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Kazalo - Uvodnik

Uvodnik
»Neomajen je zakon zgodovine, ki prav sodobnikom onemogo-

ča, da bi že v prvih začetkih prepoznali velika gibanja, ki določajo o 
njihovi dobi,« je v svoji avtobiografiji Včerajšnji svet zapisal Stefan 
Zweig. Zapisano dejansko drži. Ko se odločamo, koga oziroma ka-
tero stranko ali neodvisno listo bomo volili, ne moremo vedeti, koga 
smo pravzaprav izbrali in kako bo na odločujoče mesto postavljena 
garnitura odločala v naslednjih štirih letih in sooblikovala naše življe-
nje. Vsekakor pa se vsak na svoj način trudi, da bi prepričal čim več 
volivcev. Koliko je pri tem iskren, je prvi trenutek težko ugotoviti, 
razen če ne gre za tako nemarno laž, da jo brez težav demantiramo.

Nekaj podobnega se je zgodilo pri volilni kampanji OO SD Ško-
fljica, ki je v svoji brošuri na tretji strani zapisala, da so svoj program 
objavili »kot vizijo avgusta 2009 v občinskem glasilu Glasnik«. Kot 
urednika me je zapisano presenetilo, saj nismo nikoli objavili vizije 
razvoja občine, ki bi jo pripravila SD. Očitno pa ima njen član zelo 
kratek spomin oziroma niti ne ve, kaj in kdaj je objavil. Vizija je bila 
objavljena kot »zasebna pobuda strategije razvoja Občine Škofljica« 
avtorja Jožeta Žlahtiča, in ne avgusta 2009, pač pa septembra kot 
priloga h Glasniku 7/2009. Vsakdo lahko preveri, vse je črno na be-
lem. Gre za laž in za izkoriščanje dobre volje spodaj podpisanega 
urednika, ki je porabil kar nekaj ur, da je gradivo uredil in je pod gra-
divom tudi podpisan. Z avtorjem je bilo jasno dogovorjeno, da lahko 
gradivo objavimo le kot pobudo občana, ki jo daje v razmislek, in ne 
kot politični program stranke, ki ji pripada. Moje zaupanje je bilo s 
tem grdo izkoriščeno, za kar od avtorja besedila pričakujem pojasnilo 
in opravičilo. Vsakdo pa lahko v navedeni številki Glasnika preveri, 
kaj smo objavili. Žlahtičevemu besedilu so se nekateri, ki so ga sedaj 
objavili kot svoj volilni program, najmanj posmehovali, da ne zapi-
šem kaj drugega. Dogodek me žal spominja – glede na to, da gre pri 
SD za reformirani KPS – na dogodke, ki jih lahko beremo v spominih  
t. i. disidentov.

Verjetno se bo kdo zgražal nad zgoraj zapisanim in menil, da tega 
perila ne bi bilo treba oprati v javnosti, vendar mu že zdaj odgovar-
jam, da sem to storil, ker se je zloraba zgodila za potrebe volitev, za 
trenutek, ko lahko kandidatom samo zaupamo, saj tisti trenutek, ko 
nas prepričujejo, ne moremo vedeti, kako iskreni so. Dejanje SD pa je 
najmanj, kar lahko rečem, neiskreno. Kako iskreno bo potem njihovo 
sodelovanje v občinskem svetu?

Žal mi je, da je moj verjetno zadnji uvodnik tak, kot je. Kar dva 
člana sedanjega uredniškega odbora sva bila namreč izvoljena v ob-
činski svet, zato je to verjetno zadnja številka, ki smo jo pripravili v 
sedanji sestavi. Zato se najprej zahvaljujem svojim ožjim sodelavcem 
za prijeten odnos in tvorno sodelovanje, vsem, ki ste redno pošiljali 
svoje prispevke, pa želim še veliko ustvarjalnega elana skupaj z novo 
ekipo uredniškega odbora Glasnika.

Iztok Petrič,
odgovorni urednik

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

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

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

36. redna seja občinskega sveta, 30. 9. 2010

Ko odpove tehnika …
Zadnja seja občinskega sveta v sklicu 

2006–2010 je potekala zgolj 10 dni pred 
volitvami. Iz nam neznanih razlogov so 
v občinski upravi sklenili, da bodo tokrat 
pisno vabilo in gradivo poslali zgolj sve-
tnikom, druge pa javno obvestili preko 
objave na občinski spletni strani. Glede na 
to, da smo na uredništvo Glasnika do se-
daj vedno prejeli pisno vabilo in gradivo, 
nas je ta sprememba presenetila. Ko smo 
poizvedovali, zakaj, nam ni nihče povedal 
vzroka, pač pa le, da je bilo tako sklenje-
no. No, tajnica je povedala, da je seznam, 
komu poslati gradivo, pripravil župan Bo-
štjan Rigler, ko smo o tem govorili z mag. 
Loreno Goričan, direktorico občinske 
uprave, pa je to zanikala. Kljub temu smo 
z gradivom, ki je bilo objavljeno na spletu, 
odšli na sejo, na kateri ni bilo novinarke 
Zelenega vala, ki je po navadi vedno pri-
sostvovala seji in imela s seboj tudi gra-
divo. Dejstvo je, da javnost tokrat na sejo 
ni bila vabljena, kar pač do zadnje seje ni 
bila praksa.

Zapletlo pa se je že kar na začetku seje, 
ko je Goričanova svetnike seznanila, da 
bo zapisnik te seje vseboval zgolj sklepe 
in imena razpravljavcev, češ da ni dovolj 
časa, da bi pripravili zapisnik v taki obliki, 
kot ga sicer, torej s povzetkom razprave 
vsakega svetnika, ki je razpravljal. Temu 
se je zlasti zoperstavil Roman Brunšek in 
povedal, da mu ni všeč, da je občinski svet 
postavljen pred golo dejstvo. Tudi drugi so 
temu nasprotovali. Kljub temu je bilo re-
čeno, da bo tako, kot je rekla Goričanova.

Nato so sprejeli zapisnik 35. redne seje 
občinskega sveta in Akt o spremembah 
in dopolnitvah Akta o ustanoviteljskih 
pravicah in ustanovitvi Sveta ustanovi-
teljev javnih podjetij, povezanih v Javni 
holding Ljubljana, d. o. o. Spremembe v 
aktu dejansko pomenijo zgolj uskladitev 
z zahtevami Zakona o upravljanju kapi-
talskih naložb. Potrdili so Novelacijo 
operativnega programa gospodarjenja 
z odpadki na območju Mestne občine 
Ljubljana in osmih primestnih občin za 
obdobje 2009–2013. Jože Žlahtič je vpra-
šal, kako to, da program ne predvideva se-
žigalnic, saj bi tako uničili del odpadkov, 
pridobili toplotno energijo in zavarovali 
pitno vodo, ker bi manj stvari zakopavali v 
zemljo. Brunšek je vprašal, kje se predvi-
deva nova lokacija, ko bo sedanja na Barju 
polna? Župan je odgovoril, da nove loka-
cije ne potrebujemo, da so na voljo štiri 

polja, peto pa je še v rezervi. Republiški 
center za razgradnjo odpadkov pa odpadke 
zgolj razgrajuje, nato pa razgrajene vrne v 
občino, od koder so prišli. Ivan Jordan je 
dodal, da naj bi dosedanji prostor zadoščal 
do leta 2026.

Sledilo je poročilo o izvrševanju pro-
računa za obdobje januar–avgust 2010. 
Ko so želeli poročilo tudi grafično prikaza-
ti, ni delal računalnik, zato je Jordan poso-
dil svojega. V navedenem obdobju so bili 
prihodki realizirani v višini 4,5 milijona 
evrov ali 52,4 % načrtovanih prihodkov, 
odhodkov pa je bilo za 4,125 milijona. Ve-
liko večino prihodkov predstavljajo davki, 
od tega kar 82 % dohodnina. Komunalni 
prispevek je bil pobran zgolj v višini 23 % 
od pričakovanega, kar gre predvsem na ra-
čun neprodanih zemljišč v POC. Odhodke 
tvorijo tekoči odhodki in transferi ter inve-
sticije, ki so se začele v povezavi z gradnjo 
vodovodov na Dolah in v Pevčevi dolini. 
Kupljeno je bilo tudi zemljišče za vrtec 
na Lavrici. Občina je zadolžena v višini 
200.000 EUR, kar predstavlja njen delež 
zadolžitve Javnega holdinga.

Nato so sledile tri točke, ki so se na-
našale na prodajo, menjavo in nakup 
zemljišč. Gre za več deset parcel, na ka-
terih je bodisi potrebno uskladiti katastr-
sko situacijo s situacijo v naravi bodisi so 
občinska zemljišča uzurpirali posamezniki 
z gradnjo škarp in podobno ter za zemlji-
šča, ki jih občina potrebuje za izgradnjo 
komunalne infrastrukture. Ob tej točki se 
je razvila burna debata. Nekateri svetniki 
so izpostavili problem, da je ta točka dana 
na dnevni red zadnje seje zgolj 10 dni 
pred volitvami. Ker predsednica Komisije 
za gospodarstvo, kmetijstvo, finančne in 
pravne zadeve ga. Bojana Mencinger ni 
podala mnenja, je to storil Damijan Pan-
gerc in kratko povzel, s čim se je komisija 
strinjala in s čim ne. Posebej je izpostavil, 
da so podprli menjave oziroma nakupe ze-
mljišč za potrebe gradnje komunalne infra-
strukture, da pa se jim je zdelo čudno, kako 
lahko občina zemljo kupuje po šestdeset in 
več evrov, prodaja pa po deset. Goričanova 
je pojasnila, da so bile opravljene uradne 
cenitve. Ker svetniki niso želeli teh točk 
sprejeti v paketu, hkrati so se mnogi pri-
toževali, ker ni delal računalnik, da bi par-
cele lahko videli tudi v grafični podobi, so 
se lotili reševanja vsake parcele posebej, 
projekcije pa so potekale preko Jordano-
vega prenosnika. Na koncu so nekaj pro-

daj, odkupov in menjav potrdili, nekaj pa 
so jih prenesli na eno izmed prihodnjih sej. 
Natančno, za katera zemljišča gre, si lahko 
bralci pogledate na občinski spletni strani.

Pod deseto točko so odločali o dopolni-
tvi letnega programa razpolaganja z ne-
premičnim premoženjem Občine Ško-
fljica. Zamenjali naj bi del parcele, ki je 
ostala ob Kamnikarjevi cesti, za zemljišče 
ob Dolenjski cesti, kjer bo potekal primar-
ni kanal in začasna cesta. Tej menjavi je 
nasprotoval Bojan Božič, saj bi na pred-
metnem zemljišču lahko podaljšali kole-
sarsko stezo, ki sedaj zavije na Kamnikar-
jevo cesto vse do naselja oziroma do uvo-
zne ceste proti Hoferju. Sklep občinskega 
sveta je bil, da se točka z dnevnega reda 
umakne in se z lastniki zemljišč opravijo 
dodatni razgovori.

Ker še ni povsem jasno, ali bo prihodnje 
leto že v veljavi novi davek na nepremič-
nine, so svetniki opravili razpravo o vi-
šini NUZS za leto 2011. Župan je glede 
na vse investicije, ki čakajo občino, pre-

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

Novo!  
BREZBOLEČINSKO DELO 

z uporabo najnovejšega  
laserskega sistema.

PreNaDENT
Naročanje po telefonu 

040 934 000
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dlagal kar 10-odstotno zvišanje. Vnela se 
je burna razprava. Brunšek je predlagal 
5-odstotno zvišanje. Ljubo Bekš je opozo-
ril, da je občina letos porabila že 50.000 
evrov za brezposelne, kar pomeni, da je 
brezposelnost problem tudi v naši občini, 
torej občani ne bodo mogli plačevati višjih 
davkov. Predlagal je 2-odstotno zvišanje, 
to je za višino inflacije, ki jo je za obdobje 
2010–2012 napovedal UMAR. Svetiki so 
potrdili novo vrednost točke za izračun 
NUZS za leto 2011 v višini 0,002536.

Temu je sledila točka o oddaji gradbenih 
del in del projektiranja oziroma o tem, da 
Občina Škofljica lahko odda dela projekti-
ranja in gradnje vrtca na Lavrici izbrane-
mu ponudniku in da župan lahko sklene 
pogodbo o oddaji del. Šlo je za občutljivo 
tematiko, saj se je na razpis prijavilo sedem 
ponudnikov, glede na ceno 2.135.691,60 
evrov pa je drugo mesto zasedlo podjetje 
Energoplan, kjer je direktor za nizke gra-
dnje Boštjan Rigler. Najugodnejšo ponud-
bo v vrednosti 1.954.000 evrov pa je dal 
Marles Maribor z rokom izgradnje avgust 
2011. V razpravi so svetniki izpostavili 
zlasti to, kako bomo začeli graditi šolo, 
če bomo sedaj dva milijona dali za vrtec. 
Božič je menil, da je potrebno zadevo pre-
kiniti in denar usmeriti v šolo, s čimer se 

je strinjal tudi Damjan Pangerc. Brunška 
je zanimalo, ali razpis, če ga ne sprejme-
mo, prinaša kakšne posledice. Goričanova 
je odgovorila, da ne, da pa verjetno pod-
jetje ne bo prav dolgo čakalo s ponudbo. 
Vmes je župan navrgel, da ponudnik še ni 
izbran, da komisija še pregleduje prispele 
ponudbe. Bekš pa je menil, da je projekt 
potrebno peljati dalje, da bomo jeseni ime-
li prostor za otroke. Problem vse razprave 
in končnega sklepa je bil v tem, da se ni iz-
bralo ponudnika, pač pa zgolj občini dalo 
dovoljenje, da lahko posel pelje naprej. 
Glasovanje je bilo zelo tesno. Od trinajstih 
prisotnih svetnikov je sedem glasovalo, da 
Občina Škofljica lahko odda dela pro-
jektiranja in gradnje vrtca na Lavrici 
izbranemu ponudniku in da župan lah-
ko sklene pogodbo o oddaji del, šest jih 
je bilo proti. Mnogi so bili razburjeni.

Hitro je sledila še točka »vprašanja in 
pobude svetnikov«, kjer je Rojc opozo-
ril na nestabilen jašek na Kočevski cesti, 
Pangerc je poudaril, da kljub temu, da se 
občinskemu svetu očita, da v tem mandatu 
ni naredil ničesar, meni, da je bilo veliko 
zadev pripeljanih tako daleč, da se jih lah-
ko v kratkem realizira, bil pa je razburjen 
nad govoricami, da se po občini govori, 
da je občinski svet na račun zemljišča za 

šolo povečal zemljišče za potrebe Hoferja. 
Bekš je opozoril na varne poti v šolo, ki so 
pravzaprav zelo nevarne.

Župan Boštjan Rigler je vsem zaželel 
veliko uspeha na volitvah in občinski svet 
se je v čudnem vzdušju razšel.

Temu pa je sledilo še nadaljevanje v 
dneh po seji, ko so svetniki začeli razpra-
vljati o gradnji vrtca in posledicah za obči-
no. Nekateri so zahtevali preklic sklepa o 
oddaji dela projektiranja in gradnje vrtca, 
hkrati pa tudi prepis tonskega posnetka te 
točke. Na občini so ugotovili, da je prišlo 
do oksidacije kabla, da se je seja sicer sne-
mala, vendar na posnetku ni zvoka. 

Če dogodke na kratko strnemo, lahko 
ugotovimo, da je bila seja sklicana deset 
dni pred volitvami, da so bili nanjo pisno 
vabljeni zgolj svetniki, kar ni bila redna 
praksa, da ni delal občinski računalnik, 
preko katerega bi nekatere točke lahko ja-
sneje in pregledneje predstavili, in da seja 
nima tonskega zapisa. Ključni točki pa 
sta bili obilo prodaj, nakupov in menjav 
zemljišč ter oddaja del za projektiranje in 
gradnjo vrtca. Naknadno smo izvedeli, da 
je župan sklep o oddaji del za vrtec zadr-
žal, torej sklepa ni podpisal.

Iztok Petrič

ObvestilO O Oddaji vlOg za znižanO plačilO vrtca za letO 2011
Starše predšolskih otrok obveščamo, da se znižano plačilo za vrtec za otroke, ki so že vključeni v vrtec, na novo določi s 1. 1. 

2011. Starši lahko oddate vloge do 15. novembra 2010. 
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 doho-
dnino 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 za šolstvo in šport 
RS, na državnem portalu E-uprava in na spletni strani Občine Škofljica http://www.skofljica.si/ (vloge in obrazci – družbene de-
javnosti). 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 spre-
jemni pisarni: PONEDELJEK, TOREK, ČETRTEK, PETEK od 8. do 12. ure in v SREDO od 8. do 12. ure ter 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 2009 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;
- 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 uradnih evidenc, 
  predloži ustrezno dokazilo vlagatelj.

Prosimo, da na vlogo napišete telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi, da vas lahko pokličemo v primeru morebitnih ne-
jasnosti.

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko: 01/360 16 11.
Občinska uprava Občine Škofljica
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lokalne volitve 2010

velik uspeh neodvisnih list, v petem poskusu uspelo 
ivanu jordanu

V Občini Škofljica je na letošnjih lokal-
nih volitvah imelo pravico glasovati 6964 
občank in občanov. Možnost pa je izko-
ristilo zgolj 3214 volilnih upravičencev 
ali 46,15 %, kar je malo. Najvišja volilna 
udeležba je bila na volišču v Želimljah, in 
sicer 57,02 %, več kot polovica volilnih 
upravičencev pa je glasovala še na voli-
šču v Domu krajanov Lavrica (53,66 %) 
in na Orlah (52,44 %). Najnižja volilna 
udeležba je bila na Vrhu nad Želimljami 
(38,58 %).

V drugem krogu sta se pomerila 
Ivan Jordan in Jože Jurkovič

V prvem krogu volitev za župana je z 
veliko prednostjo – 1173 glasov oziroma 
37,1 % – zmagal neodvisni kandidat Ivan 
Jordan, drugo mesto in s tem pravico do 
drugega kroga je dobil prvi župan Občine 
Škofljica dr. Jože Jurkovič s 791 glasovi 
(24,96 %), ki je prav tako kandidiral kot 
neodvisni kandidat s podporo SLS, tretje 
mesto pa neodvisni kandidat Bojan Božič 
s 648 glasovi (20,45 %). Ostala dva kan-
didata, Boris Zupančič SDS (13,19 %) in 
Slavka Kregar N.Si (4,39 %), sta ostala 
daleč zadaj.

V drugem krogu, ki je potekal 24. ok-
tobra 2010, je odločno zmagal Ivan Jor-
dan, ki je prejel 68,45 %, Jože Jurkovič 
pa 31,55%.

Največ glasov za občinski svet je 
dobila Slovenska demokratska 
stranka

Pri volitvah v občinski svet glede na 
število glasov (589 glasov oziroma 18,96 
%) ostaja najmočnejša Janševa SDS, z 
nekaj deset glasovi razlike pa ji sledita 
neodvisna lista Moja občina (549 glasov 
oziroma 17,68 %) in neodvisna lista Naša 
Lavrica (510 glasov oziroma 16,42 %). 
Rezultat med vsemi tremi je tako tesen, 
da je vsaka v občinskem svetu, ki šteje 15 
svetnikov, dobila po tri sedeže. Tak rezul-
tat je zagotovo slab za SDS, ki je izgubil 
en mandat, saj je v preteklem mandatu 
imela štiri svetnike, hkrati pa tudi mesto 
župana. Statistično gledano, Zupančiča 
kot kandidata SDS niso volili vsi, ki so 
volili stranko, pa tudi če bi ga, ne bi pre-
hitel tretjeuvrščenega Božiča. To je oči-
ten odraz nezadovoljstva nad vodenjem 
občine v zadnjem mandatu, saj so lastni 
volivci odtrgali podporo svojemu kandi-
datu, kljub temu pa v večini ostali zvesti 
stranki, ki bo morala v tem mandatu na-
doknaditi pretekla štiri leta.

Popolnoma drugačna je slika neodvi-
snih list Moje občine in Naše Lavrice. 
Moja občina, katere idejni vodja je Ivan 
Jordan – v preteklem mandatu svetnik 
LDS –, je dosegla drugo mesto oziroma 
549 glasov (17,68 %) in s tem rezulta-

tom tri sedeže. Neverjetno je napredovala 
Naša Lavrica, ki je v preteklem mandatu 
imela enega svetnika, na zadnjih volitvah 
pa je s 510 glasovi (16,42 %) zasedla tre-
tje mesto in dobila prav tako tri sedeže. 
Obe listi sta kandidirali tudi svoja župan-
ska kandidata, ki pa sta bila očitno všeč-
na tudi drugim volivcem, saj sta dobila 
znatno več glasov, kot sta jih dobili njuni 
listi. Ivan Jordan kar 624 glasov več kot 
njegova lista, Bojan Božič pa 138. Ob 
teh številkah lahko rečemo, da občani in 
občanke vedno bolj zaupajo neodvisnim 
kandidatom, čeprav bi o »neodvisnosti« 
lahko razpravljali.

Napredovala je tudi Demokratična 
stranka upokojencev Slovenije (DesuS), 
ki je pridobila enega svetnika. Torej v 
novi mandat okrepljena stopa z dvema 
svetnikoma, zanjo pa je glasovalo 12,27 
% volivcev. Po en sedež v občinskem sve-
tu so dobili še N.Si (9,63 %), ki je eno 
mesto zasedal že v preteklem mandatu, 
SD (8,34 %), ki je izgubil en mandat in 
s tem – verjetno tudi zaradi porazne vla-
dne politike – poslabšal svoj položaj, SLS 
(5,18 %) in Lista za vrtce, šolo in enako-
pravnost občanov (5,38 %). Slednja je fe-
nomen, saj je nastala tik pred volitvami, 
v zadnjem trenutku oddala kandidaturo 
in dobila en mandat. Je zagotovo odraz 
vrtčevske in šolske problematike v naši 
občini, ki ni rožnata, zato so se v njej ver-
jetno prepoznali mnogi starši.

LDS – največji poraženec 
Odločen poraz pa je zagotovo doži-

vel LDS, ki ni dobil nobenega svetnika, 
v preteklem mandatu pa je imel kar tri. 
Za stranko je glasovalo zgolj 123 vo-
livcev (3,96 %). Tak rezultat je verjetno 
odraz razhoda z Ivanom Jordanom, ki je 
bil zagotovo najaktivnejši član občinske-
ga odbora LDS. Če stranka ne bo našla 
naslednika, bo verjetno kmalu izginila s 
politične slike naše občine. Neuspešno pa 
je kandidiral tudi ZARES – Nova politi-
ka, ki je dosegel najslabši rezultat, tj. 68 
glasov oziroma 2,19 %.

Politična slika Občine Škofljica
Če na podlagi rezultatov po voliščih 

oziroma krajih skušamo orisati še poli-
tično sliko naše občine, lahko ugotovimo, 
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da Lavrica zaupa neodvisni listi Naša La-
vrica, Orle so politično precej enakomer-
no razdeljene med SDS, neodvisno listo 
Moja občina, N.Si in SLS. Škofljica še 
vedno ostaja Janševa, saj je velika večina 
svoj glas namenila SDS, sledi pa mu De-
suS, kar je verjetno posledica dobro orga-
niziranega Društva upokojencev. Želimlje 
so tudi neodvisne – Moja občina, veliko 
podporo pa ima še vedno SDS. Na Pija-
vi Gorici dominira SDS, vendar ji zgolj z 

odstotkom in pol tesno sledijo upokojenci 
(DesuS). Smrjene in Vrh nad Želimljami 
pa močno zaupajo Moji občini. Torej lah-
ko zelo posplošeno rečemo, da sever in 
jug pripadata neodvisnim listam, osrednji 
del občine pa SDS.

Ob vsem povedanem je treba opozori-
ti na to, da bi bila ob večji volilni ude-
ležbi morda politična slika naše občine 
drugačna. V novem občinskem svetu bo 
dve tretjini novih obrazov, kar pomeni, 

da smo volivci do neke mere dobro pre-
mešali karte, odvisno pa je, kako so karte 
premešali sestavljavci list in kakšne ljudi 
so postavili na izvoljiva mesta. Želimo si, 
da bi sedanja ekipa s svojim delom tako 
zelo prepričala volivce, da bodo čez štiri 
leta zaradi tega raje in množičneje prišli 
na volišča.

Iztok Petrič

novi župan Občine Škofljica

ivan jordan
se je rodil 1. 1. 1951 v Brežicah kot prvi izmed treh otrok. Leta 1968 se je s starši preselil 

na Škofljico in ustvaril družino. Od leta 1981 dalje je obrtnik, leta 1990 je ustanovil zasebno 
podjetje. Podjetje že tri leta vodi njegov sin, sam pa se je v letošnjem letu upokojil.

Ivan Jordan je aktivni član različnih društev, ljubitelj narave, kolesarstva, fotografije in sta-
rodobnih vozil. Je član sveta zavoda Krajinski park Ljubljansko barje. Od leta 1994 do 1998 je 
bil prvi predsednik Občinskega sveta Občine Škofljica, v zadnjih dveh mandatih pa podžupan 
Občine Škofljica, zadolžen za gospodarstvo.

Občinski svet Občine Škofljica 2010–2014
1. Boris Zupančič, SDS
2. Janez Zagorc, SDS
3. Simona Kostrevc, SDS
4. Maja Novak, Neodvisna lista Moja občina
5. Alojzij Vesel, Neodvisna lista Moja občina
6. Sonja Martinc, Neodvisna lista Moja občina
7. Bojan Božič, Neodvisna lista Naša Lavrica
8. Nataša Spreitzer, Neodvisna lista Naša Lavrica

9. Iztok Petrič, Neodvisna lista Naša Lavrica
10. Peter Pal, DeSUS
11. Jože Rojc, DeSUS
12. Slavka Kregar, N.Si
13. Jožef Žlahtič, SD
14. Domen Petelin, Lista za vrtce, šolo in enakopravnost 
      občanov
15. Jože Jurkovič, SLS

civilna iniciativa proti trasi škofljiške obvoznice  
gumnišče–glinek–zalog–lanišče–lisičje

V časniku Delo je bil 19. avgusta 2010 
objavljen članek o obvoznici mimo Ško-
fljice, v katerem je poslanec Državnega 
zbora RS, predsednik Odbora za promet v 
DZ in župan Kočevja, Janko Veber, prese-
netljivo predstavil kot najcenejšo in naju-
godnejšo traso obvoznice mimo Škofljice 
preko Gumnišč, Glinka, Zaloga, Lanišč 
do Lisičja, to je t. i. »varianta Lisičje«. 
Ta prva medijska objava spremenjenih 
stališč glede umeščanja trase obvoznice 
mimo Škofljice po varianti Lisičje, ki je 
bila kot prometno neustrezna zavrnjena 
že v letu 2007, je zelo vznemirila prebi-
valce Škofljice. 

Prepričani, da je treba trdno braniti sku-
pne interese in ustavno pravico do zdra-
vega okolja, smo se povezali in ustanovili 

Civilno iniciativo proti trasi škofljiške 
obvoznice Gumnišče–Glinek–Zalog–La-
nišče–Lisičje. Delo nadaljujemo na iz-
kušnjah in prizadevanjih Janeza Ogrinca, 
Pavla Reparja in Franceta Skubica, ki so 
že v letu 2009 v imenu krajanov opozo-
rili na okoljsko, ekonomsko in prometno 
nesprejemljivost »variante Lisičje«, in se 
zavzemamo za čimprejšnjo izgradnjo 
ustrezne obvoznice po trasi Barje 1A 
ali 2A.

Problematika prostorske umestitve ob-
voznice mimo Škofljice, ki se razrešuje že 
od leta 2005, se je zaključila s sklepom 
Vlade Republike Slovenije z dne 8. apri-
la 2010, s katerim je vlada ugotovila, da 
je sprejemljiva in realno izvedljiva trasa 
obvoznice po optimizirani varianti 1A/2A 

po robu Barja, in pristojnim ministrstvom 
do 15. 5. 2010 naložila pripravo predlo-
gov optimizacije.

Ministrstvo za promet RS, Ministr-
stvo za okolje in prostor RS in Ministr-
stvo za kulturo RS so izdelali poročila o 
opravljenem delu na podlagi zgoraj nave-
denega sklepa vlade in za svoje področje 
predlagali nadaljevanje postopka priprave 
državnega prostorskega načrta za izgra-
dnjo obvoznice Škofljica, ki ga je vlada 
obravnavala na seji 10. 6. 2010.

Zavod RS za varstvo narave je v na-
vedenem poročilu v celoti spremenil do-
tedanja izhodišča za določitev nadome-
stnih habitatov za ptice, tako da se obseg 
nadomestnih habitatov povečuje za 40 
odstotkov. Na tej podlagi je Ministrstvo 
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za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS 
podalo negativno mnenje k predlagani 
optimizirani varianti obvoznice 1A/2A, 
saj je zaradi kmetijskih zemljišč v inten-
zivni rabi in lastniške strukture izvedba 
nadomestnih habitatov izredno vprašljiva. 
Zaradi navedenih razlogov se kot mogo-
ča rešitev iz finančnih razlogov ponovno 
omenja tudi obvoznica mimo Škofljice po 
»varianti Lisičje«.

O svojih prizadevanjih je Civilna ini-
ciativa proti trasi Lisičje obvestila tudi 
Občino Škofljica, ki je na 28. seji Občin-
skega sveta že 3. 11. 2009 sprejela sklep 
o trasi obvoznice mimo Škofljice po robu 
Barja kot edini in za Škofljico na lokal-
ni ravni sprejemljivi varianti. Občina je 
podprla naša prizadevanja in z dopi-
som prometnemu ministru opozorila 
na neustreznost in nesprejemljivost 
obvoznice po »varianti Lisičje« in ga 
prosila za pojasnilo.

Obvoznico mimo Škofljice po »varianti 
Lisičje« je kot neustrezno vedno označe-
valo tudi Ministrstvo za promet RS, saj 
v bistvu ne rešuje prometnega zastoja ne 
na območju Škofljice ne širše v regiji in 
zgolj povečuje prometni zastoj na avtoce-
sti proti Ljubljani. Predlagana trasa ne po-
meni rešitve prometnega problema zaradi 
zelo povečanega prirasta vozil na obmo-
čju Škofljice, ne prinaša razvoja Občini 
Škofljica in industrijski coni in prav tako 

ne rešuje prometne problematike Občine 
Ig (Ižanske ceste). Že sedaj je vsak dan 
ob konicah iz smeri Grosupljega proti 
Ljubljani na avtocesti zastoj, ki bi ga pre-
dlagani priključek preko Lisičja izredno 
povečal in še dodatno onemogočil pretok.

Predlagana varianta obvoznice bi po-
tekala po prvovrstnih kmetijskih zemlji-
ščih, najboljših na tem delu obrobja Barja. 
S hrupom in drugimi emisijami bi bistve-
no poslabšala življenjske in okoljske raz-
mere na Škofljici in bi v celoti prostorsko 
degradirala naselja: Gumnišče, Glinek, 
Zalog, Lanovo, Lanišče, Lisičje, Mali 
Vrh, Reber, Tlake in Novo Lanišče.

Predlagana trasa obvoznice ne prinaša 
rešitve prometnih zagat na tem območju, 
na drugi strani pa pomeni neutemeljeno 
okoljsko obremenitev Škofljice, ki bi tako 
v tem delu poleg železnice, regionalne ce-
ste Škofljica–Grosuplje, hitre ceste proti 
Novemu mestu in dolenjske avtoceste do-
bila še novo obvoznico z vsemi priključki 
na avtocesto.

Da je varianta Lisičje ponovno v igri 
kot ena iz med možnih variant, je na okro-
gli mizi 13. 9. 2010 v dvorani Škofljica 
nedvoumno potrdil tudi minister za oko-
lje in prostor dr. Roko Žarnić. Sprašujemo 
se, kako se lahko kot mogoča rešitev pre-
dlaga trasa obvoznice mimo Škofljice, ki 
je ne podpira resorno ministrstvo in ki ne 
rešuje prometnega kolapsa na tem obmo-

čju – in komu je predlagana rešitev sploh 
v korist? Zato smo Ministrstvo za promet 
in Vlado RS prosili za razjasnitev nasta-
le situacije. Civilna iniciativa bo skrbno 
spremljala vse dogodke in je odločena za 
zaščito vitalnih interesov krajanov upora-
biti vse ukrepe, ki so ji na razpolago. Z 
vašo pomočjo bomo skupaj uporabili 
vsa možna sredstva, da preprečimo iz-
gradnjo hitre ceste skozi naša naselja. 

Vse dodatne informacije lahko najdete 
na spletni strani: www.skofljica.info/ob-
voznica. Pridružite se nam preko e-pošte: 
obvoznica.skofljica@gmail.com. Doda-
tne informacije po tel.: 030 623 302, 030 
623 303, 030 623 304.

Ožji odbor civilne iniciative sestavlja-
jo: Janja Kadunc Mezek, Šmarska cesta, 
Irena Zupančič Cimerman, Šmarska 
cesta, France Skubic, Šmarska cesta, 
Helena Ogrinc, Šmarska cesta, Janez 
Ogrinc, Šmarska cesta, Joža Repar La-
kovič, Lanišče, Marjan Gale, Gumnišče, 
Peter Tomažič, Lanišče/Lisičje, Silve-
ster Marinčič, Glinek.

Opravičilo uredništva
Zgornji prispevek bi moral biti obja-

vljen že v oktobrski številki Glasnika, 
vendar je bil pomotoma spregledan, za 
kar se avtorjem in članom civilne inicia-
tive opravičujemo.

Uredništvo

viktor Koncilja – dobitnik listine Občine Škofljica

skrben varuh prapora levstikove brigade
Imenovani se je rodil 30. 5. 1929 v 

Podhosti pri Dolenjskih Toplicah. Leta 
1943 je odšel v partizane. Med vojno je 
izgubil očeta in brata. Mama je bila doma 
gospodinja. V partizane je odšel preko 
Dolenjskih Toplic. Ker je bila že vojna, se 
nikoli ni vedelo, čigav pristaš je kdo. Zato 
so ga kot mladega fantiča pošteno preve-
rili. Prav v tem času so ustanavljali Lev-
stikovo brigado, v katero so ga dodelili. 
Komisar brigade je bil Janez Perovšek iz 
Šmarja - Sapa. Zbrana skupina je odšla na 
Golo, kjer je brigada dobila nove člane. 
Od tu so odšli na Mokrc, kjer je začelo 
močno snežiti. V Levstikovi brigadi je 
ostal do konca vojne. 

Po končani vojni se je zaposlil na Žagi 
v Soteski pri Dolenjskih Toplicah. Leta 
1946 pa se je zaposlil pri Ljudski milici 
in tam ostal do upokojitve leta 1972. Pa 
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ni miroval. Še 20 let po upokojitvi je bil 
zaposlen pri VEKTORJU kot organizator 
prevozov in spremljevalec izrednih pre-
vozov. Ko se je preselil na Lavrico, je bil 
izredno aktiven član v družbenopolitičnih 
organizacijah. Nikjer ni manjkal. Še da-
nes doma hrani in po potrebi nosi prapor 

Levstikove brigade na raznih proslavah 
kot spomin na NOB.

Ne glede na težko prehojeno življenj-
sko pot je v DPO deloval zelo aktivno in 
preudarno kot dober gospodar za takratne 
razmere in čas. Nerad se spominja prete-
čenih let.

Sedaj, ko se je življenje izboljšalo, le-
tega ne more več uživati s polnimi pljuči. 
Hvala mu za trde, nevarne in ne naza-
dnje nehvaležne naloge, ki jih je dobival. 
Vzdržal je. 

Andrej Pogačnik

laniške predice s pesmijo okoli sveta
11. decembra ob 18. uri v športni dvorani na Škofljici

Odločili so se za izvedbo projekta »S 
pesmijo okoli sveta«, s katerim bodo obi-
skali vse kontinente s 23 pesmimi. 

Na idejo, da bi imeli mednarodni reper-
toar, so prišle skupaj s pevovodkinjo. Vse 
so bile dokaj navdušene. Vmes so bile 
predlagane na regijsko tekmovanje, upa-
jo, da bodo izpeljale tudi to.

METKA JAMNIK, predsednica zbora:
Pesmi so v originalni jezikovni po-

dobi, po žanru so ljudske z originalnimi 
melodijami. Nekaj jih je priredila Mojca 

Jevnikar. Zelo so zadovoljne z njo kot di-
rigentko.

Zanimivo, da jim nobena od skladb ni 
posebno tuja. Res je dobro, da glasba ne 
pozna meja.

Vsako novo pesem osvojijo z veseljem, 
ene so bolj vesele, druge žalostne, hitre, 
počasne. Spremljava bo prilagojena posa-
meznim skladbam. Med koncertom bodo 
skušale predstaviti tudi značilnosti dežel, 
iz katerih bodo pesmi.

Najbolj posebne so Indijanski pozdrav 

soncu, islandske, maorska – vsaka ima 
svoje značilnosti, tudi nemške so drugač-
ne, kot smo jih navajeni. Spored so zasno-
vale tako, kot da bi šli po poti iz Evrope 
v Severno in Južno Ameriko, Avstralijo, 
Azijo in Kitajsko, nato preko arabskih de-
žel spet domov.

Srečno pot, 11. decembra bomo 
potovali skupaj z njimi.

Peter Pal

Iz poslanske klopi

proračuna za leto 2011 in 2012
V razpravo v parlament prihajata pro-

računa RS za leto 2011 in 2012, z njima 
pa tudi predlog za zamrznitev pokojnin, 
plač in socialnih transferjev, kar je tudi 
razlog, da ju ne bom podprla. Težko je na-
mreč pristati na varčevanje na eni strani, 
poslanke in poslanci imamo za 4 % niž-
je plače, pa se ne pritožujem in sem tudi 
sama za to glasovala, že od januarja 2009, 
če se na drugi strani denar dobesedno raz-
metava. Vlada se je ponovno obvezala, da 
bo zmanjšala zaposlene v javnem sektorju 
za 360, kar je naredila tudi pred dvema 
letoma. Žal je realnost drugačna, saj je 
v dveh letih zaposlila preko 3400 novih 
javnih uslužbencev, kar pomeni nekaj de-
set mio. EUR na letni ravni. Ustanovila je 
več agencij, ki na letni ravni za svoje de-
lovanje porabijo preko 1 mio. EUR vsaka, 
namesto da bi to delo opravili na ministr-
stvih, saj je zaposlenih dovolj. Varčuje 
tudi pri investicijah in tako so zastali vsi 
projekti, ki so bili predvideni v tem obdo-
bju, tudi marsikatere posodobitve in raz-
širitve cest na območju Občine Škofljica. 

Premier pravi, da ni denarja, da ni od 
kje jemati. V SDS smo prepričani, da bi 
bila situacija boljša, če bi vlada spreje-
la vsaj polovico protikriznih ukrepov, ki 
smo jih predlagali, ne pa, da je dovolila, 
da je gospodarstvo zdrknilo tako nizko, 
da zdaj marsikateri ukrep sploh več ne 
pomaga. 

Rast pokojnin je že letos, glede na rast 
življenjskih stroškov, polovična, torej za-
mrznjena, prihodnji dve leti pa naj še te ne 
bi bilo. Pokojnine so pridobljena pravica 
in ne miloščina ali socialna podpora. Da-
našnji upokojenci so kot zaposleni plače-
vali prispevke ravno zato, da bodo imeli 
primerno pokojnino, ki jim bo omogočila 
dostojno tretje življenjsko obdobje. 

Vlada predlaga popolnoma nerealen 
proračun, v katerem predvidevajo višje 
prihodke od dobičkov, dobičkov pa ni-
kjer, kar pomeni, da tudi prihodkov ne bo.

V naše domove prihajajo izračuni za 
novi davek na nepremičnine, ki bo nado-
mestil NUSZ, kjer upravičenci ugotavlja-
jo vrsto napak. Nekaj so jih naredili sami 

ob prijavi premoženja oz. nepremičnin, 
pa tudi Geodetska uprava oz. Vlada RS, 
ki je dala navodila za izračun in je nereal-
no ocenila vrednost kmetijskih zemljišč. 
Ker so popravki vezani na roke, preverite, 
kako so ocenjene vaše nepremičnine, in 
poskrbite, da boste pravočasno dopolnili 
podatke, kajti ko bo zakon stopil v velja-
vo, bo to veliko težje.

Opravičujem se, ker me v ponedeljek, 
11. oktobra, ni bilo v poslanski pisarni na 
Škofljici. Ravno ta dan smo imeli izredno 
sejo DZ, kjer sem morala biti prisotna. 

Vabim vas v poslansko pisarno v pone-
deljek, 8. novembra 2010, med 15.30 in 
17.00 v društvene prostore v Občini Ško-
fljica. Lahko me pokličete na tel.: 01/478 
95 35, ali se mi oglasite po el. pošti: alen-
ka.jeraj@dz-rs.si. Informacije o mojem 
delu lahko najdete na: www.alenkajeraj.
sds.si.

Alenka Jeraj,
poslanka v Državnem zboru Republike 

Slovenije
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Spoštovane občanke in spoštovani občani Občine Škofljica,

v imenu občinskega odbora Socialnih demokratov Škofljica se vam zahvaljujem za vse glasove, ki ste 

nam jih namenili na letošnjih lokalnih volitvah.

V OO SD ne skrivamo, da smo z rezultati nezadovoljni. Pričakovali in želeli smo večjo podporo občank 

in občanov, saj smo prepričani, da sta v prejšnjem mandatu dva občinska svetnika svoje poslanstvo 

opravila dobro. Za vse nas pa mora biti resno opozorilo nizka udeležba na volitvah. Še posebej izstopa 

nizka udeležba mladih volivcev, kar nakazuje na to, da mladi v današnji družbi ne vidijo izhoda in so do 

pomembnih možnosti odločanja malodušni.

Novemu županu in vsem izvoljenim svetnicam in svetnikom želim uspešno delo. Veliko projektov je že 

pričetih, tako da je osnova za njihovo delo dobra, kako pa bodo to prednost izkoristili, bomo ocenjevali 

tekom mandata.

Damjan Pangerc, predsednik OO SD Škofljica

Na letošnjih lokalnih volitvah smo dosegli izreden rezultat, saj smo 
pridobili kar dva dodatna svetnika. Tako se v novi mandat spuščamo 
okrepljeni in z novim zagonom. Našo listo bodo v občinskem svetu 
zastopali Bojan Božič, Nataša Spreitzer in Iztok Petrič. Vsem voliv-
kam in volivcem iskrena hvala za podporo!

Ker smo drugi krog županskih volitev zgrešili za zgolj 143 glasov, 
smo se na pogovoru, na katerem je prisostvovala večina članov liste, 
odločili, da v drugem krogu za župana javno podpremo Ivana Jordana, 
ker je imel nam najbližji program. Veseli smo tudi njegove zmage in 
mu zanjo čestitamo!

Volilna kampanja je bila živahna. Svoj program smo predstavili na 
Gradišču, Škofljici, Orlah, Pijavi Gorici in v Želimljah. V petek, 8. ok-
tobra 2010, pa smo volilno kampanjo slovesno zaključili v kulturni 
dvorani na Lavrici. Ni šlo samo za volitve, šlo je za kulturno mani-
festacijo domoljubja. Za sodelovanje se zahvaljujemo Mešanemu 
pevskemu zboru Češnje in svojim boljšim polovicam, ki so pripravile 
odlično pogostitev.

V pripravi na volitve smo oblikovali novo spletno stran www.lavri-
ca.si, na kateri bomo redno predstavljali svoje delo svetniki neodvisne 
liste Naša Lavrica. Za vsa vprašanja in pobude smo vam na voljo na 
naslovu bojan.bozic@lavrica.eu. Spletna stran pa je namenjena vsem 
občanom, zato vas vabimo, da jo sooblikujete tako, da svoje prispev-
ke pošljete na zgornji elektronski naslov.

Bojan Božič, za neodvisno listo Naša Lavrica

bravo, naša lavrica!!!
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Iz dela naših društev

Otc Škofljica

junaštvo v dežju

Hvala za zaupanje!
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Zahvala1.pdf   1   10/13/2010   2:32:30 PM

Jesensko srečanje, 18. 9. 2010, staro-
dobnikov je bilo v znamenju visokih voda 
in dežja.

To ni ustavilo pogumnih članic in čla-
nov našega Oldtimer kluba Škofljica, da 
se ne bi odpravili na pot.

Zbrali so se na ploščadi AC Žgajnar, 
ki jim vsako leto nudi gostoljubje. Brane 
Šnajder, blagajnik, in Emil Sladič, tajnik, 
sta oskrbela člane z vsem potrebnim.

Franc Drobnič nam je razložil predvi-
deno pot do Gospodarskega razstavišča, 
ki so jo zaradi nevarnosti poplav spreme-
nili. Niso se peljali preko Iga do postan-
ka v Lipah, temveč preko Ljubljane. Z 
Drobničevim hroščem se je peljal tudi g. 
Bedenčič, nekdanji gospodar gostilne Pri 
Strahu, in se spomnil svojih prvih treh fič-
kov ter renaulta 9 karavan, ki jih ni nikjer 
več. Zadržal in obnovil pa je svojega opla 
rekord iz šestdesetih let.

Miran Demec, voznik rumenega fiata Postanek v Lipah
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850 special, ni bil posebej zaskrbljen za 
vožnjo v slabih razmerah. Le hitrost bo 
moral prilagoditi količini dežja, saj ima 
avto le eno hitrost brisalcev. 

Slavka in Jože Jeršin z Gradišča sta šla 
tokrat prvič na pot s starodobnikom. Opel 
kadet B, letnik 1967, jima pomeni zado-
voljstvo ter izziv. Jožetu zato, ker je upo-
rabil znanje svoje prve zaposlitve pri Av-
tocomercu, da je vozilo popolnoma sam 
uredil. Žena Slavka pa ga pri tem podpira.

Kolona starodobnikov se je ustavila 
v kraju Lipe pred Črno vasjo v gostišču 
Mostiščar. Vzrok ni bil le obisk tega pri-
vlačnega lokala, temveč ogled klubskega 
kombija v sosednji stavbi.

Kot smo že poročali, želi klub obnovi-
ti kombi DKW (letnik 1953). Našli so ga 
v Posočju, kjer je preživel povodenj, pa 
še nekaj je padlo nanj, da je bil nagnjen. 
Drago Strle iz Lip, ljubitelj starodobni-
kov, ga obnavlja s kleparskimi deli. Tri 
samokolnice rečnega mulja in peska so 

odpeljali iz vozila. Morali so ga zravna-
ti, saj ni šlo v garažo. Sedaj je izravnan v 
prvotno stanje, sledi čiščenje rje pred pe-
skanjem. Potrebna bodo drobna kleparska 
popravila, dno je leseno, vidni so ostanki 
sedežev. 

Delo pri obnovi je natančno, terja potr-
pežljivost in čas, ker material ne pokaže 
takoj vseh lastnosti. Sreča, da debelina 
pločevine 1,2 mm omogoča dovolj bruše-
nja ter ravnanja. Je zelo kakovostna v na-
sprotju s pločevino sedanjih avtomobilov. 

Po lakiranju pride na vrsto obnova 
motorja. Gusti Jamnik nam je razložil 
postopke obnove, predvsem čiščenje in 
pretesnitve so pomembni. Skratka, velik 
izziv je pred člani kluba.

Sledilo je slovo od že skoraj poplavlje-
nih Lip in odhod na Gospodarsko razsta-
višče, kjer je bilo ob tretji uri popoldan 
odprtje razstave starodobnikov.

Peter Pal

Slavka in Jože Jeršin Gusti Jamnik

veterani so se srečali s starimi brizgalnami
Škofljica, 9. oktober 2010. Pri Gasilski 

zvezi Škofljica imajo posebno skupino 
»oldtajmerjev« oziroma gasilskih vetera-
nov. Le-to vodi g. Franc Trtnik s Škoflji-
ce. Že več let mu leži na srcu želja, kako 
bi tudi gasilske veterane nekako oživili. 
Deluje v gasilski veteranski komisiji ga-
silskega območja Ljubljana I. Svoje so-
govornike je kar nekaj časa nagovarjal za 
skupno predstavitev. Uspelo mu je!

9. oktobra 2010 so se zbrali zagnanci iz 
PGD Tomišelj, PGD Veliki Osolnik, PGD 
Pijava Gorica, PGD Dol (Dolsko) in PGD 
Škofljica. Predstavili so se in simbolično 
tekmovali s sedmimi črpalkami. Od tega 
so bile štiri ročne in tri motorne. Zma-
govalci so bili vsi! Tekmovalci so doma 
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poiskali svoje stare delovne uniforme, če-
lade in kape. Vse predstavljene črpalke so 
delovale brez težav. Najstarejša brizgalna 
je bila iz leta 1892, pripeljali pa so jo iz 
Dola. Sodniška ekipa je bila sestavljena iz 
nastopajočih ekip. 

Tudi organizacijska skupina predstavi-
tve in tekmovanja je bila sestavljena iz 
vseh prisotnih društev. Glavno besedo je 
imel že omenjeni Franc Trtnik. Vso pri-
peljano opremo so strokovno predstavili 
in s tem izredno povečali zanimanje za 

veterane. Tudi prisotni gasilci so v tem 
prepoznali nekaj novega in spodbudnega, 
kar bo verjetno spodbudilo nastanek ka-
kšnega veteranskega gasilskega društva. 
Do takrat pa bodo morali pridno vzdrže-
vati muzejske eksponate in paziti na svojo 
psihofizično pripravljenost.

Po končanem tekmovanju so še malo 
posedli in obujali spomine. 

Vse videno daje slutiti, da se je zami-
sel »prijela«. Tako lahko verjamemo, da 
bodo take zanimive prireditve privabile 

mladino v gasilske vrste. Tudi to je eden 
od korakov, kako bodo mlade gasilske vr-
ste zgostili, saj trenutni čas ni najbolj na-
klonjen gasilskim idejam. Pa vendar, upa-
nje umre zadnje. Delati moramo na tem, 
da skrbimo za gasilski podmladek. 

Da je prireditev uspela, je svoj dona-
torski delež prispevalo tudi FASADER-
STVO DOLINŠEK s Škofljice. Pripravili 
so ustrezen lesen oder za prireditev. 

Besedilo in fotografija:  
Andrej Pogačnik

nova pridobitev pgd pijava gorica
Gre za gasilsko brizgalno, ki je bila iz-

delana med letoma 1906 in 1910, natanč-
na letnica izdelave ni znana, brizgalna pa 
je v lasti PGD Pijava Gorica. 

Na pobudo Franca Trtnika, predsednika 
komisije za veterane pri GZ Škofljica, so 
se odločili za prenovo.

Lotila sta se je Andrej Padar in Andrej 
Ciber. Za delo sta porabila okrog 50 ur ob 
pomoči Franca Trtnika in Bogdana Šerja-
ka.

Črpalka je stala od leta 1960. Glavni 
problem je bil razdreti črpalko, sčistiti ne-
snago in pesek. Na srečo ni bilo potrebe 
po novih delih, vsi stari deli so bili nepo-
škodovani, bodisi iz mesinga ali bakra. 
Oba Andreja sta dele sestavila brez težav 
skupaj; Franc Trtnik pa jih je zbrusil in 
spoliral. Zamenjati je bilo treba tesnila na 
ceveh, so usnjena, namakati jih je treba v 
vodo in žganje – enaka se porabljajo pri 
batnih črpalkah za hišne studence. Ta del 
je opravil Bogdan Šerjak.

Ko so po prenovi preizkusili črpalko, je 
ta takoj delovala s polno paro. Kot nam je 
znano, gre za najstarejšo črpalko na po-

dročju naše občine. Na lepo obnovljenem 
vozu bo skupaj z navijalcem cevi prava 
paša za oči. 

Vodstvo PGD je s svečanimi priznanji 
izrazilo zahvalo prenoviteljem črpalke 

Andreju Padarju, Andreju Cibru in Fran-
cu Trtniku.

Na občinskem prazniku jo imajo namen 
prikazati tudi širši javnosti. 

Peter Pal

lavričani na Koroškem
V meglenem septembrskem jutru se je avtobus, poln 

lavriških upokojencev, odzibal proti Ljubljani. Vodič g. 
Alan Premerl se nam je pridružil v Šiški. Na parkirišču 
v Voklem smo se malo okrepčali, da smo potem lahko 
bolj zbrano prisluhnili vodiču, ki je bil zanimiv in izčr-
pen. Ko smo se dvignili nad Ljubljansko kotlino, smo 
zapeljali v krasen sončen dan.

Mejo smo prečkali na Ljubelju, se peljali mimo Ce-
lovca po Gosposvetskem polju do najstarejšega koro-
škega mesta Breže (Friesach). Skrbno urejeno mesto z 
obzidjem in obrambnim jarkom, s sramotilnim stebrom 
– prangerjem, in zvonom za potapljanje lažnivih pekov 
je čisto, zeleno, ocvetličeno. Nekaj bolj pohodnih se nas 
je povzpelo na hrib Petersberg, od koder je lep razgled 
na mesto z okolico. Potem smo se zapeljali v Celovec, 
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kjer smo si ogledali Stari trg, Novi trg z 
zmajevim vodnjakom in spomenikom 
Marije Terezije ter Deželni dvorec. Na 
poti do Vrbskega jezera smo se ustavili še 
v mestecu Vetrinj, ki je znan zaradi žalo-
stnih dogodkov po drugi svetovni vojni. 
Najlepši kraj je sicer star, a vzorno urejen, 
leži na južni obali turistično zelo razgi-
banega Vrbskega jezera – Maria Wörth 

(otok). Nekoč otok, zdaj pa polotok ima 
kar dve cerkvici in kostnico. Dve uri hoda 
do vrha hriba Pyramidenkogel je za nas, 
upokojence, že kar zahteven projekt, zato 
smo se zapeljali z avtobusom. Z dvigalom 
smo se dvignili na 54 metrov visok raz-
gledni stolp, od koder je bilo kaj videti. 
Zaradi dobre vidljivosti smo doživeli pre-
krasen razgled na Vrbsko jezero z okolico.

Na uro nismo gledali, pač pa nam je za-
hajajoče sonce dalo vedeti, da je še tako 
lepega enkrat konec. V Slovenijo smo se 
vrnili skozi karavanški predor in imeli na 
sončni strani Alp pozno kosilo.

Ostal nam bo lep spomin na ta jesenski 
izlet.

Zdenka Gačnik, DU Lavrica

Kostanjčkov piknik na pijavi gorici

ne teorija, delo!
Letos smo se ob kostanju in jabolčnem 

moštu na Pijavi Gorici družili že tretjič. 
Na mirno sončno oktobrsko soboto, 

ovito v zapovedani predvolilni molk, smo 
imeli dober razlog za praznovanje. Osre-
dnji dogodek srečanja je bila otvoritev 
otroških igral na urejenem prostoru ob 
starem skednju. Ta je sedaj še v obnovi, 
a se pomlajen že kaže v vsej svoji očar-
ljivosti.

Zbrane nas je nagovorila gospa Jelka 
Janež Tavčar, predsednica kulturno-ume-
tniškega društva Pijava Gorica, ki je sre-
čanje tudi pripravilo. Osvetlila je nekatera 
dejstva v zvezi z urejanjem vaškega sredi-
šča in obnovo skednja. 

Dejala je, da je kljub nekaterim drugač-
nim pogledom, kako bi lahko kar najbo-
lje izkoristili zemljišče s skednjem, ki je 
sicer v občinski lasti, le prevladala ideja, 
da je treba ohraniti, kar je nam lastnega in 
dragocenega, vaščanom pa ponuditi do-
stojen javni prostor.

K sreči se je takšnemu mnenju pridru-

žil tudi Zavod za ohranjanje kulturne de-
diščine s stališčem, da se skedenj, ki je 
bil zgrajen v drugi polovici 19. stoletja, 
ohrani kot del zgodovinskega jedra vasi, 

ki naselju s svojimi arhitekturnimi značil-
nostmi daje lastno identiteto.

Na vztrajne prošnje, da bi uredili vaško 
središče, se je nazadnje odzvala še občina, 
ki je na zadnjem rebalansu proračuna le 
odobrila del sredstev za obnovo stavbe in 
nakup otroških igral (tobogan z gugalni-
cama).

Pobudnik projekta g. Andrej Ciber je 
v tem videl veliko priložnost in nas vse 
okoli sebe okužil s svojim navdušenjem. 
Na zahvalo za njegov trud pa je skromno 
dejal, da se s teorijo ne pride daleč, tem-
več le z delom. 

Ker je objekt predolgo sameval, je bilo 
treba za njegovo varno uporabo še mar-
sikaj postoriti. Na pomoč so priskočili 
krajani s svojim prostovoljnim delom. 
Okolica stavbe je sedaj varna, konstruk-
cijo skednja pa je treba še utrditi, zato se 
bodo gradbena dela nadaljevala. 

Čeprav je sanacija skednja zgled za od-
govorno ravnanje s sredstvi, pa denar, ki 
ga je za obnovo namenila občina, ne za-
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došča za zaključek projekta, zato so bili 
še kako dobrodošli prispevki vseh, ki ver-
jamejo v projekt. 

Ga. Janež Tavčar se je zahvalila vsem, 
ki so bodisi s svojim delom bodisi s pri-
spevkom podprli obnovo in mu s tem dali 
nov zagon. 

Otroke je povabila, naj prerežejo vrvi-
co, ki jim je simbolično ovirala dostop do 
težko pričakovanih igral. Niso se pustili 
dvakrat prositi. Ob glasnem vzklikanju so 
se zapodili in v hipu osvojili igrišče. 

Medtem ko so naši najmlajši nemote-
no uživali ob novi pridobitvi, so se malo 
večji otroci pomerili v že tradicionalnem 
hitrostnem žaganju hlodov in šiljenju ko-
ličkov. 

Za posebno popestritev pa so poskrbe-
li člani gasilskega društva, ki so v starih 
gasilskih oblekah prikazali vajo z več kot 
sto let staro brizgalno. V poveljnika sme-
šne druščine se je za to priložnost prelevil 
gospod Brane Jereb.

Prireditev je v veselem vzdušju trajala 
do poznih večernih ur. KUD Pijava Go-
rica se iskreno zahvaljuje vsem, ki so s 
prispevki in nakupom gradbenega materi-

ala pomagali pri obnovi skednja: gospodu 
Franciju Pavlinjeku, cerkvenemu pevske-
mu zboru Pijava Gorica, Avtohiši Jordan, 
podjetju Žeželj, gospodu Metodu Podr-
žaju, gostilni Čot, gospodu Robertu Štru-

klju, gospodu Slavku Mehletu, gospodu 
Ivanu Šerjaku in gospe Boži Lavrič.

Hvala tudi vsem, ki ste nam pomagali 
pripraviti prireditev. 

Milena Avsenak 

nova slovenska zaveza

Konec nedotakljivih
Nekdanji partizani in drugi »borci« že 

dolga desetletja vse pomisleke drugače 
mislečih o smiselnosti, načinu in posle-
dicah njihovega »narodnoosvobodilnega 
boja« vse očitke nasprotnikov in kritike 
strokovnjakov samozavestno in ošabno 
zavračajo z geslom: »Bili smo na pravi 
strani!« Svoja dejanja, tudi svoje veli-
ke zločine, kolikor jih sploh priznavajo, 
utemeljujejo in opravičujejo s protifašiz-
mom, venomer ponavljajo, da so bili med 
drugo svetovno vojno člani protihitlerje-
vske koalicije, da so bili na strani zmago-
valcev, skratka na »pravi strani«.

Protifašizem in »prava stran« nekdanjih 
in sedanjih »borcev« se poleg številnih in 
velikih privilegijev kaže tudi v občutku, 
da so samo oni, kot večvredni, poklicani, 
da nam vladajo. Posebej pa se njihova 
večvrednost kaže v njihovi pravni, zlasti 
kazensko-pravni nedotakljivosti, da za 
njihova dejanja veljajo drugačna pravi-
la, ki jih določajo sami, in se posledično 
imajo za nadljudi, za »ateistične bogove«. 
Vse pokrivajo z njim povsem tujimi be-
sedami, kot smo še lahko prebrali v prej-

šnjem Glasniku, da so izbojevali državo, 
ki temelji na morali, domoljubju, zakoni-
tosti, pravičnosti in poštenosti. Človeka 
je groza, ko to prebira, in se sprašuje, v 
katerih besedah so tu navzoča Krimska 
jama, Barbarin rov in druga morišča, iz-
bojevana tekom NOB in po »svobodi«. 
Teh zločinov pa niso storili v vojni težko 
obvladljivi posamezniki, ampak je bilo 
nasilje ukazano in sistemsko utemeljeno 
z boljševiškim odlokom že 16. septembra 
1941, po katerem so vsi, ki se ne ukloni-
jo partiji, razglašeni za narodne izdajalce, 
za katere je razglašen prosti lov ubijanja. 
Naša oblast ta boljševiško-teroristični 
odlok še sedaj šteje za »veljavno zako-
nodajo«. In samo od tod izhaja množica 
zločinov pri nas.

Gornji uvod naj bo pomoč za razlago 
sodbe Evropskega sodišča za človekove 
pravice v Strasbourgu v zadevi Kononov 
proti Latviji pred dvema letoma (Mladina, 
št. 18/2009), ko so se naši partijski zgo-
dovinarji, pravniki, filozofi in novinarji 
nadvse živahno razpisali. Takrat je sodni 
senat pod predsedstvom slovenskega so-

dnika dr. Boštjana M. Zupančiča s štirimi 
glasovi proti trem razveljavil sodbo vr-
hovnega sodišča Republike Latvije, s ka-
tero je obsodil partizanskega poveljnika 
Vasilija Kononova zaradi vojnih zločinov. 
Oproščen je bil, češ da je bil protifašist 
in mu zato ni mogoče soditi po zakonih o 
vojnih zločinih.

Na kratko o dogodku
Latvija je bila leta 1944 pod drugo 

nemško okupacijo, partizani v Latviji pa 
so se borili za Sovjetsko zvezo, za prvega 
okupatorja Latvije. Partizanski poveljnik 
V. Kononov je obtožil vaščane vasi Mazie 
Bati za izdajalce, ker so Nemci februarja 
1944 v tej vasi uničili skupino partizanov 
in vaščane oskrbeli z nekaj orožja za sa-
moobrambo. V maju 1944 se je četa Ko-
nonova preoblekla v nemške uniforme, da 
ne bi prestrašili vaščanov, v skupinah na-
padla posamezne hiše in na grozovit način 
pobila šest neoboroženih mož, poiskala 
njihovo orožje in ga zaplenila. Prijeli so 
tudi tri žene in jih žive vrgli v njihove go-
reče hiše. Ena je bila noseča v devetem 
mesecu in naslednjega dne so vaščani 
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otrokovo okostje našli poleg sežganega 
trupla matere. Kako nam je znana ta vrsta 
partizanskih dejanj.

Kononova je za gornja dejanja ovadil 
Center za dokumentacijo o posledicah to-
talitarizma Okrožnemu sodišču v Rigi. To 
ga je po pravilih Statuta mednarodnega 
vojaškega sodišča v Nürembergu spozna-
lo za krivega. Po pritožbah in ponovnih 
sojenjih je primer prišel na Vrhovno so-
dišče Latvije, ki je potrdilo, da je sodba 
pokrita po Haaških pravilih o vojni iz leta 
1907 in po Ženevski konvenciji izleta 
1949. Kazenski postopek v Latviji je bil 
tako končan s pravnomočno obsodbo Ko-
nonova.

Kononov je zato proti Latviji vložil tož-
bo pri Evropskem sodišču za človekove 
pravice, ki ga je ustanovil Svet Evrope, 
katerega članica je tudi Rusija. Za dotlej 
nedotakljive junake na »pravi strani« je 
zadeva postala vroča in nevarna. Zato je 
ruski predsednik Putin dal Kononovu ru-
sko državljanstvo in še sam podprl pritož-
bo, češ da je latvijsko sodišče sodilo po 
zakonih, ki ne veljajo za protifašiste, tem-
več samo za naciste in njihove pomagače. 
Kako zelo znano pri nas!

Kako je prvostopenjski senat evrop-
skega sodišča pod predsedstvom sloven-
skega sodnika dr. Boštjana M. Zupanči-
ča razsodil, smo že omenili. Sodba je v 
Latviji vzbudila veliko ogorčenje, kot je 
poročal Friedrich Christian Schroeder o 
»Zupančičevi sodbi«, v Zahodni Evropi 
začudenje o očitnem političnem vredno-
tenju in površnem utemeljevanju, v Rusiji 

pa veselje kot ob dnevu zmage (FAZ, 30. 
6. 2010).

V Sloveniji so ob razglasitvi »Zupanči-
čeve sodbe« zadonele vse trombe na »pra-
vi strani«. Zdaj je za večne čase sojeno: 
okupator in sodelavec okupatorja (kdo je 
sodelavec seveda odločajo protifašisti) je 
absolutni zločinec. »Protifašist« pa je ab-
solutni pravičnik tudi, ko izvršuje nasilje 
in zločin. Absolutno zlo – sodelavce oku-
patorja, je seveda treba absolutno odstra-
niti, pomoriti. Po Pirjevcu je to pomem-
ben princip sodobne Evrope.

Lepo je biti nedotakljiv!
Čez dve leti, 17. maja 2010, pa je Veli-

ki dom Evropskega sodišča za človekove 
pravice v Strasbourgu v zadevi Kononov 
na pritožbo Latvije razglasil novo sodbo. 
S štirinajstimi glasovi proti trem je kot 
najvišja sodna stopnja razveljavil »Zu-
pančičevo sodbo« in ponovno in dokonč-
no uveljavil latvijsko obsodbo Kononova 
kot vojnega zločinca. Vsi iz boljševiških 
zločinov, laži in prevar in iz liberalnega 
intelektualističnega sprenevedanja skrbno 
sestavljeni miti o junaškem partizanskem 
boju med drugo svetovno vojno so se v te-
meljiti in jasni, šestdeset strani dolgi sod-
bi zrušili v prah. Nekaj ugotovitev sodbe: 

Sodišče ne sodi po tem, na kateri strani 
je storilec, temveč po njegovemu deja-
nju. Protipravno nasilje je tudi na »pravi 
strani« zločin! Prepoved vojnih zločinov 
velja za vse, tudi za protifašiste, uvelja-
vljena pa ni bila šele po vojni, ampak že 
mnogo prej.

Sodišče je zavrnilo trditve, da so umor-
jeni latvijski vaški stražarji bili vojaki, 
češ da so imeli nemško orožje. Razsod-
ba: Orožje so imeli za lastno obrambo, 
ne za izvrševanje vojaških nalog. Bili so 
civilisti, partizani so z odvzemom orožja 
zagrešili tatvino. Tudi če bi vaščane šteli 
za vojake, jih partizani ne bi smeli umori-
ti, saj bi bili po mednarodnih konvencijah 
varovani vojni ujetniki.

Tudi s hinavsko preobleko v nemške 
uniforme so kršili pravila haaške konven-
cije in kot taki niso bili varovani bojevni-
ki vojskujoče se strani.

Sklicevanje na sodbo partizanskega 
sodišča je nedopustno, saj partizani niso 
imeli nobene sodne pristojnosti. Tudi tr-
ditev, da so vaščani bili izdajalci, ni re-
snična, saj niso bili z ničimer zavezani 
partizanom in jim ni noben državni zakon 
prepovedal govoriti o partizanih.

Sodišče je potrdilo tudi latvijsko stali-
šče o dveh okupatorjih, o dvojni protiza-
koniti in nasilni okupaciji, komunistični 
in nacistični. Partizani v Latviji, ki so 
bili del Rdeče armade, se niso bojevali za 
osvoboditev, temveč za ponovno podre-
ditev Latvije prvemu, to je sovjetskemu 
okupatorju. 

Tudi slovenskim »kononovim«, ki se-
veda molčijo, sodba Evropskega sodišča 
za človekove pravice odločno in glasno 
govori, da so vojni zločinci in zločinci zo-
per človečnost.

Anton Mušič

dpM lavrica – jesenska bera dogodkov na lavrici je bila plodna

»gremo mi na svoje, dost' 'mamo dolgcajta« 
V septembru smo začeli s taborniškimi 

dogodivščinami – načrt je bil lep: orien-
tacijsko tekmovanje, najprej priprava in 
učenje, potem veliki sobotni dogodek 
s tekmovanjem in zaključnim tabornim 
ognjem. Uganili ste, v soboto je bil dež, 
veliko dežja, tako da smo ostali notri in se 
odločili, da taborniki vseeno postanemo – 
no, kak drug dan. Vse skupaj je bilo na 
taborniški dogodivščini od 10 do 12 fan-
tov, starih od 8 do 13 let, in menimo, da so 
pravi ravno za en taborniški vod.

Ja, in res, sredi oktobra smo povabili 
medse prave tabornike iz roda Bičkova 
skala in začeli so zares. Vodnik Janez, si-
cer starešina omenjenega rodu, bo vodil 
skupino teh fantov čez leto – vsakih 14 
dni bodo imeli sestanek v Domu krajanov, 
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potem bodo šli na kakšen izlet in poleti na 
tabor. DPM Lavrica pa bo še kdaj orga-
niziral večji taborniški dogodek z ognjem 
za vse zainteresirane otroke in starše pa 
seveda bodoče tabornike in tabornice. 
Najverjetneje pomladi, pred tem pa lahko 
gremo skupaj gledat taborniško navdih-
njeni film »Gremo mi na svoje«.

Na bazarju je bilo živahno
V soboto, 2. 10. 2010, smo ponovno or-

ganizirali bazar – sejem rabljenih stvari. 
Dogajanje smo zastavili na novem parki-
rišču pred vrtcem na Lavrici. Člani dru-
štva smo najprej očistili prostor, saj se je 
na parkirišču nabral cel kup smeti, nato 
smo iz Krajevne skupnosti prinesli mize, 
kamor smo razstavili rabljene stvari. 
Razstavljavcev je bilo 15, obiskovalcev 
pa okoli 40. Spet je bilo največ otroških 
igrač, našli pa so se tudi čelade, kolo, 
praktični nahrbtniki, otroška oblačila in 
obutev, knjige, ionizatorji, pripomočki 
za mlade mamice, razni manjši okrasni 
predmeti. Presenetila nas je prijetna go-
spa, ki je prinesla lepe izdelke iz kristala. 
Predmete, ki jih na bazarju nismo prodali 
oziroma oddali, smo podarili Invalidski 
organizaciji Zveza Sonček, ki združuje 
osebe s cerebralno paralizo ali drugimi 
invalidnostmi in osebe z nezgodnimi po-
škodbami glave. 

No, pa še nismo odnehali, 15. okto-
bra popoldan smo pripravili pravljico z 
ustvarjalno delavnico za otroke, ki so pri-
peljali tudi svoje starše. Malo nam je bilo 
že kar tesno na odru Doma krajanov, saj 
je prišlo 23 otrok s starši, vendar je bilo 
pravljično lepo. Vemo, da bomo takšnih 
srečanj imeli še več, to smo spoznali v 
otroških navdušenih očeh, morda v ka-
kšnem drugem prostoru, želeli bi si vrtca.

 Naši načrti za november so otvoritev 
Baze Lavrica v soboto, 6. 11. 2010, kot 
prostor za redno druženje mladih, otrok 
in staršev – v sezoni november–marec. 
Potrebujemo igre, druženje, glasbo, mo-
goče namizni tenis med starši in otroki, 
celo kakšen ples bi se lahko zgodil – so-
ustvarjamo. Verjetno bomo potem dodali 
kakšno pravljico za najmlajše in ustvar-
jalnico za vse generacije. Od tu je decem-
ber še daleč, vendar že vidimo pohod z 
baklami in prihod dedka Mraza. Program 
bomo redno objavljali na www.lavrica.
eu, informacije pa lahko naročite tudi na 
dpm.lavrica@gmail.com. 

Pridružite se z idejami in sodelovanjem, 
hočemo ustvariti živo Lavrico.

Radmila Pavlovič in Nataša Grobiša
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gasilčeva pripoved 

poplave kot še nikoli
V petek, 17. 9. 2010, so vremenoslovci 

napovedali poslabšanje vremena z obil-
nejšimi padavinami in možnostmi poplav. 
Pač, obvestila kot vedno, ko se pripra-
vljajo padavine. Sobotno jutro kot vsako 
drugo, kadar dežuje. Toda tokrat ni bilo 
tako. Še preden se je začel delati dan, sem 
skozi spalnično okno zaslišal, kako bobni 
voda v bližnji strugi, kar pa se zgodi samo 
takrat, ko je vodostaj že dokaj visok. To 
me je popolnoma zbudilo, saj sem pred-
videval, da se ne obeta nič dobrega. Že 
po nekaj minutah je zazvonil telefon in 
obvestilo poveljnika GZ Škofljica, da naj 
se gasilci odpravimo na kontrolni pregled 
zaradi morebitnih poplav, ker so v Lju-
bljani vodotoki že dosegli kritično mejo. 
Takoj sem aktiviral enoto PGD Želimlje 
in čez 10 minut smo že sedeli v vozilu 
ter se odpravili na teren. In imeli smo kaj 
videti! Voda je kot v kakšnem akcijskem 
filmu iz minute v minuto postajala višja 
in višja in vse glasnejša in deroča. Čez 
slabo uro je že prestopila bregove struge 
in začela poplavljati okolico. Takrat se je 
»filmska akcija« spremenila v realnost, ki 
je iz minute v minuto postajala krutejša. 
Ob 7:52 nas je poklical krajan, ki stanuje 
neposredno ob strugi potoka in nas obve-
stil, da voda že sili v kletni prostor. Ta-
koj smo se odzvali in pregledali situacijo. 
Krajan je že sam namestil priročno poto-
pno črpalko za domačo uporabo, ki je tisti 
trenutek zadostovala.

V treh urah in pol po začetku interven-
cije je bila Želimeljska dolina kljub vsej 
svoji širini in dolžini popolnoma popla-
vljena in voda je drla že vsepovsod, tako 
da smo bili ob 9:49 prisiljeni zapreti cesto 
Želimlje–Ig, ker ni bila več prevozna za 
osebna vozila. Preko Centra za obvešča-
nje smo obvestili javnost o zapori. Pokli-
cali smo tudi podžupana g. Ivana Jordana 
in ga obvestili o dogajanju na terenu. Z 
njim smo bili nato ves čas na telefonski 

povezavi. Že čez nekaj minut je voda po-
plavila še cesto Želimlje–Podturjak v taki 
meri, da jo je bilo treba zapreti za ves pro-
met. Takoj za tem pa še cesto Želimlje–
Skopačnik. Saj če je poplava v zgornjem 
toku, je v spodnjem še hujša.

Okoli 13. ure se je situacija nekoliko 
umirila in vodostaj je v naslednji uri ostal 
na isti višini oziroma je začel rahlo upada-
ti. Vodostaj je nato začel močneje upadati 
in voda se je umaknila s cest, tako da smo 
jih lahko ob 14. uri odprli za promet. Od-
dahnili smo si in pomislili – KONČNO! 
To naj bi bilo za danes vse. Odšli smo na 
zasluženo malico. Vendar že čez slabo uro 
je začelo zopet močno deževati in kot po-
sledica jasno voda ponovno »gor«. Konec 
počitka – v akcijo! Raven vode se je to-
liko dvignila, da smo morali spet zapreti 
odseke ceste Želimlje–Ig, nato še cesti 
Želimlje–Podturjak in Želimlje–Skopač-
nik. Obvestili smo Štab CZ, ki se je med 
tem že formiral, da bo treba pripeljati 
vreče s peskom, ker voda vdira v hiše. 
Poveljnik GZ Škofljica je v sodelovanju 
z načelnikom štaba CZ Škofljica organi-
ziral oskrbo z vrečami s peskom. Mi pa 
smo začeli postavljati črpalke v najbolj 
ogrožene hiše in pričeli z izčrpavanjem 
vode iz objektov. In vse tako do 23. ure, 
ko se je vodostaj zopet umiril in je celo 
prenehalo deževati. Po posvetu s povelj-
nikom GZ Škofljica in podžupanom g. 
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Strašna noč v Želimljah

Pogled iz Prešnc nad Lavrico



19

Iz dela naših društev

Ivanom Jordan smo se odločili, da veči-
no moštva pošljemo na počitek, da bomo 
imeli dovolj svežih moči za naslednji dan, 
saj so napovedovali padavine še naprej. 
V dežurstvu sta ostala samo dva gasilca. 
Tudi sam sem odšel domov, vendar ne na 
počitek, ampak za računalnik, in pisal po-
ročila, tako da je bilo naslednje jutro že 
navsezgodaj vse jasno, kaj se je dogajalo 
tekom noči. Celih 20 minut je trajal nočni 
počitek, ko zazvoni telefon in gasilci, ki 
so dežurali, sporočijo, da se je vodostaj 
kot strela z jasnega začel dvigati in klici 
na pomoč kar dežujejo. V nekaj minutah 
je bila ekipa 12 gasilcev ponovno skupaj 
in počitek je šel »po gobe«. Tokrat je voda 
povsem ponorela. Vodostaj se je dvignil 
za 1 meter in voda je poplavljala in od-
našala vse, kar ji je bilo na poti. Pričeli 
smo postavljati nasipe iz vreč s peskom in 
poskušali usmeriti vodo proti rečni strugi, 
čeprav te že zdavnaj ni bilo moč videti, 
ker je bila deroča voda že povsod. Vreče 
smo zlagali pred vrata v hiše in tako po-
skušali preprečiti vdor vode v stanovanja. 
Z izčrpavanjem zalitih prostorov smo si-
cer nadaljevali, tako da smo postavili že 
vse črpalke, kar jih imamo, in še nekaj 
smo si jih izposodili od sosednjega dru-
štva PGD Pijava gorica, vendar ponekod 
brez vidnega uspeha, ker je bil dotok vode 
mnogo prevelik. Nekaj hiš pa smo vseeno 

obvarovali pred poplavnimi vodami, tako 
da lastniki vsaj niso utrpeli škode v stano-
vanjih. Nekulturni in brezvestni vozniki 
so nam vztrajno odstranjevali oznake za 
zaporo cest ter hoteli voziti dalje za vsako 
ceno, potem pa, ko so videli, da je voda 
vseeno previsoka, obračali in tako izpo-
stavljali sebe in druge v veliko nevarnost, 
da jih deroča voda odnese s seboj. Nam pa 
so brez potrebe zadajali še dodatno delo 
in skrbi, kot da jih nismo imeli že dovolj. 
Visoke in deroče vode namreč skrivajo 
zelo nevarne pasti, ker izpodjedajo voz-
išče, česar pa se zaradi blatne in deroče 
vode ne vidi, in tragična nesreča je kaj 
kmalu tu. Tako smo garali vse do jutra 
in šele v nedeljo okoli 5. ure se je stanje 
toliko umirilo, da smo lahko za eno celo 
uro odšli na počitek. Potem pa ponovno 
na delo. Voda se je z nedeljskim jutrom 
umirila in počasi začela vračati nazaj. 
Okoli 12. ure se je že toliko umaknila, da 
se bile ceste za silo prevozne in da se je 
na jezerih okoli nas pokazala zelena po-
vršina – travniki. Tedaj se je šele videlo 
razdejanje, ki so ga deroče vode pustile 
za seboj. Mi pa smo začeli s čiščenjem in 
urejanjem ter sušenjem premočene opre-
me, ki mora biti pripravljena za naslednjo 
noč, če bo potreba.

Zahvaljujem se krajanom Želimelj, ki 
so bili ob poplavi prizadeti in ogroženi, 

saj so se odzivali trezno in premišljeno, 
kljub temu da jim je narasla voda uniče-
vala imetje. Mi smo jim pomagali, kolikor 
se je največ dalo in kolikor je bilo v naši 
moči. Bolj na žalost ni bilo mogoče po-
magati.

Zahvaljujem se tudi fantom iz gasilske 
enote PGD Želimlje, ki so tako nesebično 
in požrtvovalno pomagali ves čas, kljub 
temu da so v 34 urah, kolikor je trajala 
intervencija, počivali celih 20 minut.

Upam, da se kaj podobnega ali, bognedaj, 
še kaj hujšega ne bo primerilo nikoli več.

Ko pa sem v naslednjih dneh pregle-
doval poročila v biltenih na spletni stra-
ni Uprave za zaščito in reševanje, www.
SOS112.si, in pa v občilih, med poplavo 
poročil o delu gasilcev in drugih reševal-
nih služb sistema varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, nisem zasledil niti 
besedice o delu in trudu gasilcev PGD Že-
limlje v občini Škofljica, ker je pač neki 
člen v verigi sistema »pozabil« obvestiti 
ustrezne službe o aktivnostih v naši ob-
čini. Pa nič hudega, če javnost za to ni 
vedela, vsaj ni bilo radovednih novinar-
jev, ki bi postavljali nemogoča vprašanja. 
Pomembno je le, da so z našim delom bili 
zadovoljni krajani, saj smo ne nazadnje 
zaradi njih tu.

NA POMOČ!
Peter Giovani, PGD Želimlje

jesenske dejavnosti 
likovnega društva 2002

Člani likovne skupine 2002 smo se v 
oktobru udeležili Območne likovne raz-
stave Ljubljana-okolica 2010 z nazivom 
»Med besedo in podobo« na gradu Turjak, 
ki jo že 13. leto organizira Javni sklad RS 
za kulturne dejavnosti. Avtorji smo si iz-
brali literarno predlogo znanih pisateljev 
in pesnikov. Razstavljavci smo dokazali, 
da znamo pisano besedo mojstrsko prene-
sti v likovni jezik, likovno prepričljivo, z 
iskanjem barv, linij in kompozicij. Naša 
dela je ob otvoritvi strokovno, pozitivno 
ocenila umetnostna zgodovinarka in li-
kovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn.

Tudi v letošnjem letu smo se udeležili 
že tradicionalne likovno kolonije. Vsako 
leto jo organiziramo v drugem sloven-
skem kraju. Tokrat že petič zapored. Le-
tos smo si izbrali Goriške brde. Čudovita 
pokrajina, ki te prevzame, Toskana v ma-
lem. Slikanje v naravi nam ponuja nove 
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in nove izzive. Zgodnje jesenske barve, 
ki spreminjajo podobo vinogradov, so 
nas očarale. Predajali smo se tudi kuli-
naričnim užitkom, za katere so poskrbeli 
na turistični kmetiji Štekar v Snežatnem, 
kjer smo bivali. Ogledali smo si naravne 
in kulturne znamenitosti okoliških krajev 
in obiskali galerijo Hiša kulture v Šmar-
tnem, kjer je razstavljala Tanja Jandl. V 
tej galeriji bo naslednje leto razstavo or-
ganiziralo tudi naše društvo.  

Kljub temu da nam vreme ni bilo naj-
bolj naklonjeno, smo bili zelo ustvarjal-
ni. Nastalo je lepo število slik z utrinki iz 
Goriških brd.

Člani društva se nenehno izobražujemo 
in tako pridobivamo nova znanja tako v 

tehniki kot načinu slikanja. V sodelova-
nju z Javnim skladom RS za kulturne de-
javnosti smo organizirali izobraževanje s 
področja likovne kompozicije in barve, ki 
bo trajalo pet sobot in ga vodi akademski 
slikar Tone Račkin.

Leto se približuje h koncu in odločili 
smo se, da dela, ki smo jih ustvarjali v 
tem obdobju, razstavimo na letni pregle-
dni razstavi. Vsa dela bodo na ogled v 
Knjižnici Škofljica od 10. 11. do 10. 12. 
2010. Odprtje bo v sredo, 10. 11. 2010, ob 
19. uri. Otvoritveni večer nam bo pope-
stril oktet Gallus.

Vljudno vabljeni!
Stanka Rigler

Zdenka Bravničar

Vzgoja in izobraževanje

teden otroka
V tednu otroka od 4. do 8. oktobra 2010 

je bil v vrtcu Lanovo poudarek na druže-
nju otrok med skupinami. Vzgojiteljice 
smo otrokom pripravile predstavo Med-
ved išče pestunjo, po kateri je medved 
otrokom razdelil medenjake, z otroki smo 
pekli kostanj, jabolka v testu, kokice in se 
med seboj igrali, peli pesmice in rajali ob 
glasbi.

Kolektiv vrtca Lanovo

smrkolini s polno paro začeli novo vrtčevsko leto
Začelo se je novo vrtčevsko leto in tudi 

Smrkolini smo ga začeli s polno paro. 
Komaj smo vstopili v september, že se je 
najstarejša skupina, ki si je letos nadela 
ime Gusarji, peš odpravila proti Knjižni-
ci Škofljica, kjer jih je sprejela prijazna 
knjižničarka ter jim predstavila jesensko 
pravljico.

V petek, 10. septembra, pa so se Gusar-
jem pridružili še Indijanci in skupaj so se 
odpravili na Otroški bazar, ki se je odvijal 
na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. 

Obiskali smo Bazarkov ranč z domačimi 
živalmi, kjer nas je vseskozi na ves glas 
pozdravljala ovca, družbo pa so ji dela-
le še koze, kokoši, prašički in pa zajčki, 
ki so se nam seveda pustili božati. Spo-
znali smo tudi reševalne pse, s katerimi 
smo se lahko tudi poigrali. Svoje delo so 
nam predstavili tudi policisti in lahko smo 
poskusili, kako je sedeti na čisto pravem 
policijskem motorju, ter videli, da s po-
licijskimi psi ni šale. Sprehodili smo se 
tudi mimo stojnic, se razgibali v športni 

delavnici, izvedeli nekaj o zdravi prehra-
ni, držali v rokah pravo kačo, ježka in pi-
ščančka, ustvarjali ... V vrtec smo se vrni-
li prijetno utrujeni in pod vtisom mnogih 
novih doživetij.

Nekaj dni kasneje so se najstarejši Smr-
kolini zopet odpravili na potep. Tokrat so 
peš odšli do železniške postaje na Škoflji-
ci, počakali na vlak ter se z njim odpeljali 
proti Ljubljani. V našem glavnem mestu 
so se odpravili na krajši sprehod do igral, 
se naigrali, osvežili s sokom ter se nato 
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vrnili na Škofljico, vsi navdušeni ter odločeni, da še kdaj 
ponovijo takšen izlet.

Kot že prejšnjo jesen so tudi letos najstarejši Smrkolini 
peš obiskali Vrtnarijo Frbežar ter nam izdelali prekrasne, 
jesensko obarvane aranžmaje za naše igralnice. Ob tej pri-
ložnosti se vsem v vrtnariji tudi najlepše zahvaljujemo za 
njihovo pomoč in sodelovanje.

Tik pred koncem meseca pa so se Gusarji ponovno od-
pravili proti Ljubljani, in sicer so tokrat malce poskrbeli za 
svoje zdravje, saj so se povzpeli na Rožnik in se tako kar 
dobro razmigali.

Medtem ko se Gusarji potepajo, pa najmlajši Smrkolini, 
Kavboji, radovedno delajo prve vrtčevske korake, spozna-
vajo novo okolje, nove prijatelje, ustvarjajo že prve izdelke 
... Prav tako pa tudi srednji, Indijanci, ki ob ustvarjanju že 
na ves glas prepevajo, plešejo, so polni vseh vragolij ... V 
Smrkolinu nam tako sploh nikoli ni dolgčas!

Vida Kovač

društvo2002likovno 

PREGLEDNA LETNA RAZSTAVA
članov likovnega društva 2002

Knjižnica Ško�jica
10.11. - 10.12.2010

Vljudno vabljeni na odprtje, ki bo 10.11.2010 ob 19 uri.

Oktober, mesec požarne 
varnosti

 V tem mesecu se z otroki pogovarjamo o varnosti doma 
in v vrtcu. Prebrali smo pravljico, kako je ježek preprečil 
požar. V petek, 15. oktobra 2010, nas je obiskal gasilec Rot. 
Pripeljal se je s čisto pravim gasilskim avtom. Razkazal 
nam je gasilsko vozilo od zunaj in znotraj. Od vsega pa so 
bili našim otrokom najbolj všeč gasilska sirena in svetlobni 
signali. Vsi smo bili obiska zelo veseli in zadovoljni. Hvala 
g. Rotu in PGD Škofljica.

Kolektiv vrtca Lanovo
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likovno delo meseca 
septembra

Likovno delo meseca septembra je izdelal Žan Peter Černe iz 7. a 
razreda. Likovni problem je bila grafika v globokem tisku – suha igla z 
motivom Vrata v svet domišljije.

V plastično matrico – zgoščenko, so učenci s posebnimi iglami vre-
zovali črte. Te vdolbine so nato zapolnili z barvo in obrisali zgornje 
dele. Tako so na odtisu najbolj vidne vgravirane globoke črte. Žan je 
postopke likovne tehnike izvedel dosledno, brez pomoči učiteljice in 
mentorice Romane Zupančič Leljak. V motiv je vnesel občutek ne-
skončnosti in globine. Njegov izdelek spominja na raztrgano mrežo. 
Motiv je sestavljen iz različnih koncentričnih krogov in krivih črt raz-
ličnih debelin, ki vodijo proti sredini. Odtis matrice je čist in natančen. 
Žan je pri ustvarjanju pokazal navdušenost, vztrajnost, doslednost in 
samostojnost.

Eva Grabner, 9. c

Vzgoja in izobraževanje

naravoslovni dan

Obisk živalskega vrta in medijska pozornost
V četrtek, 30. 9. 2010, smo 7. razredi 

obiskali živalski vrt. Pred živalskim vr-
tom smo se razdelili v skupine. Z vodi-
čem smo se dogovorili, da se dobimo pred 
vhodom ob 10.00, da nam bo predstavil 
kakšno žival. Do takrat smo dobili učne 
liste in se razgledali po živalskem vrtu. 
Ustavili smo se pred ogrado z osličkom, 
se razdelili v skupine in izpolnili učni 
list. Na listu je bilo kar veliko zanimivih 
vprašanj. Nekatere naloge so bile malce 
težje, vendar smo jih uspešno rešili s po-
močjo učitelja Mohoriča in učiteljice Zor-
ko. Potem smo jih še na kratko obdelali 
in čez nekaj časa ugotovili, da zamujamo. 
Zato smo hitro pospravili in pohiteli, da 
nas vodič ne bi čakal. Ko smo dospeli do 
njega, nas je povabil, da stopimo v malo 
hiško, ki je pred vhodom. Tam se nam je 
vodič predstavil in nas vprašal, katero ži-
val hočemo videti od blizu. Ker je večina 
hotela kačo, nam je predstavil afriškega 

pitona, ki je bil 1 meter dolg in je tehtal 
1,5 kg. Najprej smo se ga lahko dotaknili, 
nato smo ga držali in si ga namestili tudi 
za vrat. Tudi povohali smo ga in poslušali, 
kako sika. Ko smo opravili s tem, smo si 
ogledali hranjenje morskega leva. Bilo je 
zanimivo, saj so pokazali kar veliko za-
nimivih trikov. Na primer skakanje čez 
obroč, igranje z žogo ipd. Prav na tem 
mestu nas je obiskala skupina novinarjev 

in snemalcev s Sveta na Kanalu A. Nekaj 
naših učencev je dalo svoje komentarje 
novinarki. Potem smo si ogledali še neka-
tere druge živali, in sicer medveda, volka, 
sovo, jelena ipd. Ko smo končali, smo se 
spet dobili z vsemi razredi pred izhodom. 
Tam smo počakali avtobus. V šolo smo 
prišli okrog 13. ure. In tako se je naravo-
slovni dan končal.

Hana Ahdali, 7. b
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tehniški dan

Obisk ekološke kmetije

Vzgoja in izobraževanje

14. septembra smo deveti razredi ime-
li prvi tehniški dan. Z avtobusom smo se 
odpravili na ekološko kmetijo, ki je v bli-
žini Kočevja. Tam nas je prijazno sprejel 
lastnik kmetije. Najprej nam je razložil, 
kaj bomo počeli, ter nam nato namenil čas 
za samostojen ogled kmetije. Vmes smo 
se lahko pogostili s sladkimi piškoti. 

Kmetijo smo si ogledovali 15 minut ter 
nato sedli na klopce v gozdu, ki so bile 

razporejene v krog. Lastnik nam je pred-
stavil zgodovino kmetije in ob tem pouda-
ril, da je vedno hotel odkriti nekaj novega. 
Govoril nam je o tem, kako življenje z na-
ravo pomaga naravi. Nato smo se vrnili 
na začetek kmetije, kjer nam je razlagal, 
kako se narava razvija in kako vpliva na 
naša življenja. Kasneje smo odšli k če-
belnjaku, kjer smo izvedeli, da na čebele 
vpliva veliko radioaktivnih snovi. Najbolj 

pa nanje vplivajo mobilni telefoni. Pred-
stavil nam je tudi črno prihodnost življe-
nja brez čebel – ni čebel, ni življenja. Po 
ogledu se nam je zahvalil za pozornost in 
nam pustil nekaj prostega časa. Po tem 
smo se zbrali in odšli nazaj na avtobus ter 
se odpeljali domov. 

Večini se je zdel izlet prijetnejši, kakor 
da bi ob tako lepem vremenu bili v šoli.

Ksenja Žnidaršič, 9. a

Kulturni dan

Ogled ljubljane 
Z novim šolskim letom smo postali 

šestošolci, in tako smo se v sredo, 29. 9. 
2010, odpravili na kulturni dan v Ljublja-
no. 

Ob 7.30 smo se zbrali v šolski avli, da 
je učiteljica preverila, ali smo vsi priso-
tni. Pojedli smo malico in se z avtobusom 
odpeljali proti Ljubljani. Tam smo dobi-
li delovni zvezek in izvedeli nekaj več o 
Ljubljani v preteklosti. Ljubljana je bila 
v srednjem veku sestavljena iz treh trgov 
in mogočnega gradu nad njimi. Nastala je 
ob reki Ljubljanici, ki je bila pomembna 
za transport. V mestu so živeli trgovci in 
obrtniki. Največje nadloge meščanov so 
bili potresi, požari in poplave.

V času ogleda smo se sprehodili po vseh 

trgih in marsikaj izvedeli o njih. Novi trg 
je najmlajši del srednjeveške Ljubljane, ki 
se je razvil na levem delu reke Ljubljani-
ce. Stal je na prostoru, kjer je danes letno 
gledališče Križanke, ki so dobile ime po 
menihih križnikih, ki so tam nekoč živeli. 
Stari trg je bil znan po trgovinah in se-
jemskem prostoru. Tam je bil postavljen 
Herkulov vodnjak, ki je bil postavljen 
v spomin zmage nad Turki. V srednjem 
veku pa je na tem prostoru stala mogočna 
lipa, pod katero so prirejali plese. O tem 
piše tudi France Prešeren v svoji pesmi 
Povodni mož. 

Mestni trg je bil pred mestno hišo ali 
Rotovžem. Mestni možje so pred Roto-
vžem razglašali sodbe in mestne odloke. 

Del mestnega trga je bil tudi Špital – bol-
nica za revne. Po ogledu smo imeli nekaj 
časa za malico. Nato smo se povzpeli na 
Ljubljanski grad. Po zavitih stopnicah 
smo odšli na razgledni stolp in si z vrha 
ogledali Ljubljano. Po vrnitvi s stolpa 
smo si ogledali film o zgodovini gradu. 
Izvedeli smo veliko o življenju na gradu. 
Vodička nam je pokazala tudi podzemni 
rov, ki vodi pod obzidje na prostost pred 
grad. 

Tako se je končal naš kulturni dan v 
Ljubljani. Bilo mi je zelo všeč in upam, 
da ga bomo še kdaj ponovili.  

Matic Breznik, 6. c

Učili so se pisati pismo
Škofljica, 28. 9. 2010

Dragi Filip!
Rad bi ti povedal, da smo pred dobrima 

dvema tednoma petošolci preživeli šolo v 
naravi, v otroškem letovišču Pacug. Ker 
verjetno še nisi bil tam, ti bom naš teden 
opisal. Izbral sem nekaj stvari, ki so mi 
bile zelo všeč.

Luka Koper: na poti v letovišče smo si 
ogledali največjo slovensko luko – Luko 
Koper. Ko smo prišli tja, so ravno razto-
varjali veliko čezoceansko ladjo. Videli 
smo, kako so zajezili del morja in v bazen 
vsipali pesek. Tako širijo luko. Videli smo 
tudi premične žerjave, traktorje, tovornja-
ke in skladišča za tovor in izvedeli pestro 
zgodovino Luke Koper. Ne boš verjel, 
kjer zdaj stoji luka, je bilo nekoč morje!

Piran: že drugi dan smo odšli v Piran. 
Tudi tam je bilo lepo. Obiskali smo muzej 

podvodnih dejavnosti, akvarij, Tartinijev 
trg in stojnice, kjer smo si kupili spomin-
ke. Odšli smo tudi na sladoled. 

Sečovlje: predzadnji dan smo se z bar-
ko, ki se imenuje Solinarka, odpravili v 
Sečoveljske soline. Vodič nam je opisal 
zgodovino Sečovelj. Sprehodili smo se 

ob solnih poljih in poskusili svežo sol. 
Bila je bolj slana kot tista, ki jo kupiš v 
trgovini. Ogledali smo si še maketo Sečo-
veljskih solin. 

Obisk letovišča je bil res super! Pripo-
ročam ga tudi tebi in te lepo pozdravljam. 

Tvoj nekdanji sošolec Rok Brglez



24

Kultura

večer pod kozolcem 

tekmovali so zobotrebčarji
V nedeljo, 19. 9. 2010, se je pod Javor-

nikovim kozolcem ob 19. uri začel »Ve-
čer pod kozolcem«. Rdeča nit prireditve 
je bila predstavitev domačih obrti na Ško-
fljici. V skoraj dve uri trajajočem progra-
mu smo nastopajoči z besedami, petjem, 
glasbo, skečem in tekmovanjem zobo-
trebčarjev predstavili obrti, ki se že več 
generacij ohranjajo in živijo na Škofljici.

Prireditev smo letos že četrtič izve-
dli pod kozolcem, ki prav letos praznuje 
svojo 100. obletnico. Gostitelju Janku 
Javorniku smo se zahvalili za gostoljubje 
in mu za okroglo obletnico njegovega ko-
zolca, ki simbolizira arhitekturne bisere 
in enkratne posebnosti slovenskega stav-
barstva, iskreno čestitali. Povedal nam je, 
da je on »kozuc generacija«, ker so bile 
včasih velike družine, skritih kotičkov pa 
malo?!

Za veselo razpoloženje sta skrbela har-
monikarja Blaž Matjaž in Aleš Dolinšek. 
Da bi spoznali čim več zanimivega o do-
mačih obrteh na Slovenskem sta poskr-
bela voditelja Maruša Fakin v vlogi žu-

panove Micke in njen ženin Anže – Miha 
Brkinjač. Podrobnosti o delu z lanom, o 
delu čevljarja in zidarja-fasaderja pa so 
obiskovalci izvedeli iz pogovorov z Jane-
zom Skubicem, Primožem Štajnarjem in 
Francijem Dolinškom, ki sem jih opravila 
kot predsednica društva. Na Škofljici je še 
več obrti, ki živijo že več generacij, pa žal 
obrtniki niso bili pripravljeni sodelovati 
na tej naši prireditvi. 

Čeprav o obrteh ni znanih dosti sloven-
skih ljudskih pesmi, pa so pevke pevske-
ga zbora Turističnega društva Škofljica, 
Laniške predice, le našle dve: »Koga bi 
vzela« in »Predice«, in ju uspešno zapele. 
Nekaj kratkih pesmic o obrtnikih je pred-
stavila tudi Ines Matjaž.

Za dobro voljo in za salve smeha pa 
sta poskrbeli gostji iz Velikih Lašč, se-
stri dvojčici Slava in Francka. Svojo pri-
poved o njunem nelahkem otroštvu in o 
izdelovanju zobotrebcev v njuni družini 
sta povedali in tudi odpeli na humoren in 
nadvse zabaven način. Kako se pa izdelu-
jejo zobotrebci in pri delu tudi tekmuje, 

sta nam pa v živo prikazali dve skupini: 
Češmin in Leska. Tekmovali so: zakonca 
Škrabec proti Štefki Bedenčič in Milki 
Jordan. Sodnik je bil Janez Gačnik. Zma-
gala sta zakonca Škrabec in dobila prvo 
nagrado – polno košaro dobrot, dovolj 
polno tudi za drugouvrščeni par. 

Za pomoč in sodelovanje na prireditvi 
se zahvaljujem Janku Javorniku, ozvoče-
valcu Franciju Kraškovicu, osvetljevalcu 
Mihi Krejanu, vsem nastopajočim za za-
nimive in iskrene pripovedi, gasilskemu 
društvu za posojene klopi, Darinki Go-
lobič za pomoč pri organizaciji, Stanetu 
Kočarju in Tonetu Sladiču ter pridnim 
gospodinjam Mileni, Milojki, Vladki, 
Majdi, Barbari in trem Marijam, ki so 
tudi tokrat poskrbele za pogostitev in do-
brote ob zaključku nedeljskega večera. Za 
obisk iskrena hvala tudi našim zvestim 
obiskovalcem.

Fotografije si lahko ogledate na barv-
nih straneh!

Marija Gregorič,
predsednica KUD Škofljica

cerkev sv. simona in juda tadeja na rudniku
Nedaleč stran od meje naše občine se na 

ljubljanski strani na griču nahaja cerkev 
sv. Simona in Juda Tadeja. Čeprav cerkvi-
ca prevladuje nad okolico in se na prvi po-
gled zdi pomembna, pa o njej arhivski viri 
in literatura le malo govorijo. Prvi vtis, ki 
ga nam da cerkvena arhitektura, je, da gre 
za baročno zgradbo, a ta vtis je pravilen 
le deloma. Šele podrobnejše obravnave 
namreč povedo, da gre za stavbo, ki je v 
svojem jedru srednjeveška (v arhivih naj 
bi bila prvič omenjena leta 1462). Sledov 
o predbaročni dobi skorajda ni več, saj je 
bilo 18. stoletje tisto, ki je terjalo temeljite 
predelave in prilagoditve novim slogov-
nim trendom. 

Kot kaže, je bila prvotna rudniška cer-
kev po izgledu sorodna večini srednjeve-
ških cerkvic. Oblike arhitekture sicer ne 
poznamo, sklepati pa smemo, da je barok 
temeljito prilagodil gotske temelje – po-
večava oken, dozidava zvonika, večja 
prostornina … Na sedanji podobi cerkve 
verjetno najprej opazimo njeno belino, a 
v gotiki je bila zunanjščina vsaj deloma 
poslikana. O tem nam priča skromen osta-
nek lika svetega Krištofa, ki ga je Mojster 

Leonard okoli leta 1500 (po nekih drugih 
teorijah morda celo okoli 1490) upodobil 
na zahodnem pročelju. Slikarija je bila 
zaradi baročnega zvonika precej poško-
dovana, že tako skromne ostanke pa so še 
dodatno oskrunila dela ob vgraditvi orgel 
oziroma orgelskega meha. 

Na podlagi slogovne analize in neka-
terih detajlov, kot so obrazni tip in izraz 
upodobljenca ter brokatni vzorec na Kri-
štofovem plašču, umetnostna zgodovina 
poslikave pripisuje Mojstru Leonardu. 
Freskant, ki ga poznamo tudi pod zasil-
nim imenom Mojster svetega Andreja iz 
Krašc, je deloval na prehodu iz 15. v 16. 
stoletje, in sicer na področju Moravč in 
Horjula, ravno rudniška freska pa priča, 
da je bil njegov čopič dejaven tudi na tej 
strani Ljubljane. 

Nekoliko več podatkov o cerkvi in nje-
ni opremi je prineslo obdobje baroka. Vi-
zitacijski zapisnik Rinalda Scarlichija leta 
1631 omenja tri oltarje, in sicer oltar za-
vetnikov cerkve apostolov Simona in Juda 
Tadeja, oltar svete Katarine in oltar, ki je 
bil posvečen svetniku Juriju. Skoraj štiri-
deset let kasneje, ko je cerkev na Rudni-

ku sodila še pod šentpetrsko župnijo, se v 
vizitaciji podružničnih cerkva ljubljanske 
škofije prav tako omenja tri oltarje, ki pa 
so dobili nove patrocinije; svetega Jurija 
je zamenjala Helena, Katarino pa Janez 
Evangelist. Iz zamenjave svetnikov lah-
ko sklepamo, da so na oltarjih nadome-
stili kiparsko oziroma slikarsko okrasje 
s podobami novih zaščitnikov, če že ni 
prišlo do menjave celotnih oltarjev. Oltar 
zavetnikov cerkve je ohranil svoja varu-



25

Kultura

ha, a je bil tudi ta oltar deležen predelav. 
Zagotovo je dobil nov pozlačen nastavek, 
saj ga omenjajo arhivski viri, verjetno pa 
so izvedli še druge lepotne in varstvene 
posege.

Leta 1753 je bila končana vsaj večina 
del, ki so cerkvi dale njen sedanji baročni 
videz. V čas 2. polovice 18. stoletja sodi 
sedanji glavni oltar s kipoma svetega Si-
mona in Juda Tadeja ter s kvalitetno po-
dobo Marije z detetom v osrednji niši. Po-
dobi apostolov sta nameščeni ob straneh, 

zaznamujejo pa ju razpotegnjeni (mani-
eristični) proporci, velikost, izpostavlje-
nost atributov, postavitev v kontrapostu, 
s čimer po slogu odstopata od drugega 
okrasja. Oblikovanje draperije, ki ume-
tnostnim zgodovinarjem pogosto poma-
gajo pri iskanju avtorja, tokrat ne ponuja 
nobene oprijemljive rešitve. Poznavalec 
baročne plastike Sergej Vrišer v Ljublja-
ni in okolici ni našel podobnih del, ki bi 
mu pomagala vsaj nakazati kiparja, je pa 
podobnosti našel na nekaterih kipih s po-

dročja Notranjske, a ker so ti po videzu 
sorodni izdelki kasnejšega nastanka, osta-
ja vprašanje atribucije kipov na Rudniku 
še neodgovorjeno. Isto bi lahko rekli za 
skoraj celotno cerkev in umetnine v njej. 

Ne glede na arhitekturno izpostavlje-
nost v kraju in pomembno lego ob robu 
Ljubljane, v zapisovalcih zgodovine ume-
tnosti cerkev ni pustila trajnejšega vtisa, 
ki bi za sabo pustil več oprijemljivih po-
datkov iz življenjepisa te cerkvene stavbe.

Nataša Kovačič

pevci Mepz sv. cirila in Metoda KUd Škofljica kljub 
dežju uživali na izletu po beli krajini

V sredini letošnjega septembra se je ve-
sela druščina glasbeno in duhovno pove-
zanih navdušencev odpravila na izlet, da 
bi si napolnila baterije za novo pevsko se-
zono. Načrtovana in zaželena je bila pol-
noštevilna udeležba, a sta hitri tempo ži-
vljenja in jesensko deževje naredila svoje. 

Po prav kislem začetku dneva se je ob 
poti proti Dolenjski celo malo zasvetli-
kalo. A sončni žarki pevcem in njihovim 
sorodnikom tisti dan niso bili naklonje-
ni. Pokrajina je drvela mimo in predlog 
vodiča je bil, da bi se ustavili pri znani 
belokranjski gostilni z znamenito pijačo – 
karampampoli, ampak naša druščina je to 
zavrnila. J Seveda, saj smo bili že tako in 
tako veseli. Ustavili smo se šele Pri Treh 
Farah, kjer je prvotno stala samo ena cer-
kev. Ko je s časom postala premajhna, je 
niso povečali, ampak so se odločili zgra-
diti zraven še eno in nato še eno. Danes 
romarskemu namenu služi le ena. Zaradi 
dežja se je tam kar pod dežniki prilegla 
malica naših pokroviteljev, da bi lažje 
zdržali nekajkilometrsko pot do bližnje 
Metlike. 

Ves čas popotovanja je v avtobusu svo-
jo zakladnico znanja na široko odpiral naš 

zvesti spremljevalec-vodič Jože Kukman 
in nam posredoval veliko število informa-
cij, nas izobraževal in tudi nasmejal. Že je 
tu Metlika. Misli odhitijo k vinski vigredi, 
h kraljici vina – metliški črnini, h križni-
kom. Žal je tisti dan nebo dodobra nama-
kalo našo zemljico, tako da so se skupaj 
z malo četico pevcev po starem mestnem 
jedru Metlike premikali tudi pisani de-
žniki. Šli smo mimo cerkve, kjer nam je 
prijazni župnik na kratko predstavil kraj, 
farno cerkev, znameniti križniški viteški 
red ter povedal nekaj zanimivosti o usko-
ški zgodovini Metlike in njene okolice. 

Hitimo, kajti na koščku nekdanjega 
Rima v današnjih Jankovičih si je družina 
Raztresen postavila svoj Rim. Gospodar 
domačije nas že čaka, da nam pokaže po-
stopke predelovanja lanu in pridobivanja 
preje. Gospa pa že sedi pred kolovratom 
in pripoveduje o danes ponovno, a skro-
mno oživljeni tradiciji belokranjskih pisa-
nic, o škrobljenju in tkanju prtov. Vmes 
pove tudi zgodbe, kako so obkolpski pre-
bivalci živeli in dihali z lanom in marsik-
daj tudi stradali, dokler niso začeli izdelke 
prodajati v gosposko Ljubljano.

Ob koncu smo imeli tudi tako srečo, da 

smo lahko zapeli skupini varovancev iz 
društva Sonček, ki je takrat tam ustvarja-
la, in bili res iskreno nagrajeni z njihovim 
navdušenjem.

Polni lepih zgodb, novega znanja in 
praznih trebuhov smo si privoščili slastno 
kosilo v odlični črnomaljski gostilni. Po 
obedu nam je celo uspelo pretegniti noge 
s sprehodom k izviru reke Krupe in samo 
z vzdihi presenečenja smo lahko opazo-
vali velikanske količine vode, ki že pri 
izlivu ni mogla v svojo strugo, in le slutili 
smo, kaj bo prineslo deževje tistega konca 
tedna. Še krajši postanek in ogled prelepe 
žužemberške cerkve.

Tako se je še enkrat pokazalo, da je pe-
sem studenec, ki se razliva ob sreči, upa-
nju in hrepenenju, ob žalosti in bolečini, 
ob delu in zmagoslavju, od človeka k člo-
veku, od ljudi k ljudem, in da pesem po-
vezuje, širi obzorja in odpira meje. Pevci 
pa obljubljamo, da bomo povezani še na-
prej prepevali v svoje veselje in Bogu v 
čast. 

Pevke in pevci  
MePZ Sv. Cirila in Metoda 

Katarina Jaklitsch Jakše 
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Fotografska razstava v knjižnici

znali so uporabiti dobro luč,  
dinamiko, kompozicijo in vsebino

pOKOjni MaMi
Na grobu tvojem krasne rož'ce cveto,

iz maminega srca rastejo.
Morda zato, da pokazala mi bo,

hvaležnost svojo.

Ko si živela, sem ti kaj odrekla,
a potem vse naredila,

mislim, da si mi to oprostila.

Zdaj, ko te ni več,
pogrešam te preveč, ker te ni, 

da z mano delila bi skrbi.

Obiskujem te na grobu, kjer rož'ce 
cveto

in mislim na te, kako hudo je bilo,
ko življenje se ti je iztekalo.

Samo v sanjah te srečam,
kjer si lepa in zdrava,

ko se zbudim, 
vidim, da je le spomin.

Če mati ti stara in bolna umre,
vedno prezgodaj je še.

Zato, mami, veš,
pogrešam te zares,

če sem te kdaj užalila,
bi se ti sedaj oprostila.

Zinka Štrubelj

jesen
Jesen je ptice selivke poslala na pot,

lepše kot tukaj jim bo drugod.

Široko odprla je vrata kleti,
shranila bogastvo poletnih bo dni.

Z listjem se bo poigrala,
pisano preprogo stkala.

Dež bo na zemljo izlila, 
mrzle peči zakurila.

Po kostanju zadišala,
ko bo tiho šepetala:

Pridi, pridi, svečico prižgi.
Spomni se tistih, ki jih več ni.

Marija Apovnik

V četrtek, 7. oktobra, je Kulturno-ume-
tniško društvo Škofljica v Knjižnici Ško-
fljica odprlo fotografsko razstavo članov 
začetniškega tečaja fotografiranja. Men-
tor tokrat že tretjega tečaja je bil poklicni 
mojster fotografije Feruccio Hrvatin. 

Teoretični in praktični del tečaja je po-
tekal v aprilu 2010. Tečajniki so bili pri-
dni in so s pridobljenim znanjem fotogra-
firali tudi poleti in jeseni. Rezultat je 35 
izbranih, odličnih fotografij, ki se jih ne bi 
sramoval niti kakšen fotograf z večletni-
mi izkušnjami. Znali so uporabiti dobro 
luč, dinamiko, kompozicijo in vsebino. 
Lahko rečemo, da so postali »tatovi«, ki 
so večnosti ukradli trenutke in jih posta-
vili v okvirje. 

Razstavljajo: Maja Novak, Eva Recek, 
Eva Zagoričnik, Iztok Petrič, Andrej Po-
gačnik in Robert Recek. Vsem čestitamo! 

 Veseli nas, da smo že na razstavi dobi-
li pobudo, da naj bi naslednje leto zopet 
organizirali fotografski tečaj. Foto sekcija 
v društvu deluje že 10 let in njeni člani 
so imeli že številne skupne in samostojne 
razstave. V letošnjem letu je Ministrstvo 
za kulturo RS z odločbo podelilo našemu 
društvu status društva v javnem interesu, 
med drugim tudi na podlagi ustvarjanja 
članov foto sekcije.

Društvo se iskreno zahvaljuje mentorju, 
tečajnikom, Knjižnici Škofljica za gosto-
ljubje, obiskovalcem pa za obisk in za iz-
rečene pohvale.

Marija Gregorič,
predsednica KUD Škofljica
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razvalina življenja dan spOMina  
na Mrtve

Morje jesenskega cvetja
pokriva grobove.

Blesketajoče sveče
plapolajo za mrtve rodove.

Ob grobu molče,
sklonjeno stojimo,
na krilih spominov

v preteklost poletimo,
se naše misli

z duhom pokojnih spojijo,
za trenutek z njimi
v iluziji zaživimo.

To je čas,
ko se narava z nami zavije v črnino.

Je čas,
ko se v svojo notranjost poglobimo.

Je tudi čas,
ko se nas polasti občutek minevanja 

…

Tončka Podlogar

Jesensko sezono gostujočih gledaliških 
predstav smo začeli v petek, 15. oktobra, 
ko so pri nas gostovali gledališčniki KD 
Krka z ljudsko igro F. S. Finžgarja Razva-
lina življenja. 

Za Finžgarjeva dela je značilno, da so 
tesno povezana s kmečkim ljudstvom in 
so prepričljive dramske stvaritve. Razva-
lino življenja je duhovnik Finžgar napisal 
leta 1920. Igralci KD Krka in režiserka 
Marijana Hočevar so tako proslavili 90. 
obletnico, odkar je bila igra napisana, in 
140. obletnico rojstva dramatika, ki jo 
bomo praznovali 9. februarja 2011.

Tragična zgodba mlade žene Lenčke 
– Sandra Semolič, nas je vse gledalce 
pretresla. Vsi, oče Urh – Robert Škufca, 

dekla Tona – Joži Petrič, Ferjan – Primož 
Bradač, s katerimi se imata z Lenčko 
rada, ne glede na vse posledice, in njen 
mož – Jože Pečjak, so v globini svoje 
duše dobri in pozitivni ljudje, pa vendar 
jih okoliščine pahnejo v nezavidljive si-
tuacije. V Finžgarjevih časih so odnosi 
temeljili predvsem na denarju, gruntu in 
imenitnosti. Žal je tako ponekod še danes. 

Zgodba nas ne pusti neprizadete. Vemo, 
da starši vedno želijo svojim otrokom vse 
najboljše. Pa vendar se otroci z njihovimi 
odločitvami pogosto ne strinjajo. Starši 
pogosto obravnavajo otroka, ki je že od-
rasla oseba, kot otroka, kar ni prav. Mora-
jo sprejeti otrokovo odločitev, še posebno 
takrat, ko gre za izbiro življenjskega par-

tnerja. Seveda pa se morajo tudi mladi, ko 
stopajo na novo skupno pot, zavedati, da 
bo treba marsikdaj potrpeti in da bo mo-
ral vsak pri sebi kaj spremeniti za boljše 
medsebojne odnose. Zlato pravilo vsake-
ga odnosa pa je, da nihče nima pravice 
drugemu preprečiti odhoda iz zveze, kaj 
šele mu odvzeti življenje.

Za odlično odigrano predstavo je ob-
činstvo igralce nagradilo z bučnim aplav-
zom.

M. Gregorič, KUD Škofljica

Škofljiška žegnanjska nedelja
Škofljiška žegnanjska nedelja je naravnana 

na datum posvetitve naše župnijske cerkve 
zavetnikoma svetima Cirilu in Metodu. Žu-
pljani se nanjo pripravljamo na dva načina, 
materialno in duhovno. Materialno v tem 
smislu, da dom in zunanjost temeljiteje poči-
stimo in pripravimo pogostitev za družinske 
povabljence. Tudi za župnijsko središče za-
dolžena skupina temeljiteje kot sicer pospravi 
božjo hišo in jo okrasi s cvetjem, vsa ognjišča 
pa so povabljena, da pripravijo pogostitev po 
dveh slavnostnih nedeljskih mašah.

Duhovno pripravo na praznovanje pa smo 
farani in različne župnijske enote opravili v 
soboto ob ves dan izpostavljenem Svetem 
Rešnjem Telesu v cerkvi, kjer smo se po 

enourni molitvi, petju in zrenju v skrivnost 
Jezusove prisotnosti v kruhu hostije notranje 
okrepili.

V vrhuncu praznovanja na nedeljo (17. 10. 
2010) je péto sv. mašo daroval nadškofijski 
tajnik mag. Matej Pavlič ob somaševanju 
našega župnika Jožeta Tominca in diakona 
Imreta Jerebica in četice ministrantov.

V nagovoru nas je gospod Matej Pavlič po-
sebej opozoril, da nas v teh dneh, ko postaja 
vse hladneje, posebno pritegujejo topla do-
mača ognjišča, ki nam ogrevajo telo. Vendar 
je še hujši mraz, ki seže do srca in nas peha v 
osamljenost in zapuščenost. In za ogrevanje 
te podhlajenosti je pomembno neugasljivo 
ognjišče povezanosti in prijateljstva pri Jezu-
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su Kristusu, ki je v tabernaklju navzoč že 
četrt stoletja za našo župnijo.

Povedal nam je, da so stari Grki osre-
dnji hišni prostor z ognjičem, kjer so se 
zbirali in jedli, imenovali megaron. Z ena-
ko besedo so tudi poimenovali svetišče, v 
katero so hodili molit. Z isto besedo so 
torej poimenovali toplo domače ognjišče 
in kraj srečanja z božjim. 

Z eno besedo so povzeli tisto, kar je 
za človeka najpomembnejše, pa ne le za 
ljudstva preteklosti, temveč tudi za nas 
danes.

Ljudje smo družabna bitja in se združu-
jemo v različnih združenjih, ki nam prina-
šajo materialne koristi. Ob teh pa družina 
in župnija v povezanosti v vesoljno Cer-
kev zavzemata posebno mesto, v katerem 
je navzoč vidik zastonjskosti in veselja v 

povezanosti, ki daleč presega zgolj to, kar 
nam koristi v materialnem smislu.

Starši sprejemajo otroke, ker jih imajo 
radi, ker jim želijo posredovati življenje, 
in ne zato, ker bi imeli od njih korist. Žu-
pnijska skupnost moli in praznuje, dela 
dobro in oznanja Gospodovo besedo, ne 
da bi se s tem materialno krepila, temveč 
da bi bilo čim več ljudi deležnih božje 
bližine in moči za življenje po veri. Ob 
družinskem »ognjišču« prejemamo svojo 
človeškost in smo deležni prve sprejeto-
sti, ob »ognjišču« župnijske skupnosti 
spoznavamo, da živimo tudi za Boga in 
drug za drugega.

Obe ognjišči pa v trdno zvezo veže 
naša molitev, ki je podobna obdelovanju 
zemlje za rast vsejanih semen, ki vzklijejo 
v novo življenje.

Molitve naj se nikoli ne naveličamo, 
kar je na preprost in globok način poveda-
la blažena Mati Terezija, ki je rekla: »Če 
molimo, bomo verovali. Če verujemo, 
bomo ljubili. Če ljubimo, bomo služili.« 

Tudi v naših ognjiščih, tako v družini 
kot v župniji, naj gorijo ti plameni. Mo-
limo, verujmo, ljubimo in služimo v ve-
likem zaupanju, da nas v ta svet, včasih 
tako hladen in neprijazen, Bog morda po-
šilja prav zato, da bi vanj prinesli nekaj 
topline. Svojih majhnih ognjišč nikdar ne 
umaknimo od večnega ognjišča ljubezni 
– Jezusa Kristusa, ki ostaja naše veselje 
in naša moč.

Anton Mušič,  
Skupina za oznanjevanje pri ŽPS 

KNJIŽNICA ŠKOFLJICA objavlja KNJIŽNE NOVOSTI  
tudi na internetni strani:

www.skofljica.si in www.lavrica.eu

Knjižnica sporoča

novo na knjižnih policah
OddeleK za Odrasle
0 Splošno

GUINNESS 2011
1  Psihologija

MCMAHON, Gladeana: Adijo, tesnoba!: priročnik za samo-
pomoč

MCMAHON, Gladeana: Adijo, jeza!: priročnik za samopo-
moč
3  Sociologija, etnologija

POROČNI salon
6  Medicina, domače živali, industrija

LOREAU, Dominique: Umetnost zmernosti in užitka
FOX, Michael W.: Zdravilna masaža za mačke: preizkušen 

masažni program
FOX, Michael W.: Zdravilna masaža za pse: preizkušen ma-

sažni program
SULLI, Marco: Nafta: nastanek in razvoj svetovne naftne in-

dustrije
7  Umetnost, film

GROVE, Elliot: Sto trideset projektov za uvod v snemanje 
filmov
80/82  Jezikoslovje, literarna teorija

PETSTO romanov: kratke vsebine romanov slovenske in sve-
tovne književnosti
821-311.2  Družabni roman

HUELLE, Pawelle: Zadnja večerja
GIFFIN, Emily: Nekaj modrega
GIFFIN, Emily: Nekaj sposojenega
PERERA, Anna: Fant iz Guantanama
MUNRO, Alice: Preveč sreče
BUSHNELL, Candace: Dnevnik Carrie Bradshaw: spoznajte 

Carrie pred Seksom v mestu
YOUNG, William P.: Koliba: ko se tragedija sreča z večnostjo

Slovenski avtorji:

JANČAR, Drago: To noč sem jo videl
KINSELLA, Sophie: Mala strastna zapravljivka
TRIBUSON, Goran: Klub oboževalcev: periferijski kvarter

821-311.6  Zgodovinski roman
CABRE, Jaume: Šumenje Pamana: življenjska drama ljudi v 

primežu španske državljanske vojne
SKRINJAR-Tvrz, Valerija: Zmajeva kri. Razhajanja
IGGULDEN, Conn: Osvajalec. Imperij srebra

821-312.6, 929  Biografski roman, biografije
UNTERREINER, Katrin: Cesar Franc Jožef: miti in resnica
TSCHINKEL, John: Zvonovi so umolknili
GANDHI, Mahatma: Avtobiografija: zgodba o mojih eksperi-

mentih z resnico
ORWELL, George: Na robu in na dnu v Parizu in Londonu

821-32  Kratka proza
MURAKAMI, Haruki: Slon izginja
BAMBAREN, Sergio: Kristalna reka

821-94 Spomini
JOHNSON Debeljak, Erica: Prepovedani kruh
OBAMA, Barack: Sanje mojega očeta: zgodba o rasi in de-

diščini
821-312.4  Kriminalke

FALETTI, Giorgio: Jaz sem bog
GERRITSEN, Tess: Dvojnica
GRISHAM, John: Pritožba
CARTER, Chris: Morilec s križem
DRVENKAR, Zoran: Sori
HEINICHEN, Veit: Spokoj močnejšega

9 Geografija, turistični vodiči, potopisi, zgodovina
Karlin, Alma M.: Samotno potovanje v daljne dežele: trage-

dija ženske
MCGREGOR, Ewan: Dolga pot navzdol: afriška pustolovščina

Pripravila: Alma Vidmar Mederal



29

Knjižnica sporoča

Kaj berejo knjižničarji?

Vabimo vas na KNJIŽNI KLUB, ki 
bo potekal  v  sredo, 24. novem-

bra, ob 19. uri v Knjižnici Škofljica.

Tokrat se bomo pogovarjali o knjigi 
PRIHODNJIČ – Marc Levy

Čustven roman o ljubezni duš, ki se 
iščeta skozi veliko življenj, in o temač-
nih silah, ki jima poskušajo preprečiti 

združitev.

primož rode, vladimir pezdirc – lube: 
ericOUssa – pOtOvanje OKOli jadransKega MOrja (2008) 

Potopis dveh starejših zagrizenih mor-
jeplovcev v obliki dnevniških zapisov nas 
z dvema barkama vodi vzdolž Jadranske-
ga morja. Bralec z avtorjema pluje ob Is-
tri, mimo dalmatinskih mest, se ustavlja 
na otokih Iloviku, Šolti, Korčuli. Potlej se 
sprehodi po veličastnem in starodavnem 
Dubrovniku in se nato v dobri družbi in 
z zanimivimi komentarji, ki se dotaknejo 
najrazličnejših tem, zlasti pa z opisova-
njem veščin plovbe odpravi do črnogor-
skih in albanskih obal in mest vse do gr-
ških otokov, med katerimi je tudi Ericous-
sa. To je majhen otoček malo severno od 
Krfa, pokrit z bujnim sredozemskim ra-
stjem in ogromnimi drevesi. Otok krasijo 
peščene plaže, v notranjosti pa naletimo 
na majhno naselje in obdelano zemljo. Na 
otoku se nahaja tudi hotel. Otočani veru-

jejo, da je Homerjev popotnik Odisej prav 
na njihovem otoku prebil 7 let v ujetni-
štvu nimfe Kalipso. 

S pomorščakoma, ki za čas križarje-
nja vselej navezujeta stike z domačini in 
se z njimi družita, nato zaplujemo skozi 
Otrantska vrata in v italijanske vode ter 
se ustavljamo v Monopoliju, Brindisiju, 
Bariju, Fanu, Chioggii, dokler ne pridemo 
mimo Benetk in se pripeljemo domov v 
Marino Portorož. 

Jezik in ubeseditev vseh doživetij, tako 
prijetnih kot spoprijemanj z močnimi ve-
trovi in neurji, sta sočna, tekoča, avtorja 
z lahkoto spremljata dogajanje okoli sebe 
in mimogrede omenjata razne zgodovin-
ske podatke o krajih na poti, prispevata 
odlomke pesnitev z različnih območij, 
izražata občutke ob druženju z domačini.

Ne čudimo se, če si bo v kratkem kdo 
od bralcev zaželel iti po njuni poti. 

Križarjenje Primoža Rodeta in Vladi-
mirja Pezdirca – Lubeta je trajalo 1 me-
sec, od 5. junija do 6. julija 2008. Primož 
Rode je pisec besedila, Vladimir Pezdirc 
pa je prispeval fotografije s križarjenja. 
Na začetku knjige je prikazan načrt poti 
na zemljevidu. Knjiga ima 139 strani. 

Prof. dr. Primož Rode je specialist kar-
diologije, do pred nekaj leti je opravljal 
funkcijo generalnega direktorja Univerzi-
tetnega kliničnega centra Ljubljana. 

Vladimir Pezdirc deluje na Akademiji 
za likovno umetnost in oblikovanje, na 
oddelku za oblikovanje. Oba imata rada 
morje.

Gašper Hudolin

tomaž Mahkovic: stražar
To je literarni prvenec Tomaža Mahko-

vica, sicer bolj znanega po tem, da piše 
haiku poezijo. Stražar je zbirka kratkih 
zgodb, popis utrinkov iz življenja ljudi, ki 
morda na zelo podoben način tudi »tam 
nekje« živijo. Tematika teh kratkih zgodb 

je v slovenskem prostoru že kar tradicio-
nalna (Pohujšanje v dolini šentflorjanski, 
Dogodek v mestu Gogi, ali po moje: kaj 
vse se skriva za tistimi okni?) Jezik To-
maža Mahkovica je tekoč, zgodbe se odli-
kujejo s presenetljivimi obrati in zasuki. 

Vsekakor avtorju ne moremo »očitati« 
dolgovezja in seveda, kot se za dobrega 
pesnika spodobi, premore marsikatero 
domiselno metaforo.

Bernarda Ščetinec

Milanka dragar: 

zvest KrižaneMU, Mučenec alojzij grozde
Zvest Križanemu je izredno tenkočuten življenjepis Alojzija Grozdeta, ki je med 

drugo svetovno vojno na Slovenskem umrl nasilne smrti, star komaj 20 let. Ta preprosti 
fant je bil na letošnjem evharističnem kongresu, ki je potekal 13. junija v Celju, raz-
glašen za blaženega, saj mu je Kongregacija za zadeve svetnikov priznala mučeniško 
smrt, kar pomeni, da je bilo dokazano, da je umrl zaradi sovraštva do vere. Grozdetova 
beatifikacija je izzvala več burnih odzivov posameznikov, ki so menili, da je bil Grozde 
zgolj izdajalec, ki si je smrt zaslužil.

Življenjepis izpod peresa Milanke Dragar, po veroizpovedi je avtorica pravoslav-
ne vere, pa ne prinaša zgolj življenjske zgodbe. Knjiga je tudi bogato opremljena z 
arhivskim gradivom, ki ga je avtorica zbirala tekom večletnega raziskovanja. Poleg 
mnogih pričevanj posameznikov, ki so Grozdeta osebno poznali, je zagotovo najod-
mevnejši dokument poročilo Centralnemu komiteju o partijskem delovanju udarne 
brigada Toneta Tomšiča z dne 19. januarja 1943, ki ga je podpisal politkomisar Dušan 
Majcen Nedeljko. V njem namreč jasno zapiše, da ni konkretnih dokazov, da je Grozde 
prenašal kakšna izdajalska poročila, kar so mu očitali. Nedeljko celo priznava, da se je 
za primer premalo zanimal, in če bi se, bi obsodbo lahko preprečil.

Knjiga torej ni le biografija blaženega Alojzija Grozdeta, pač pa tudi bogata zgodo-
vinska monografija naše polpretekle zgodovine, ki jo priporočam v branje vsem, ki 
iščejo resnico.

Iztok Petrič
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 Windsurfing v JAR (Južnoafriški republiki)
Rdeča nit zgodb so valovi, močan veter in surf, hkrati pa še srečanja z domačini, refleksije 

narave, beli morski psi, tako zelo opevani »kriminal«, windsurf subkultura.

Prisrčno vabljeni v PONEDELJEK, 22. 11. 2010, ob 19.00 v prostore Knjižnice Škofljica.

Predaval bo Blaž Hočevar.

Vabimo vas na brezplačni 

TEČAJ KALIGRAFIJE,
kjer se boste lahko na štirih srečanjih pod vodstvom

 Ane Vidmar naučili gotice, italike ali unciale.

Tečaj bo potekal v čitalnici Knjižnice Škofljica  
od 19. do 20.30.ure in sicer 11. novembra, 9. de-

cembra, 20. januarja in 17. februarja.

Prijave pošljite na alma.vidmar-mederal@mklj.si

Vabljeni!

Vabljeni na

POTOPISNO 
PREDAVANJE:
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3. del: bOcvana, jUžna aFriKa

s kolesom na jug
V začetku aprila sem poletel v kenij-

sko prestolnico Nairobi, kjer sem začel 
kolesarsko pot po Afriki. Prek Tanzani-
je, Malavija, Mozambika, Zimbabveja in 
Bocvane sem jo zaključil v Južni Afriki, 
kjer sem si ogledal vse tri tekme naše re-
prezentance na svetovnem prvenstvu v 
nogometu. Skupaj sem prekolesaril 6117 
km in se konec junija v domovino vrnil z 
letalom.

V torek, prvega junija, sem se poslovil 
od prijaznega poljskega duhovnika Maci-
eka in tudi od Zimbabveja ter se znašel na 
meji z Bocvano, ki je edina od afriških dr-
žav, ki sem jih obiskal, ko nisem potrebo-
val vizuma. Tam sem med drugim srečal 
tri ženske z velikimi torbami. Na vpraša-
nje, kaj je v njih, so odgovorile: »Tobak 
imamo, ali ga kaj potrebuješ?« »Niti ne, 
prvič – nimam ga kam dati, in drugič – 
ne kadim,« sem odvrnil. »V Francistown 
gremo, tam ga bomo skušale prodati čim 
več,« so nadaljevale. Želim vam, da pro-
date vsega in da se domov vrnete s čim 
več denarja,« sem jim zaželel. One pa 
meni: »Me pa tebi želimo, da uspešno 
prikolesariš v JAR.« Zvečer sem tudi sam 
prispel v Francistown, ki je drugo naj-
večje mesto v državi in ima nekaj manj 
prebivalcev kot drugo največje slovensko 
mesto. Bocvana je sicer redko poseljena. 
Po površini je približno tako velika kot 

Francija, a ima celo nekoliko manj prebi-
valcev kot Slovenija, slaba dva milijona. 
Leta 1966 je razglasila samostojnost, ko 
se je odcepila od Velike Britanije. V četr-
tek sem srečal tri Poljake, ki so kolesarili 
od Kaira do Cape Towna, a ne na ogled 
SP v nogometu. »Na dan prekolesarimo 
povprečno okoli 70 km,« so razložili. 
»Jaz bom danes imel prek 200 km,« sem 
se pohvalil. In res, zvečer v kraju Dibete 
se je števec ustavil pri številki 219, kar je 
bila druga najdaljša etapa na poti. Ogla-
sil sem se na veliki policijski postaji, kjer 
je bilo na dolžnosti kar nekaj policistov, 
a prostori za zlikovce so bili prazni. Tisti 
večer ni bil priprt prav nihče. No, ravno v 
tistem delu postaje je prenočil en človek, 
namreč jaz, seveda le kot gost. 

Jok v Gaboroneju
Naslednji dan sem prikolesaril v Gabo-

rone, glavno in največje mesto Bocvane, 
ki ima približno 200.000 prebivalcev. Na-
stanil sem se v hotelu v središču mesta in 
zvečer odšel v dva nočna kluba. Dopol-
dne sem si ogledal nekaj znamenitosti v 
središču mesta, med drugim parlament, 
ki sem ga lahko fotografiral le od daleč. 
Zgodaj popoldne sem se namenil zapusti-
ti mesto in tudi državo, saj je od središča 
mesta do meje z JAR le 18 km. V bližini 
novozgrajenega stadiona je do mene pri-

stopil Črnogorec Esad, ki tam že dolgo 
živi, in predlagal, naj še en dan ostanem v 
Gaboroneju, ter me povabil v svoje stano-
vanje. Nekaj ur kasneje sva se dobila pred 
trgovskim centrom in odšla do njegove 
velike in lepe hiše. Tiste dni je bil v hiši 
popolnoma sam, saj je bila žena s hčer-
kama na obisku v Črni gori, služkinji pa 
je dal prosto. Kot zdravnik-ginekolog ima 
lastno ordinacijo na drugem koncu mesta. 
Nekaj malega mi je dal jesti, on je kasneje 
odšel na poslovno večerjo. Pred odhodom 
mi je dejal, da ima zjutraj pomemben tur-
nir v golfu in se ga mora udeležiti. Zato 
me je prosil, naj bom za odhod pripra-
vljen ob sedmih, ker naj bi takrat tudi on 
odšel. Spat sem šel v posebno malo hišo 
za goste. V nedeljo, šestega junija zjutraj, 
sem bil pripravljen na odhod in stopil do 
velike hiše ter hotel poiskati Esada, a vra-
ta so bila zaklenjena in njega nikjer. Naj-
prej sem pomislil, da se mu je mudilo in 
je na hitro odšel na golf. Ampak oprema 
za golf je bila v garaži in ugotovil sem, da 
se od prejšnjega večera sploh ni vrnil do-
mov. Stvar je postajala vse bolj čudna in 
bil sem zaskrbljen. Najprej zaradi Esada, 
da se mu ni zgodilo kaj hudega, in tudi 
zaradi sebe, ker nisem vedel, kako naj za-
pustim posest, saj je bilo vse zaklenjeno. 
Poleg tega je bil okoli posestva visok zid 
in nad njim še električna napetost. Po-
klicati ga nisem mogel, ker moj mobilni 
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telefon ni imel signala v tistem delu me-
sta. Po kaki uri sem skozi garažo le našel 
izhod in pred odhodom sem Esadu napi-
sal zahvalno pismo. Med pisanjem me je 
premagal jok, nisem mogel več zadrževati 
solz. Pomislil sem na najhujše: »Kaj, če 
je doživel hudo prometno nesrečo, kaj, če 
so ga nepridipravi ugrabili ali celo ubili?« 
Odšel sem do najbližjega trgovskega cen-
tra, kjer sva se z Esadom dobila že dan 
prej. Do mene je pristopil Hrvat Tomislav 
iz Crikvenice, v Gaboroneju živeči podje-
tnik s tovornjaki. Razložil sem mu, kaj se 
je zgodilo zjutraj. Esada je poznal in rekel 
mi je, naj si ne ženem k srcu, da je z njim 
vse v redu in da je noč verjetno preživel 
pri kakšni ženski. Tomislav mi je naročil 
pijačo v enem od lokalov in, glej ga zlom-
ka, le nekaj minut kasneje je mimo prišel 
Esad, rekoč, da je noč preživel v bolnišni-
ci, ker je prijatelj doživel hudo prometno 
nesrečo. Le kdo je govoril resnico, Esad 
ali Tomislav?

Prestolnico sem le zapustil in tudi Bo-
cvano, a pri tem se je zataknilo. Iz Bocva-
ne sem šel s težavo in malo je manjkalo, 
da nisem končal v zaporu. Ob prihodu v 
državo sem na obrazec zapisal, da name-
ravam ostati štiri dni, obmejni organi pa 
so to zapisali tudi v moj potni list. Ko sem 
Bocvano zapuščal, je mineval že šesti dan, 
in to je še kako motilo obmejne uradnike. 
Njihova nadrejena me je povabila na raz-
govor, rekoč: »Že drugi dan si nelegalno v 
državi, kršiš zakone Republike Bocvane, 
in to je resen problem.« Po slabi uri nepri-
jetnega pogovora sem obmejno stavbo le 

zapustil in jo na srečo odnesel brez kazni. 
Natanko dva meseca po slovesu od doma 
sem začel kolesariti po Južni Afriki, kjer 
se tako kot v vseh afriških državah, ki sem 
jih obiskal, uporablja levi vozni pas. To ni 
nič nenavadnega, saj so vse države članice 
Commonwealtha, združenja držav nekda-
njih britanskih kolonij; le Zimbabve je iz 
njega izstopil leta 2003. JAR ima 49 mi-
lijonov prebivalcev in 11 uradnih jezikov. 
Leta 1652 so ga začeli naseljevati prvi 
kolonisti iz Evrope – Nizozemci. Kasneje 
so ga začeli poseljevati še Angleži in med 
tema narodoma so v 19. stoletju izbruhni-
le burske vojne zaradi ozemeljskih teženj. 

V drugi polovici minulega stoletja je JAR 
zaznamovala rasna politika apartheida. 
Zaenkrat je država najbolj gospodarsko 
razvita na črni celini, a ravno s padcem 
apartheida se stanje močno slabša. Leta 
1961 je Južna Afrika postala republika 
in se dokončno osamosvojila. Dan sem 
sklenil na samotni turistični kmetiji be-
lih priseljencev blizu vasi Nietverdiend. 
Večerjal sem zunaj ob kaminu, saj so bili 
večeri in zlasti jutra dokaj hladni. Bližala 
se je zima in domačini so si bili enotni, da 
tako hude že dolgo ni bilo. Doletela me 
je prava celinska južnoafriška zima, ko je 
bilo zjutraj tudi okoli ničle, a brez megle, 
čez dan se je ogrelo do 20 stopinj, nebo pa 
je bilo vedno kristalno jasno. 

Zjutraj sem si najprej ogledal nekaj vrst 
divjih živali v ujetništvu, med njimi tudi 
leve, in se poslovil od prijaznih gostite-
ljev. Kolesaril sem proti jugovzhodu po 
glavni cesti v smeri Johannesburga in se 
odločil, ker ni bilo daleč, da zavijem še 
v znameniti Sun City. Obšel sem Rusten-
burg in v predmestju srečal belopoltega 
domačina Johnyja na kolesu, ko je treni-
ral in mi dal telefonsko številko. Malce 
naprej sem se ustavil ob močno zastraže-
ni pripravljalni bazi angleške reprezen-
tance. Pozno popoldne sem prikolesaril 
v glamurozni Sun City, turistično-zaba-
viščno naselje, kjer so pred desetimi leti 
dvakrat organizirali izbor za miss sveta. 
To se je zgodilo v znanem in zelo lepem 
hotelu Palace of the Lost City, ki sem ga 
vsekakor obiskal. Seveda v njem nisem 
prenočil, saj je najvišja cena za nočitev 
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na osebo približno 6000 evrov. Bila je že 
tema in šel sem do bližnje igralnice, le na 
ogled, v sklopu katere je tudi hotel in naj-
nižja cena za nočitev okoli 400 evrov. Ko 
sem že odhajal, sta me dva varnostnika 
vprašala, kje bom spal, in odgovoril sem: 
»Ne vem, a tu zagotovo ne, je predrago.« 
Organizirala sta mi spanje prav tam, in to 
brezplačno. Spal sem na tleh balkona nad 
igralnico. V sredo sem po isti poti kolesa-
ril proti Rustenburgu, najprej spet mimo 
angleške trening baze, in si malo naprej, 
v kraju Phokeng, kakih 15 km pred Ru-
stenburgom, ogledal od zunaj stadion, ki 
je gostil tekme SP. V središču mesta sem 
se znašel točno opoldne, kjer so na mojo 
žalost ravno takrat priredili koncert vuvu-
zel po vsem mestu. Poklical sem Johnyja 
in preostanek dneva preživel v njegovi 
hiši. Naslednji dan sem kolesaril malce 
ven iz mesta mimo južnokorejske trening 
baze in v kraju Magaliesburg, kjer so bili 
nastanjeni portugalski nogometaši, dal iz-
javo za portugalsko TV. Kot vedno sem 
bil med Portugalci lepo sprejet. Pred tr-
govsko hišo, katere lastnik je tam živeči 
Portugalec, je bil sprejem za motorista, 
ki se je v JAR pripeljal iz Portugalske. 
Ravno se je začelo mračiti, ko sem pri-
kolesaril do predmestja Johannesburga, 
največjega južnoafriškega mesta in tretje-
ga največjega v Afriki. Ima štiri milijone 
prebivalcev, s širšo okolico pa deset. Že 
globoko v temi sem z nekaj iskanja našel 
pripravljalno bazo naših nogometašev, ki 
je bila severno od središča mesta, v četrti 
Hyde Park. S strani NZS sem bil deležen 

vseh treh vstopnic za slovenske tekme in 
za to sem jim hvaležen, a po drugi strani 
so me predstavniki naše nogometne zve-
ze, razen redkih izjem, ignorirali. Prespal 
sem v telovadnici, ki je bila v sklopu tre-
ning baze naših nogometašev.

Začetek nogometnega spektakla
Zjutraj mi je oskrbnik športnega centra 

razkazal prostore in okolico pripravljalne 
baze. Kasneje sem bil prisoten na trenin-
gu naših nogometašev in dal nekaj izjav 
za slovenske medije. 11. junij je bil dan, 
ko je bila odigrana prva tekma na svetov-
nem nogometnem prvenstvu med JAR in 
Mehiko. Zapustil sem Hyde Park in ko-
lesaril na drugi konec mesta, do predme-
stja na jugozahodu, kjer je stadion Soccer 
City. Kljub temu da nisem imel vstopnice, 
sem bil odločen, da bom nekako prišel na 
tekmo, a mi ni uspelo. Prek televizije sem 
jo spremljal v bližnjem šotoru za novinar-
je. Po tekmi sem ostal v okolici stadiona, 
kjer je mrgolelo ljudi. Šel sem v šotor za 
prostovoljce, kjer so mi ponudili hrano. 
»Tudi jaz sem prostovoljec, prostovolj-
no sem prikolesaril iz Kenije do sem,« 
je bil moj argument na pol v šali. Ko je 
bil stadion že prazen, sem si ogledal nje-
govo notranjost in se na kratko zadržal v 
VIP-prostorih. V bližini stadiona je bilo 
veliko šotorov, ki so bili po tekmi prazni, 
prej pa namenjeni raznim dogajanjem, in 
v enem od teh sem prenočil. V soboto sem 
kolesaril le do središča Johannesburga, od 
tam sem šel z avtobusom v Polokwane, 
v času apartheida se je mesto imenovalo 
Pietersburg. Naslednji dan sem se odpra-

vil na stadion Petra Mokabe in si seveda 
ogledal prvo tekmo naših nogometašev, ki 
so jo proti Alžiriji dobili z 1 : 0. Po tek-
mi sem se nekako prerinil do avtobusa z 
našimi nogometaši, čeprav so bili močno 
varovani, in jim čestital za uspeh. A tudi 
oni so na moj račun izrekli pohvale. V po-
nedeljek sem si še ogledal središče mesta 
in Polokwane zapustil popoldan; kolesaril 
sem zopet proti jugu oziroma Johannes-
burgu.

»Na Golici« tudi v Južni Afriki
V torek sem v mestu Modimolle preno-

čil – tako kot že nekajkrat na tej poti – na 
policijski postaji kot gost. Dan zatem je 
bil v JAR praznik – nekakšen dan mla-
dosti, in ko sem dopoldne kolesaril skozi 
mesto Bela - Bela, nisem mogel verjeti 
svojim ušesom. Iz bližnjega šotora sem 
slišal znano Avsenikovo glasbo Na Golici 
in nisem mogel kar tako mimo. Organiza-
torja sem vprašal, kje je dobil plošček s to 
glasbo. »Misliš to nemško glasbo?« me je 
vprašal nazaj. »Ne, to je vendar slovenska 
glasba!« sem bil kar nekoliko užaljen. No, 
morda je bila res nemška, saj je šlo za or-
kestralno priredbo. Zvečer sem prikolesa-
ril v prestolnico Pretoria oziroma Tshwa-
ne, kot se mesto ponovno imenuje, in ima 
dobra dva milijona prebivalcev. Pravza-
prav ima JAR tri glavna mesta; ostali dve 
sta še Cape Town in Bloemfontein, a pri 
vseh velja za pravo prestolnico Pretoria. 
Želel sem na tekmo JAR proti Urugvaj, 
a mi spet ni uspelo. Naslednji dan sem se 
v kraju Midrand – v bližini je Kyalami, 
nekdanje dirkališče formule 1 – srečal 
s slovenskimi navijači, kjer sem bil dve 
noči gost v njihovem hotelu. V petek, 18. 
junija, sem se skupaj z njimi na avtobu-
su odpeljal proti središču Johannesburga. 
Bil sem prijetno presenečen, ko so zame 
zbrali kar nekaj denarja, in ob tej priliki 
se jim lepo zahvaljujem. Na stadionu El-
lis Park smo si ogledali tekmo Slovenija 
proti ZDA, ki se je končala z 2 : 2. Po tek-
mi sem se prerinil v VIP-prostore in se z 
navijači vrnil v Midrand. Dan zatem sem 
še zadnjič kolesaril skozi Johannesburg 
in naprej do mesta Sasolburg, kjer sta me 
lepo sprejela starejša zakonca Tone in 
Pavla, tam živeča Slovenca, ki sta starša 
prijatelja Marka, ki se je iz JAR preselil v 
Slovenijo. V nedeljo sem ves dan ostal v 
Sasolburgu. Dopoldne sva šla s Tonetom 
k maši v cerkev vnebovzetja in si ogleda-
la središče mesta. Naslednji dan sem pot 
najprej nadaljeval s kolesom do cestnin-
ske postaje na avtocesti. Že prej mi je bilo 
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jasno, da celotne poti v Port Elizabeth ne 
bom mogel kolesariti. Štopal sem in usta-
vil mi je francoski navijač s praznim kom-
bijem ter me odpeljal do mesta Bloemfon-
tein. Tam sem šel na avtobusno postajo in 
bil še kako jezen, saj je imel avtobus kar 
pet ur zamude. V kraju Cookhouse, 160 
km pred mestom Porth Elizabeth, sem v 
torek dopoldne izstopil in nadaljeval ko-
lesarjenje. Po natanko treh tednih sem 
spet videl oblake na nebu, malo kasneje 
pa po slabih dveh mesecih še Indijski oce-
an. Zvečer sem prikolesaril v Port Eliza-
beth, ki je malo podoben nam bližnjima 
mestoma Reki in Genovi, in se nastanil 
v hotelu s slovenskimi navijači, kjer sem 
ostal še naslednji večer. Tam sem srečal 
tudi znanega motivatorja Smiljana Morija 
s svojimi sodelavci. Sreda – bil sem že 78. 
dan na poti – je bila zadnji dan, ko sem 
bil v Afriki, in zadnji, ko sem še malce 
kolesaril – od hotela do stadiona in nazaj. 
Dopoldne sem bil na plaži v bližini hotela 
in se okopal v Indijskem oceanu, katerega 
temperatura je bila kakih 20 stopinj. Pred 
odhodom na stadion Nelsona Mandele 

sem dal izjavo za južnoafriški časnik The 
Herald in si kasneje ogledal tekmo med 
našimi in angleškimi nogometaši. Sreča-
nje so Slovenci izgubili z 0 : 1 in se tako 
poslovili od SP. Po tekmi mi je uspelo 
priti do avtobusa naših nogometašev, na 
hitro sem se z nekaterimi srečal in se po-
slovil od njih. V četrtek, 24. junija, sem 
na mojo žalost zapustil Južno Afriko, saj 
bi v lepem mestu Port Elizabeth še ostal 
in bi si rad ogledal še druga mesta in po-
krajine, ki jih nisem videl. Okoli sedmih 
zvečer sem skupaj s slovenskimi navijači 
in agencijo TAO poletel naravnost do lju-
bljanskega letališča, z vmesnim postan-
kom v Mombasi, kamor sem prispel na 
naš največji državni praznik v dopoldan-
skih urah. 

Na koncu bi dodal, da je Afrika še za-
dnja celina, ki sem jo obiskal s kolesom, a 
je po njej težje kolesariti kot po drugih ce-
linah. Nikjer se nisem počutil ogrožene-
ga in ljudje so me povsod večinoma lepo 
sprejeli, za kar se jim toplo zahvaljujem. 
Ni bilo tako nevarno, kot so me opozarjali 
mnogi. Poleg spodaj naštetih pokrovite-

ljev se zahvaljujem tudi podjetju Schwal-
be za dobre pnevmatike. Zahvaljujem se 
še nekaterim sorodnikom in prijateljem, 
ki so me finančno in moralno podprli. 

Ob tem vas, dragi soobčanke in soob-
čani, vabim na potopisno predavanje, da 
še več izveste o moji poti, ki bo v domu 
krajanov na Lavrici, v sredo, 10. novem-
bra, ob 19.30.

Moja spletna stran: www.addacom.
info/juvanc  

                                                      
POKROVITELJI: TAO, KMETIJA 

SLAVEC, CULT, ŽOLNA ŠPORT, SLS, 
NZS, KZS, KROVSTVO IN KLEPAR-
STVO KOZLEVČAR, CANON, AD-
DACOM, PROCOND, BTS COMPANY, 
RUJZ DESIGN, AVTOSTORITVE ZA-
JEC, MIZARSTVO ZALAR, PICERIJA 
ARKADA, GOSTILNA PETKOVŠEK, 
GOSTILNA STRAH, HOTEL GRAND-
VID, EMONSKA KLET, FASADER-
STVO DOLINŠEK, FS ŠPICA, FS 
ALENKA, RADIO ORF – SLOVENSKI 
SPORED, RADIO ZELENI VAL 

Aleš Juvanc  

zemeljski plin

Koliko lahko prihranimo za ogrevanje
Ali ste vedeli, da v slovenskih gospodinjstvih 

prevladujejo zastareli in večinoma predimenzio-
nirani kotli za ogrevanje na kurilno olje, ki so po 
nekaterih ocenah v povprečju starejši od 15 let? 
V kar nekaj občinah, kjer so že opravili analize in 
preglede ob pripravi lokalnih energetskih koncep-
tov, so ugotovili, da so ravno starejši kotli eden 
izmed glavnih razlogov za visoko porabo energi-
je gospodinjstev in hkrati priložnost za doseganje 
velikih prihrankov energije kot tudi denarja ob 
hkratnem izboljšanju kakovosti zraka. 

Do izgradnje plinovodnega omrežja za zemelj-
ski plin so se investitorji največkrat odločali za 
sistem ogrevanja na osnovi kurilnega olja. Pri 
takratnih gradnjah so bile fasade in strehe slabo 
ali nič izolirane, prevladovala je vgradnja manj 
kakovostnih in tehnično zastarelih lesenih oken. 
Danes lastniki pazljivo razmišljajo tako o toplo-
tni izolaciji gradbene konstrukcije, s katero lah-
ko privarčujemo z energijo, kakor tudi o drugih 
oblikah ogrevanja, ki manj obremenjujejo okolje 
s škodljivimi izpusti, so cenovno ugodnejše in 
energetsko varčne. Tudi država se je odločila, da 
bo podprla ta prizadevanja in poskrbela za sub-
vencioniranje ali kreditiranje naložb tistih obča-
nov, ki se odločajo za ukrepe, s katerimi bodo 
varčevali z energijo. 

Med prehodi na ekonomične in okoljsko ustre-

znejše energente velja izpostaviti 
zemeljski plin. Ta je zanimiv za upo-
rabnike, ki se odločajo za novogra-
dnjo ali prenovo, predvsem na tistih 
območjih, ki že imajo razvejano pli-
novodno omrežje. 

Tudi sami distributerji nudijo odje-
malcem, ki se odločajo pri novogra-
dnjah ali prenovah svojih stavb za 
prehod na zemeljski plin, vrsto ugo-

dnosti: od posojil z ugodno obrestno 
mero do brezplačne izdelave celotne-
ga projekta notranje plinovodne na-
peljave, brezplačne demontaže z od-
vozom starih ogrevalnih peči in celo 
brezplačen obisk strokovnjaka. 

Prof. dr. Vincenc Butala iz Fakulte-
te za strojništvo je preračunal, kakšni 
bi bili učinki, če bi vsaj 30 odstotkov 
od 160.000 kotlov na kurilno olje, ko-
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likor naj bi jih po nekaterih ocenah imeli 
v Sloveniji, zamenjali s kotli na zemeljski 
plin. Pri zamenjavi starejših kotlov na ku-
rilno olje z novimi kondenzacijskimi kotli 
na zemeljski plin bi se poraba energije pri 
posameznem odjemalcu zmanjšala za 30 
odstotkov, emisije CO2 pa bi se znižale 
za 94 ton na leto. Po novih predpisih na 
področju učinkovite rabe energije se pri 
uporabi plinastih goriv lahko vgrajuje le 
kondenzacijske kurilne naprave in na-
predne plinske tehnologije alternativnih 
sistemov z visokim energetskim izkorist-
kom. 

Če seštejemo od 15 do 30 odstotkov 
boljši izkoristek sodobne tehnologije 
plinskih kotlov in v povprečju za 15 od-
stotkov1 nižje cene zemeljskega plina, 
lahko gospodinjstva na letni ravni prihra-
nijo vsaj 30 odstotkov ali več za ogreva-
nje. Na ta način se vložena sredstva po-
vrnejo dokaj hitro (v nekaj letih), po tem 
obdobju pa se odjemalci udobno ogrevajo 
z veliko nižjimi stroški.

Prehod na zemeljski plin pa je še toliko 
bolj upravičen, ker v prihodnosti ni mo-
goče napovedati natančne cene kurilnega 
olja, lahko pa se predvidi smer njenega 
gibanja. Država je v več dokumentih na-
povedala, da se bodo dajatve pri kuril-
nem olju postopoma dvigovale in do leta 
2020 se bo cena kurilnega olja izenačila 
s ceno pogonskega dizelskega goriva na 
bencinskih črpalkah. Po trenutnih cenah 
to pomeni podražitev kurilnega olja za 56 
odstotkov oziroma 0,42 EUR/l. Razlog za 
tako politiko je v dejstvu, da kurilno olje 
zelo onesnažuje okolje. Država želi na tak 
način zmanjšati njegovo porabo. Zato z 
odlašanjem odločitve o vgradnji bolj eko-
nomičnega sistema ogrevanja ne tratimo 
le časa in energije, temveč tudi svoj denar.

Mag. Urban Odar, direktor Gospodar-
skega interesnega združenja za distribuci-

jo zemeljskega plina, postavlja zemeljski 
plin za naslednika lesa, premoga in naf-
te ter predhodnika vodika. Po podatkih 
Evropske okoljske agencije (EEA) 45 od-
stotkov prebivalstva Slovenije živi na ob-
močjih, kjer je zrak prekomerno onesna-
žen s prašnimi delci. V Sloveniji je na leto 
kar 1700 prezgodnjih smrti zaradi posle-
dic bolezni, ki jih povzroča onesnaženje 
s prašnimi delci. Poleg tega imajo prašni 
delci še vrsto drugih negativnih učinkov. 
Pri uporabi zemeljskega plina pa prašni 
delci ne nastajajo, zato je zemeljski plin 
tako tudi v Sloveniji najprimernejši ener-
gent za oskrbo v urbanih območjih. Drža-
va in občine bi si zato morale prizadevati 
za čim večji priklop odjemalcev na plino-
vodno omrežje. To bi vplivalo na boljšo 
kakovost zraka v lokalnih skupnostih in 
s tem na izboljšanje bivalnih pogojev ter 
posledično na zdravje prebivalstva.

Ob prenavljanju, obnovi, novogradnji, 
odločanju o zamenjavi grelnega kotla si 
uporabne informacije o značilnostih upo-
rabe zemeljskega plina preberite na www. 
zemeljski-plin.si.

Luka Madjar
1 Podatki se nanašajo na povprečje od leta 2005 
do danes na območju Mestne občine Ljubljana. 
Podobna razmerja veljajo tudi drugod po Sloveniji.
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Kolesarski izlet ob dnevu občine
Na prelepo sončno popoldne, 20. 9. 2010, se 

nas je zbralo na kolesarskem izletu po občini 
bore malo. Krive so bile obilne padavine, ki 
so nam med vikendom naredile obilico težav 
in nam zagrenile ponedeljkov lep dan. Vendar 
se nas je le nekaj, ki nismo imeli problemov z 
vodo, odločilo, da se popeljemo na izlet. Odlo-
čitev, kam naj se peljemo, je padla, rekli smo, 
gremo pogledat poplavljena območja, kolikor 
se bomo lahko približali, to naj bi bila Matena. 
Pot nas je vodila po ravni cesti do Iga. Nekje na 
sredini se je poznalo, koliko vode je preteklo, 
ker je rob asfaltirane ceste odneslo in ga ni bilo. 
Do Matene vse v redu, naprej proti Ižanski ce-
sti pa je zmanjkalo ceste, ker se je počasi zače-
la pogrezati v vodo. Približno na oddaljenosti 
100 metrov je bila globoka pol metra. Do tu še, 
vendar nikamor več, obrnili smo se in se vrnili 
na Škofljico, tako se je končal naš izlet ob ob-
činskem prazniku.

Še nekaj, razpon med najmlajšim in najsta-
rejšim udeležencem je bil 53 let; lepo je, da se 
izleta udeležijo kolesarji vseh starosti.

Sandi Lavrič, ŠRD KOSEC
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turnir v rekreativni odbojki ob  
občinskem prazniku 2010

V četrtek, 23. septembra, smo se po-
novno zbrali v športni dvorani Zavoda 
svetega Frančiška gimnazije Želimlje. 
Tokrat je udeležbo prijavilo 5 ekip. Prvič 
se je tekmovanja udeležila ekipa Osnov-
ne šole Škofljica pod vodstvom ravnatelja 
Romana Brunška. Žal je svojo odsotnost 
zaradi drugih obveznosti dijakov opravi-
čila ekipa gostitelja.

Glede na število prijavljenih ekip smo 
se odločili, da igra vsaka ekipa z vsako 
dva seta do 15 doseženih točk. Zmagova-
lec je tisti, ki ima največ dobljenih setov, 
v primeru enakega števila dobljenih setov 
pa odločajo dosežene točke. Določili smo 
tekmovalne pare in tekmovanje se je za-
čelo. V prvi tekmi je ekipa ŠRD Kosec 1 
premagala Čričke, sledila je tekma med 
OŠ Škofljica in Reaktivci z Iga, ki so bo-
dočemu zmagovalcu odvzeli en set. Zdi 
se, da je prav to igralce osnovne šole mo-
tiviralo, da so pozneje gladko zmagovali. 
Seveda je tekmovanje kljub rekreativne-
mu pristopu potekalo v napetem, vendar 
prijetnem vzdušju. Igralci so budno spre-
mljali rezultate in izračunavali možnosti 
uvrstitve.

EKIPE IN IGRALCI
OŠ Škofljica
Igor Repše, Gregor Kovačič, Nataša 

Cingerle, Mateja Poboljšaj, Tanja Gabri-
jel, Marjan Bakan, Roman Brunšek, Uroš 
Krže, Andraž Zupančič

Reaktivci Ig 
Andrej Podobnik, Irena Jeraj, Aleš Ho-

stnik, Tine Hostnik, Slavc Petrič, Stane 
Suhadolnik, Nina Jeraj

Črički Ig
Manca Tjaša Hostnik, Katjuša Osred-

kar, Katja Rupert, Jure Usenik, Miro Lu-
kič, Igor Plevnjak

ŠRD Kosec 1
Janja Prelovšek, Primož Strgar, Janez 

Martinc, Primož Štrekelj, Sandi Lavrič, 
Blaž Adamič

ŠRD Kosec 2
Martin Iskra, Ivan Lisac, Maja Martinc, 

Barbara Strgar, Marjan Strnad, Kristina 
Martinc, Franc Jurkovič

REZULTATI TEKMOVANJA
# Ekipa 1 2 3 4 5 Točke Plasma

1 OŠ Škofljica   15 : 13 15 : 05  15 : 09  15 : 04 7 1

2 Reaktivci 15 : 12  15 : 12 15 : 14 15 : 11 6 2

3 Črički 12 : 15 08 : 15  07 : 15 15 : 13 1  4–5

4 Kosec 1 06 : 15 15 : 07 15 : 11  15 : 12 5 3

5 Kosec 2 10 : 15 07 : 15 15 : 09 07 : 15  1  4–5

Organizatorju, ŠRD Koscu, pa je največje priznanje pomenilo vprašanje, zakaj ni takih turnirjev več. Mogoče je to vprašanje 
spodbuda, da se novoletni turnir, ki poteka v okviru igralcev ŠRD Kosec, razširi na vabljene ekipe. Verjamemo tudi, da bo prostor 
v športni dvorani laže dobiti, da bo ne nazadnje tudi kak gledalec spremljal tekme s tribun.

Ob koncu tekmovanja je sledila razglasitev rezultatov, kapetani pa so poleg čestitk za doseženo mesto prevzeli tudi sladke nagrade.
Franc Jurkovič, ŠRD KOSEC
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V soboto, 25. 9. 2010, je članska roko-
metna ekipa ŠD Škofljice v prvem kolu 
1.B državne rokometne lige gostila lan-
sko tretjeuvrščeno ekipo v 1B ligi, RK 
AJDOVŠČINO, in zmagala z rezultatom 
29 : 23.

Povedli so domačini in že po nekaj 
minutah je bil izid 5 : 2. Rezultat se je 
skoraj do konca polčasa gibal v omenje-
ni razliki, le ob koncu polčasa so domači 
rokometaši ob bučni podpori s tribun in 
nekaj napakah gostov prišli do razlike pe-
tih zadetkov, tako da se je polčas končal z 
rezultatom 15 : 10. V tem prvem polčasu 
smo videli zelo borbeno igro v obrambi 
na obeh straneh, v napadu pa so nekaj več 
zbranosti pokazali domači rokometaši, 
kar potrjuje tudi končni rezultat polčasa.

Tudi drugi polčas se je začel po željah 
domačinov in njihovih navijačev, zato je 
razlika vztrajno naraščala in je nekje v 
drugi tretjini polčasa narasla že na deset 
zadetkov (25 : 15). Od tu naprej je tem-
po razumljivo padel, začele so se dogajati 
tehnične napake in tudi grobosti na obeh 
straneh. Rezultat se je ob pisku sirene za-
ustavil pri 29 : 23. V tem delu tekme je 
bilo nekaj grobosti, tako da sta bila do-

mači ekipi dodeljena 2 rdeča kartona (3 
izključitve in diskvalifikacija), pri gostih 
pa precej izključitev za 2 minuti.

Krstno tekmo v 1.B ligi je domača ekipa 
odigrala z odliko. Fantje so igrali borbeno 
in zavzeto, v napadu pa zelo učinkovito, 
saj je bila realizacija na visokem nivoju. 
Vseeno pa velja izpostaviti vratarja Ka-
cijana, ki je po vstopu v igro dobesedno 
zaklenil vrata in branil ogromno nevarnih 
strelov, protinapadov in sedemmetrovk, 
tako da so domači napadalci lahko prišli 
na svoj račun. Pohvala gre tudi igralcu 
Cvetku, ki je poleg izjemnega strelskega 
učinka pokazal tudi dobro igro v obram-
bi. Veseli nas, da se je v ekipo uspešno 
vklopil Gašper Martinc, ena od letošnjih 
največjih okrepitev, saj je s svojimi pr-
voligaškimi izkušnjami pravi vodja na 
terenu in zato močan adut v obrambi in 
napadu. Pozna se svež veter na klopi, saj 
je kemija med igralci in novim trenerjem 
Boštjanom Fickom očitno uspela, igra pa 
je postala hitrejša in atraktivnejša. 

Pred prvo tekmo v višji ligi je bilo po-
trebno opraviti veliko organizacijskega in 
logističnega dela, ki smo ga sodelavci v 
upravi dobro izvršili, saj delegat tekme 

ni imel nobenih pripomb. Vsem in vsake-
mu posebej se ob tej priložnosti iskreno 
zahvaljujem. Seveda pa se zahvaljujemo 
tudi vsem navijačem, ki so nas prišli bo-
drit na tekmo in nas tudi s svojim navija-
njem spodbujali k boljši igri.

STRELCI:
ŠD ŠKOFLJICA: Martinc – 5, Nered 

– 6, Pogač – 1, Šalamon – 1, Cvetko – 
8, Sankovič – 3, Tomšič – 5 zadetkov. 
Omeniti je treba, da so domačini (Nered) 
tokrat prvič streljali sedemmetrovke sto-
odstotno. Prav ta element je bil do sedaj 
slabost škofljiških rokometašev.

Janez Rigler,
vodja članske ekipe ŠD Škofljica 

Šport in rekreacija - Nasveti

lokalni derbi 1.b lige pripadel domačinom!
V tretjem krogu 1.B DRL-moški, ki se 

je odigral v soboto, 9. 10. 2010, je ekipa 
ŠD Škofljice v lokalnem derbiju lige go-
stila ekipo Mokerca z Iga. Da gre za pre-
stižno tekmo, je pokazalo veliko število 
gledalcev, ki so že deset minut pred za-
četkom tekme dodobra napolnili dvorano.

Po začetni nervozi in nekaj zapravljenih 
napadih na obeh straneh so prvi prišli v 
vodstvo gostujoči igralci, vendar so jim 
domačini vrnili z isto mero v naslednjem 
napadu. Igra je s tema dvema zadetkoma 
stekla in obe ekipi sta zaigrali učinkovite-
je. Gostje so vodili vse do rezultata 6 : 7. 
Pri tem izidu je ekipa ŠD Škofljica uspe-
la izenačiti in v naslednjem napadu tudi 
povesti. Od tu naprej domačini vodstva 
praktično niso več izpustili iz rok. Ome-
niti je treba, da je v tem obdobju rezul-
tatsko prednost zagotavljal Maleševič, ki 
je bil nerešljiva uganka za goste, saj je od 
osme pa do štirinajste minute dosegel štiri 

zadetke. Razlika se je gibala od enega do 
treh zadetkov, tako da se je polčas končal 
z rezultatom 18 : 15 v korist domačih. 

Drugi polčas se je začel z zadetkom 
domačih, ki so tako prvič povedli za šti-
ri. Razigral se je domači vratar Peskar, ki 
je uspešno ubranil nekaj nevarnih stre-
lov, tudi domača obramba je začela bolje 
funkcionirati in razlika je kmalu narasla 
na +7 za domače. Tudi strelsko so domači 
napadalci postali učinkovitejši in zato je 
trener Ficko v drugem delu polčasa dal 
priložnost za igranje tudi tistim igralcem, 
ki dotlej še niso stopili na igrišče. Gostje 
so se nekajkrat uspeli nekoliko približati 
(na 5 zadetkov), vendar so uspeli domači 
igralci razliko ponovno popraviti na var-
nih 7 zadetkov, tako da je rezultat ob pi-
sku sirene obstal pri 33 : 26.

Gledali smo kakovostno in borbeno 
tekmo, ki je upravičila naziv lokalnega 
derbija. Vzdušje v dvorani je bilo fe-

nomenalno in takega si na prihodnjih 
tekmah lahko samo želimo. Na začetku 
tekme so z navijanjem prednjačili gostu-
joči navijači, vendar so se jim domačini v 
drugem polčasu oddolžili z zelo bučnim 
in športnim navijanjem.

Za borbeno igro moramo pohvaliti 
igralce obeh ekip, še posebej pa so izsto-
pali domačini, ki so se brezkompromisno 
borili za vsako žogo. Tekma je kljub bor-
benosti minila v mejah »fair-playa«, kar 
je še posebej pomembno.

STRELCI:
ŠD ŠKOFLJICA: Cvetko – 9, Nered – 

4, Pogač – 2, Maleševič – 5, Martinc – 4, 
Sankovič – 1, Tomšič – 4, Potrbin – 2, 
Huskič – 2; Peskar (13 obramb), Kaci-
jan(4 obrambe)                   

Janez Rigler,  
vodja članske ekipe ŠD Škofljica

prva tekma, prva zmaga Šd Škofljica 
v 1.b ligi
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Telefon: 080 81 22, 
e-pošta: gaia@klubgaia.com

prijatelje rokometa vabimo na tekme v  
domačo dvorano novembra in decembra

Domača članska ekipa vabi ljubite-
lje rokometa na ogled tekem v športno 
dvorano na Škofljici. Vse tekme bodo ob 
sobotah ob 19. uri. Vstopnina za odrasle 
znaša 2 evra, za otroke 1 evro. Vabimo 
vas tudi na tekme mlajših selekcij, ki se 
bodo odigrale v popoldanskih urah. Ogled 
tekem mlajših selekcij je brezplačen.

7. krog, 13. 11. 2010, ŠD Škofljica : 
Krško

9. krog, 27. 11. 2010, ŠD Škofljica : RK 
Celje Pivovarna Laško (ekipa B)

10. krog , 4. 12. 2010, ŠD Škofljica : 
RK Grosuplje

VABIMO OTROKE VSEH STARO-
STI, DA SE PRIDRUŽIJO ROKOME-

TNIM EKIPAM. VADBA POTEKA 
VSAK DAN V ŠPORTNI DVORA-
NI ŠKOFLJICA. URNIK NAJDETE 
NA NAŠI SPLETNI STRANI ALI NA 
OGLASNI DESKI V RECEPCIJI DVO-
RANE.

Metka Debevec, 
ŠD Škofljica

Nasveti

tudi pozno jeseni je okrasen vrt lahko lep
Ko jesen vstopi v naš okrasni vrt, ga 

obarva v prekrasne barve in mu pri-
čara pravljični motiv. Z odpadanjem 
listja pa se pravljica počasi zaključuje. 
Da vrt tik pred zimo ne bi ostal pust in 
prazen, ga popestrimo z zanimivimi za-
saditvami v posodah, ne pozabimo pa 
posaditi tudi prvih znanilk pomladi.

S prvim močnejšim mrazom so naše 
balkonske rastline zaključile s svojim po-
slanstvom, zato je zdaj skrajni čas, da jih 
na okenskih policah, terasah, posodah … 
nadomestimo z rastlinami, ki prenesejo 
ostrejše temperaturne razmere. Izbor ra-
stlin je dokaj širok. Stalnica so mačehe, 
poleg njih pa lahko izbiramo tudi med je-
senskim vresjem, okrasnimi travami, šaši, 
hebami, manjšimi iglavci, bršljanom, ski-
mijo, okrasnim zeljem, ajanijo, ciklamo, 
plazečim skrečnikom, hermeliko, calo-
cephalusom, pernecijo, gaulterijo, ognje-
nim dežjem in drugimi jesenskimi lepoti-

cami, ki se odlično počutijo v skupinskih 
zasaditvah. Za piko na i v jesenski zasa-
ditvi poskrbijo okrasne trave, ki v nasadu 
najpogosteje dodajo ustrezno višino. Če 
smo pred vhodna vrata ali na teraso posta-
vili kakšen lonec s krizantemo in rastlino 
pred slano zavarovali z belo vrtno tkani-
no, bo tako cvetela bistveno dlje časa. 

Večino naštetih rastlin lahko med sabo 
kombiniramo v harmonične ali kontrastne 
zasaditve. Pred zasaditvijo je treba poskr-
beti tudi za primeren substrat. Jesenske 
zasaditve se bodo dobro počutile, če jih 
posadimo v visokokakovostno petkom-

ponentno zemljo za balkonske in sobne 
rastline Plantella Balkonia, primerna pa je 
tudi visokokakovostna specialna zemlja 
za okrasne rastline Plantella. Da bodo za-
saditve lahko zasijale v vsej svoji lepoti, 
je potrebno nekaj pozornosti. Nikoli ne 
pretiravajmo z zalivanjem, saj rastline ne 
potrebujejo toliko vode kot v zgodnji je-
seni, zelo pomembno pa je tudi, ali smo 
ob sajenju poskrbeli za primerno drenažo. 

Misel na cvetočo pomlad
Preden zemlja zmrzne, je še čas, da 

pomislimo tudi na znanilce pomladi. Če 
bi spomladi radi uživali v razkošju nar-
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cis, tulipanov, hijacint in drugih čebulic, 
moramo s sajenjem pohiteti, saj se lahko 
zgodi, da nas drugače zima prehiti. Še 
vedno lahko sadimo tudi okrasne grmov-
nice in vrtnice, ki jim za lažji preskok v 
novo okolje dodamo visokokakovostno 
specialno zemljo za okrasne rastline Plan-
tella, ki jo obogatimo z dolgo delujočim 
organskim gnojilom v peletah Plantella 
Organik. Vrtnice obdamo še z navadno 
zemljo ali zastirko. Zemlja bo pozimi ne-
koliko posedla, ostanek pa bomo spomla-
di odstranili. Rastline lahko zavarujemo 
tudi s slamo ali smrečjem. Visokodebelne 
vrtnice previdno upognemo do tal, kjer 

smo skopali jamo. Steblo v tem položaju 
učvrstimo s klini. Samo krošnjo obdamo s 
slamo, senom ali smrečjem in obsujemo s 
prstjo. Vrtnice vzpenjavke je treba zava-
rovati pred mrazom le prvo leto po saje-
nju, to pa naredimo tako, da jih obsujemo 
z zemljo in smrečjem. 

Odpadlo listje naj gre na kompost
Hladnejši dnevi so glavni vzrok za od-

padanje listja, a debele listne preproge 
ne zavrzimo, saj predstavlja pravo zakla-
dnico hranil za naslednjo sezono. Listje 
uporabimo za izdelavo domačega kom-
posta. Če nam je od spomladanskega ali 

jesenskega gnojenja ostalo vsaj nekaj pe-
let organskega gnojila z večjim številom 
mikroorganizmov Biogrena, jih lahko 
dodamo kompostnemu kupu. Pripomoglo 
bo k boljšemu kompostiranju, saj z do-
dajanjem mikroorganizmov v kompostu 
spodbujamo življenje. 

Davor Špehar, strokovnjak Kluba Gaia

Tudi vi sanjate o vrtu kot iz pravlji-
ce? Za nasvet povprašajte na brezplač-
ni telefonski številki Kluba Gaia 080 
81 22 ali kliknite na www.klubgaia.
com

KUD ŠKOFLJICA
vabi na ogled

komične melodrame

JEKLENE   
MAGNOLIJE

v izvedbi Društva Frana Govekarja Ig
Odrasla gledališka skupina  

Pod odrom.
Režija Alenka Jeraj.

Predstava bo v soboto,  
11. decembra, ob 19. uri

 v kulturni dvorani na Škofljici.
Vstopnina je 6 EUR za odrasle in 4 

EUR za otroke.
Vabljeni!

KUD ŠKOFLJICA
vabi na ogled politične satire

o življenju po koncu  
2. svetovne vojne

»ŽRTVE  
ZAKONSKIH  
VIHARJEV«

v izvedbi KUD-a Iška vas,
avtor: Tone Cimperman,

v soboto, 13. novembra, ob 19. uri
v kulturni dvorani na Škofljici.

VABLJENI!

Zbiralna akcija papirja –

Bodi kul, bodi eko!
Si že prebral cel Glasnik? Ne vrzi 

ga v smeti, raje ločeno zbiraj od-
padke. Spravi reklame, časopise 
in vse druge papirnate stvari, ki jih 
ne potrebuješ več, in jih prinesi na 
zbiralno akcijo papirja ter naredi 
nekaj dobrega za okolje. Akcija se 
bo odvijala od jutranjih ur sobo-
te, 6. 11. 2010, do nedelje, 7. 
11. 2010, popoldne pred občino 
Škofljica. Okolje ti bo hvaležno, 
prav tako pa tudi skavti, ki to ak-
cijo organizirajo. 

Skavti Škofljica 1

Vse ljubitelje lepega prepevanja

MEŠANI PEVSKI  
ZBOR ČEŠNJE

vljudno vabi na

MARTINOV KONCERT
ob deseti obletnici delovanja,

z gosti: Šentjurski fantje in
Folklorna skupina s tamburaši Ivan Navratil, Metlika,

v nedeljo, 14. novembra 2010,
ob 18. uri

v  avlo Osnovne šole na Škofljici

Športni klub Pijava Gorica

NOVOLETNE 
DELAVNICE 
ZA OTROKE

Si želiš izdelati okraske, pripraviti darila in  
oblikovati voščilnice?

Potem se nam pridruži v soboto, 11. 12. 2010 v 
Gasilskem domu na Pijavi Gorici  

od 10. do 12. ure. 

Se vidimo!
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Z namenom ohranjanja
kulturne dediščine in 

običajev

VABIMO

na delavnico 
izdelovanja 
adventnih 
venčkov,
ki bo v soboto, 27. 11. 2010, ob 10. uri   

v  kulturni dvorani na LAVRICI.
Za izdelovanje venčkov potrebujemo zelenje: mah, brinje, 
vejice cipres ali pušpana, plodove različnih dreves, ki jih 
lahko naberemo v gozdu, storži, želod …  
Za vezni material in osnovno strukturo bo poskrbelo turi-
stično društvo. Osnovno orodje, škarje ali manjši nožek, 
prinesite s seboj.

Turistično društvo Lavrica

Turistično društvo Lavrica
vabi na ogled komične melodrame

Roberta Harlinga

JEKLENE
MAGNOLIJE

v izvedbi odrasle gledališke skupine Pod odrom,          
Društvo Fran Govekar Ig

V PETEK, 10. DECEMBRA 2010, OB 19. URI
V  KULTURNI  DVORANI  NA  LAVRICI

 

Vstopnina: 6 eur odrasli in 4 eur otroci

KUD SVOBODNO SONCE
vabi na predstavo

v četrtek, 25. novembra 2010 ob 19.00 
v dvorani Gimnazije Želimlje

vstopnina: odrasli 6€, otroci 4€

Turistično društvo Lavrica
vabi na

MIKLAVŽEVANJE,
ki bo 4. decembra 2010  

ob 17. uri
v kulturni dvorani na Lavrici.

Gostili bomo skupino NAZARET iz Logatca.

Ob tej priliki bo sv. Miklavž obdaril vse najmlajše!

Lepo vabljeni!

Športni klub Pijava Gorica

VABI K VPISU

PLES (libido) & KOŠARKA
                                       

Rekreacija poteka
ob torkih v Gasilskem domu na Pijavi Gorici ob 20.00 
(ples), sredah v dvorani na Škofljici ob 19.00 (košar-
ka), sobotah v šolski telovadnici na Škofljici ob 18.30 

(ples, košarka).
Dodatne informacije in prijave:

LIBIDO: e-mail: janja.trope@gmail.com 
Tel: 031/762-325 Janja 

KOŠARKA: e-mail sportni.klub.pijava@gmail.com   
Tel: 051/365-828 Beno

Vabljeni na potopisno predavanje
Aleša Juvanca

S kolesom po Afriki
v sredo, 10. novembra, ob 19.30 

v Domu krajanov na Lavrici
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»Če bi vedel, da te danes zadnjič gledam, kako zaspiš, 
bi te pokril mnogo bolj nežno in molil Bogu, da čuva tvojo dušo.

Če bi vedel, da te danes zadnjič gledam, kako odhajaš skozi vrata, bi te objel, poljubil in poklical 
nazaj za še en objem in še en poljub.

Jutri ni obljubljeno nikomur, ne mladim ne starim
in danes je morda zadnja priložnost, 
da močno objamete tistega, ki ga imate radi.«

Ob nenadnem tihem in veliko prezgodnjem odhodu iz naše srede, drage žene, mame in stare mame

Ane Špolar
izrekamo iskreno

zaHvalO
vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste sočustvovali z nami, nam pomagali, darovali za svete maše, cerkev, cvetje 

in sveče;
škofljiškemu gospodu župniku Jožetu Tomincu za lepo opravljen obred, 
žalskemu gospodu župniku Andreju Šinku za molitve, 
mešanemu župnijskemu pevskemu zboru za občutno zapete pesmi;
vsem, ki ste jo spremljali v času njene bolezni, jo obiskovali in ji s svojo pozornostjo lajšali boleče trenutke, ki jih je pokoj-

na Ana doživljala v času bolezni;
vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na zadnji poti in zanjo molili.

Žalujoči vsi njeni, ki smo jo imeli radi.

VABILO
Vabimo vse mlade, ki želijo postati gasilci, da se nam pridružijo, da bomo skozi igre spoznava-
li delo gasilcev,  se učili pravilno zavezati vozle, spoznavali bomo gasilsko opremo ter še veliko 

zanimivih stvari s katerimi se srečujejo gasilci.
Zato lepo vabljeni otroci stari med 7  in 11 let da se nam pridružite 

vsak četrtek ob 18.00
in

mladi od 12 do 16 let vsak torek ob 18.00
v gasilskem domu na Škofljici, Kočevska cesta 24.

Na pomoč!
Mentorji gasilske mladine

Za dodatne informacije lahko pokličete mentorico pionirjev Teo Blatnik: 051 262 999 
ali mentorja mladincev Matica Trtnika: 041 561 934



42

Šport in rekreacija

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

 

      
 

      
              

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kako visoko 
Štorklja poje žabo. Ko letita, se oglasi žaba iz 
želodca:”Kako visoko sva?” 
Teta štorklja odvrne:”na 3000m” 
Žaba:”O ne ga srat!” 

Gumbi 
Starejša gospa pride v trgovino z računalniki. 
Prodajalcu reče: “Ta računalnik ima pa veliko 
gumbov.” 
“Da, spoštovana gospa, z zadrgami bi zgledal 
precej neumno !!!” 

Češnje 
Polž pleza po deblu češnje. Mimo prileti 
kos in mu reče: 
“Nima smisla, da plezaš po drevesu, saj ni 
nič češenj!” 
“Ko bom na vrhu bodo že!” 
 
Moč vode 
Učitelj: “Voda ima veliko moč. Kdo lahko 
navede primere?” 
Janez: “Če moja mama joka, lahko dobi od 
očeta kar hoče.” 
 



Dogodki v barvahDogodki v barvah

Na Pijavi Gorici se dogajaNa Pijavi Gorici se dogaja



Naše domače obrti pod kozolcemNaše domače obrti pod kozolcem

Drdrdr, drdrdr ... se oglaša kolovrat 
(Laniške predice) Gostitelj Janko Javornik

Franci Dolišek dobro ve, kaj sta kela in fangel

Zobotrebčarki Štefka Bedenčič in Milka Jordan Primož Štajnar in njegovi čevlji

Tekmovanje zobotrebčarjev je sodil Janez Gačnik Pod Javornikovim kozolcem je vedno fletno

Dvojčici Slava in Francka sta prišli iz Velikih Lašč Blaž in Ines Matjaž Janez Skubic ve skoraj vse o lanu

Županova Micka (Maruša Fakin) in 
Anže (Miha Brkinjač)


