevja? Pa se bo morda ob 
teh mislih našel kakšen nadebudnež in bo 
dejal: Zakaj se pa ne peljejo z avtobusom? 
Glej ga zlomka. Ko bi s tem prevoznim 
sredstvom preje prispel, bi šlo, a je časo-
vno s tem prevozom pot še daljša. 

V občinskem glasilu Glasnik je občas-
no mogoče prebrati kratke vrstice, da je 
spet ponujena kakšna nič vredna varian-
ta. Pred občinskimi volitvami (leta 2006) 
je takratni minister za okolje in prostor 
gospod Podobnik na široko razlagal, da 
je že vse dogovorjeno in usklajeno in da 
potrebujejo še nekaj dovoljenj ter bo mo-
žen pričetek gradnje obvoznice. Če se ne 
motim, je bilo do sedaj ponujenih šest ali 
sedem variant, pa še nobena ni odgovarja-
la po strokovni, okoljevarstveni in tudi ne 
po politični plati. Ali niso razne variante 
ponujene samo zato, da se čas odmika, 
naredi se pa nič. Verjetno je že v naprej 
jasno, da dosedanje ponujane variante 
niso primerne. V kratkem naj bi se baje 
pričel graditi priključek na avtocesto v 
Šmarju - Sapu, kar menim, da teh zasto-

jev na Škofljici ne bo rešilo. V razgrnitvi 
plana za zaščito Barja sploh ni predvidena 
obvoznica. Kaj to pomeni? Nič dobrega. 
Najbrž to, da se bomo še bolj po polžje 
vozili na tej relaciji. Po drugi strani pa se 
na veliko gradijo stanovanjske soseske 
– prav ob tej relaciji.

Gospod župan!
V vašem programu pred izvolitvijo je 

bila prometna obvoznica mimo Škofljice
navedena kot prioritetna naloga, zato Vas 
sprašujem, do kje so sedaj speljani po-
stopki, če je sploh kaj narejenega in kdaj 
bodo obvoznico začeli graditi. Splošnih in 
pavšalnih odgovorov članov sveta krajev-
ne skupnosti, posameznih članov občin-
skega sveta kot tudi vaših kratkih navedb 
o težavah na tem področju bo občanom 
sčasoma dovolj. Vse težave se dajo pre-
mostiti le, če se odgovorni potrudijo in 
naredijo, kar morajo narediti.

Drugo moje vprašanje se nanaša na iz-
gradnjo kanalizacije na Pijavi Gorici. Po-
znano mi je, da so projekti za kanaliza-
cijo, za fekalne vode in druge napeljave 
pripravljeni. V tem letu se podpisujejo 
služnostne pravice, kjer bo potekala na-
peljava, in da gre to proti koncu. Potrebna 
upravna dovoljenja naj bi bila že tudi pri-
dobljena. Od tu naprej pa ni več slišati, 
kaj, kdaj in pod kakšnimi finančnimi in 
drugimi pogoji bo potekalo nadaljevanje 
izvedbe te zahtevne naloge. Upam, da 
večina občanov tega območja želi čim 
preje imeti kanalizacijo. Posameznike, ki 
morebiti iščejo kakšne druge rešitve, pa 
naj spomnim, da je večina ob gradnji hiše 
podpisala soglasje k gradnji greznice, kdo 
bo le-te praznil in pod kašnimi pogoji in 
kdo jih sedaj prazni ter kam se ta gnojnica 
z vsemi kemikalijami odvaža.

Občani bi resnično želeli vedeti finanč-
no konstrukcijo: Koliko bomo morebiti 
morali prispevati in na kakšen način ter 
kdaj bo v ta namen “zasajena” prva lopa-
ta?

Če  bo hitrost gradnje kanalizacije takš-
na kot na Lavrici, bomo na realizacijo še 
dolgo čakali.

Ker sta obe vprašanji zanimivi za šir-
šo javnost, še zlasti prometna obvoznica, 
sem se namenil, da Vam jih posredujem 
osebno in istočasno uredništvu občinske-
ga glasila Glasnik, kjer pričakujem, da bo 
prispevek objavljen.

Prav lepa hvala za odgovor in lep po-
zdrav ter veliko sreče pri izvedbi nalog.

Karel Gorišek,
Drenik

Spoštovani gospod Gorišek!
Problematika, o kateri govorite, je prav 

gotovo izjemno pereča, tega sem se zave-
dal že pred nastopom mandata, skupaj s 
sodelavci pa smo se reševanja lotili z vso 
resnostjo in željo po hitri rešitvi. Pa za-
deve niso tako preproste, vse pa zato, ker 
naši rezultati niso vedno odvisni od naših 
dejanj, prizadevnosti, znanja in marlji-
vosti, pač pa tudi (v nekaterih primerih 
pa predvsem) od dejanj drugih institucij, 
regulative, upravnih postopkov, želja in 
potreb občanov, včasih pa tudi muhavosti 
posameznikov. Na nekatere lahko vpliva-
mo, na druge pač ne. 

Sprašujete me, kako poteka ureditev 
prometnega kaosa. Zapleteno. Kljub več-
kratnim sestankom, aktivnim sodelova-
njem pri umestitvi nove obvoznice in skli-
cu konference s pristojnimi ministrstvi, 
pristojnimi državnimi službami še vedno 
ni uspelo obvoznice umestiti v naš prostor. 
Gre za nacionalni projekt, projekt države, 
pri kateri vsako ministrstvo na svojem po-
dročju ščiti svoje interese. Ministrstvo za 
okolje in prostor naravne habitate,  mi-
nistrstvo za kmetijstvo kmetijska zemljiš-
ča, ministrstvo za kulturo pa arheološka 
najdišča. Občina pa interese svojih ob-
čanov. Osebno sem sodeloval, apeliral, 
predlagal, vendar trenutno trasa poteka 
še vedno ni potrjena, zato bomo tudi v ok-
viru spremembe prostorskega plana naše 
občine poskusili najti prometne rešitve in 
jih predlagati državi.  Kot pa poudarjam, 
gre za nacionalni projekt, ki ga vodi dr-
žava in v katerem občina zgolj sodeluje 
s svojimi predlogi. Seveda pa moramo v 
teh postopkih ščititi tudi interese lokalne 
skupnosti in občanov – nova trasa ceste 
pa nam ne sme onemogočiti nadaljnjega 
razvoja naše občine. Ker smo razočarani 
nad odnosom posameznih državnih usta-
nov do reševanja prometne problematike 
našega območja, sem iskal tudi druge 
možnosti, ki bi bile hitreje uresničljive, s 
katerimi bi vsaj delno ublažili vsakodnev-
ne prometne zastoje. Ena od teh je izgrad-
nja polnega priključka na AC omrežje v 
naselju Šmarje - Sap. Od Škofljice do tega

Odprto pismo županu o gradnji obvoznice in kanalizacije na Pijavi Gorici 

Prometni rebus



41

Pisma bralcev - Odšli so

ZAHVALA
Ob smrti drage žene, mame, 

stare mame

KRISTINE   
PODRŽAJ

1935–2008
z Orel

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, so-
sedom in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, 
sveče, darove za cerkev in svete maše.

Iskrena hvala zdravnici ge. dr. Lejli Doberšek in patro-
nažni sestri ge. Sonji Petak za dolgoletno pomoč in skrb.

Najlepša hvala g. župniku Lojzetu Zupanu za lep na-
govor mami v slovo in lepo opravljen cerkveni obred ter 
cerkvenemu pevskemu zboru.

Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili 
na zadnji poti.

Vsi njeni 

ZAHVALA
Ob izgubi ata in starega ata

FRANCA SKUBICA
1921–2008

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, 
sosedom in vaščanom za izrečeno sožalje, darovano cvet-
je in sveče, darove za cerkev in svete maše. Hvala go-
spodu župniku Jožetu Tomincu za lepo opravljen cerkveni 
obred.

Posebej se zahvaljujemo PGD Škofljica za lepo zadnje
slovo in gospodu Pavletu Cigaletu za poslovilni govor. 
Hvala tudi DU Škofljica in vsem, ki ste ga pospremili na
njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

priključka sta dve minuti vožnje – verjet-
no se bo marsikateri voznik ob najhujših 
konicah odločil za uporabo te poti, s tem 
pa vsaj nekoliko razbremenil Dolenjsko 
cesto. Projekt je trenutno v fazi priprave 
DPN.

Kar pa se tiče Uredbe o Krajinskem 
parku Ljubljansko Barje – naloga uredbe 
ni umeščanje prometnic ali ostalih objek-
tov v prostor; smo pa v fazi usklajevanj 
dosegli, da omejitve, ki jih ustanovitev 
parka uvaja, ne onemogočajo poteka ce-
ste po območju parka.

Z aktivnostmi za izgradnjo kanalizacije 
na Pijavi Gorico smo pričeli. Projekti so 
pripravljeni, zbrali smo večino služnost-

nih pogodb za prekope, ne pa še tudi vseh, 
kar bo postopek vsekakor malce zapletlo, 
zatem pa bo potrebno zagotoviti ustrezna 
finančna sredstva, kar spričo projektov 
v izvajanju, katerih dokončanje je ravno 
tako nujne narave, ne bo preprosta na-
loga. Če hočeš dati denar na en projekt, 
moraš vzeti z drugega. Kot pa sem že 
omenil na začetku svojega odgovora, če 
na celotni trasi služnosti ne podpiše zgolj 
eden od lastnikov (so pa vmes tudi takšni, 
ki nočejo, so morda že pokojni, živijo v tu-
jini in nimajo interesa za sodelovanje), se 
sam postopek lahko zavleče tudi za nekaj 
mesecev/let. Prav zato bomo k izgradnji 
kanalizacije na Pijavi Gorici pristopili 

fazno. Poleg gradnje fekalnega kanala se 
bo vzporedno gradila tudi meteorna ka-
nalizacija ter obnavljal vodovod. Glede 
na veliko območje urejanja in zahtevno 
konfiguracijo terena je investicija s fi-
nančnega vidika izjemno zahtevna, zato 
jo bo potrebno razporediti na daljše časo-
vno obdobje, seveda skladno s prioriteta-
mi in zmožnostmi občinskega proračuna. 
Zatorej vam na vaše vprašanje, kdaj bo 
zasajena prva lopata, težko odgovorim. 
Vsekakor pa je projekt uvrščen med pri-
oritetne naloge. 

Lepo vas pozdravljam!
Boštjan Rigler,

župan 
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Obvestila

Foto sekcija
vabi na

odprtje fotografske razstave tečajnikov
ki bo v sredo, 3. decembra 2008, ob 19.00 v

KNJIŽNICI  ŠKOFLJICA. 
Fotografirali smo z veseljem in uspešno!

Vabljeni!

Likovna sekcija KUD Škofljica
vabi 

na praznično  
obarvano  

likovno delavnico,
ki bo v četrtek,  

4. decembra 2008,  
ob 16.30 v kulturni  
dvorani na Škofljici.
Ustvarjali bomo iz naravnih 

in umetnih materialov.
Otroci in starši, prisrčno 

Vas pričakujemo!

SOBOTNA MATINEJA
Z NAMIZNIMI IGRAMI

Organiziran bo 

T U R N I R
»Yu  Gi  Oh«.
Pridite v soboto, 8. 11., 

od 9. do 12. ure v kulturno 
dvorano na Škofljici.

Seveda bomo igrali tudi dru-
ge igre, zato ne pozabite s 

seboj prinesti svoje najljubše 
(ali pa vsaj tiste, v kateri ste 

nepremagljivi).

VABLJENI!

Knjižnica Škofljica 
vas vabi na 

potopisno 
predavanje
ŠTEFANA  
REHARJA, 

ki bo ob diapozitivih predstavil 30-dnevno potovanje  
po 9288 km dolgi transsibirski železnici.

Pridružite se nam v ponedeljek, 17. 11. 2008, ob 19.00 uri  
v prostorih Knjižnice Škofljica.        

PRISRČNO VABLJENI!






