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Kazalo - Uvodnik

Uvodnik
Dragi bralke in bralci,
pa so za nami še ene volitve v državni zbor. Ali smo imeli volivci 

prav, bomo videli čez štiri leta, danes pa to mnogokrat zlorabljeno 
trditev težko izrečem. V zgodovini se je večkrat izkazalo, da so se 
volivci krepko zmotili. Spomnimo se samo, kam je Nemčijo in po-
sledično ves svet pripeljala zmaga Nacionalsocialistične delavske 
stranke, ki jo je vodil Adolf Hitler. Bodoči koaliciji in predvsem 
vladi, ki bo naslednja štiri leta vodila našo državo, vsekakor želimo 
daru modrosti in umnosti, daru razločevanja, da bodo lahko delali 
za narodov blagor. Socialni demokrati, ki so relativni zmagovalci 
letošnjih volitev, se tega očitno zavedajo, saj so v svoji zahvali 
zapisali, da je sedaj njihova naloga »izpolniti pričakovanja držav-
ljank in državljanov o spremembah«. Kako smo volili v naši ob-
čini, si lahko preberete v komentarju na strani 27.

Ključna dogodka od naše pretekle izdaje sta bila zagotovo kul-
turno-etnološka prireditev oziroma III. medobčinsko tekmovanje 
koscev in grabljic za prehodni pokal Ljubljanskega barja in občin-
ski praznik s slavnostno sejo občinskega sveta in slabo obiskano 
osrednjo proslavo. Pomembno je zapisati, da najboljše grabljice 
z območja Ljubljanskega barja prihajajo prav s Škofljice. Kljub
temu da jih je s treninga, ki ga je ekipa imela na Selih, pregnal 
dež, jim je uspelo zmagati. Na slavnostni seji občinskega sveta 
smo prvič izvedeli imena prejemnikov, katerim je župan na osred-
nji prireditvi, ki je letos potekala v novi športni dvorani, podelil 
občinska priznanja. Žal se je hala, kljub koncertu znane vokalne 
zasedbe Katrinas, izkazala za preveliko. O teh dveh dogodkih in 
vseh prireditvah, ki so jih pripravila naša društva do zaključka re-
dakcije, lahko preberete na naslednjih straneh.

Ko nekako hkrati s srcem in po službeni dolžnosti sledim več-
jim prireditvam v občini, opažam, kako so v njihovo pripravo in 
izvedbo pogosto vpeti eni in isti ljudje. Sprašujem se, kje so ta-
lenti skoraj 10.000 glave občine. Se skrivajo, jih ne povabijo k 
sodelovanju ali pa se jim zdi občinski oder premajhen in preveč 
provincialen? Mnogokrat pa me preseneti skromno občinstvo, ki 
ne zasede kulturne dvorane, ki je – roko na srce – majhna, a očitno 
prevelika. Morda smo občani prezahtevni in nam bližnja Ljubljana 
ponuja (pre)več. Vsak sam naj se vpraša, kako lahko pripomore k 
višji kulturi v domačem kraju. Morda ne kot protagonist, lahko pa 
kot gledalec, poslušalec, navijač ipd. Morda mi bo kdo očital mo-
raliziranje, vendar kot pravi latinski pregovor Verbum laudatur, si 
factum sequatur ‘Beseda je vredna pohvale, če ji sledi dejanje.’.

Tako ste vsi občani vabljeni k dejanjem, enako pa, če sem že za-
čel z letošnjimi volitvami, velja tudi za tiste, ki so dobili zaupanje 
ljudstva. Naj od besed čim prej preidejo k dejanjem.

Iztok Petrič,
odgovorni urednik
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Novice iz občinske hiše

Na 17. redni seji, ki je potekala v torek, 
26. avgusta 2008, so svetniki najprej spre-
jeli Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o preoblikovanju Javnega vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Škofljica v Javni vzgojno-izobraževalni 
zavod Osnovna šola in vrtec Škofljica.
Poleg spremembe imena je ta odlok teme-
ljiteje spremenjen v 16. členu, ki govori o 
svetu zavoda, ki šteje 9 članov: trije pred-
stavniki ustanoviteljev, trije predstavniki 
delavcev zavoda in trije predstavniki star-
šev. Dodelan je tudi 19. člen, ki govori o 
imenovanju ravnatelja. Le-tega namreč 
imenuje oziroma razrešuje svet zavoda, ki 
si mora pred tem pridobiti mnenja učitelj-
skega zbora, občine in sveta staršev.

Svetniki so sprejeli tudi Odlok o spre-
membah in dopolnitvah Odloka o pro-
računu Občine Škofljica za leto 2008. Z 
njim so zagotovili potrebna sredstva za iz-
gradnjo dodatnih prostorov za predšolsko 
vzgojo.

Občinski svet je potrdil osnutek Odloka 
o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o javni službi zbiranja in prevoza ko-
munalnih odpadkov. Spremembe so po-
trebne zaradi nove vladne uredbe o ravna-
nju z odpadki. Stari pravilnik o ravnanju 
z odpadki ni določal glob za kršitelje in v 

praksi tako občine kot država niso mogle 
ukrepati zoper kršitelje, ki so nepravilno 
odlagali odpadke. Na podlagi tega spre-
menjenega odloka bo urejen tudi občinski 
odlok, ki ureja ravnanje z odpadki.

Sprejet je bil sklep o potrditvi Do-
kumenta identifikacije investicijskega
projekta (DIIP), ki je potreben za prijavo 
investicije Novogradnja OŠ Lavrica na 
razpis ministrstva za šolstvo. Nova šola 
naj bi imela malo manj kot 4000 m2 tloris-
ne površne in naj bi skupaj z DDV znašala 
nekaj več kot 7 milijonov evrov. Šola naj 
bi bila zgrajena do jeseni 2010.

Ker bo občina v pritličju novogradnje v 
naselju Lanovo uredila prostore za vrtec, 
so svetniki sprejeli sklep, da družba TA-
BU, ki gradi imenovanje naselje, manj-
kajoča stanovanja nadomesti tako, da 
ostane skupno število stanovanj ne-
spremenjeno. Nadomestili jih bodo s 
predelavo večjih stanovanj v manjša. Po-
trebno pa bo zagotoviti dodatne parkirne 
površine za potrebe vrtca.

Jožef Žlahtič je posredoval pobudo ko-
misije za družbene dejavnosti, da se zara-
di varnosti uredijo avtobusna postajališča 
od Lavrice in Škofljice do Pijave Gorice
in Želimelj.

Tomaž Štrumbelj je vprašal, kdaj se 

Zahvala

Naši otroci so že uspešno vpeti v 
šolski ritem, prvi koraki proti šolskim 
stavbam so za nami. Kljub obup-
ni gneči pločevine, ki se je valila po 
vseh možnih cestah in stranpoteh proti 
Ljubljani v prvih septembrskih dneh in 
ji žal ni videti konca niti sedaj, so se 
otroci s pomočjo staršev in po napo-
tkih učiteljev dobro znašli v prometu. 
Pri tem pa so bili v veliko pomoč tudi 
prostovoljci, ki so se prijazno odzvali 
na povabilo oz. prošnjo OSVP. Pri-
znati moram, da smo bili organizatorji 
veseli, ko smo se pred začetkom pouka 
zbrali v občinskih prostorih in se do-
govorili o načinu sodelovanja, saj smo 
pri udeležencih občutili veliko mero 
pripravljenosti in odgovornosti. Prav 
zato se želimo javno zahvaliti DU Škof-
ljica (predsedniku Alojzu Žistu), DU 
Lavrica (predsedniku Jožetu Sebancu), 
Balinarskemu društvu Balinček Škof-
ljica (predsedniku Lojzetu Slaku) in 
predstavniku AMZS, da so se povezali 
s člani, jim predstavili naše povabilo in 
poskrbeli za razpored. Tako smo imeli 
v začetnih dneh v času največje kon-
centracije otrok pomoč na prehodih za 
pešce in nekaterih avtobusnih posta-
jah Lavrice, Škofljice, Pijave Gorice,
Smrjen in Gradišča. Vsi, ki so imeli 
namen sodelovati, celo niso prišli na 
vrsto, zato se zahvaljujemo tako tistim, 
ki ste z loparčki in odsevnimi telovni-
ki zjutraj in opoldne stali na kritičnih 
točkah, kakor vsem tistim, ki ste bili 
to pripravljeni storiti. To so bili: Ivan 
Štepec, Jože Jordan, Jožef Lani, Ciril 
Škufca, Jože Tome, Ivan Fila, Tone 
Hočevar, Janez Gregorič, Lojze Slak, 
Alojz Žist, Štefan Slaviček, Anton Jan-
kovič, Janez Pergar, Stane Markovič, 
Dragan Jatanovič, Marjan Lapanja, Ja-
kob Komljanec, Rajko Mravlje, Anton 
Hočevar, Viktor Kovačič, Jože Lev-
stek, Silva Narobe, Zdenka Gačnik, 
Janez Gačnik, Fani Koprivc, Marija 
Vrbec,  Zmaga Sebanec, Ljuba Škrlj, 
Dragica Podboj, Ivo Zebec, Lojze 
Bistrovič, Branko Križ, Jože Bukovec, 
Jože Grm, Jože Kovačič, Stanislav Pe-
vec. Vsem iskrena hvala. 

Roman Brunšek, podžupan

Prostovoljci ob začetku
šolskega leta poskrbeli 

za varnost na cesti 

Poročilo s 17. redne seje občinskega sveta

Sprejet dokument za prijavo  
investicije Novogradnja OŠ Lavrica
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bo vodotok Prošca strojno očistil. Ob po-
seku grmovja odpadnega vejevja ni nihče 
pospravil. Župan je odgovoril, da bo ob-
čina preverila. Nadalje ga je zanimalo, ali 
deluje zadeva s prečrpavališčem. Župan 
je pritrdil. Opozoril je na hrup, ki ga ob 
nedeljah zvečer povzročajo stroji na grad-
bišču. Zanimalo ga je tudi, kako je s po-
stajališčem na Orlah. Sledili so pobude in 
vprašanja:

Jožef Nose je opozoril na problematiko 
v zvezi z meteornimi vodami v Novem 
Lanišču – ob neurjih so namreč 4 hiše 
prizadete. Pot je občinska, instalacije so 
zasute.

Ljubo Bekš je vprašal, kako je z izved-
bo pločnika Klanec–Glinek ter ali občina 
kontrolira delavce pri polaganju kablov. 
Župan je odgovoril, da se delo kontrolira.

Jože Rojc je že pri rebalansu proraču-
na povedal, da je VO Gradišče  na občino 
poslal dopis. G. Rojc je dal pobudo za iz-
vedbo sestanka, saj je potrebno pripraviti 
izhodišča za proračun 2009.

Župan je dodal, da pri reševanju pro-
blematike odvajanja meteornih voda pri-
čakuje podporo občinskega sveta.  

Jožef Žlahtič je predlagal, da se na Pi-
javi Gorici ob stari Kočevski cesti obnovi 
brezov drevored – zasadilo naj bi se nekaj 
dreves. 

Naslednja pobuda pa je bila, da se uredi 
podporni zid pod Žlahtičevo hišo na Pija-
vi Gorici.

Janez Zagorc je predlagal, da se pri 

Vrtcu Smrkolin zaradi nepreglednosti 
ceste  namesti ogledalo. Roman Brunšek 
je odgovoril, da so to varovalo že skušali 
namestiti, vendar ga sosed ni dovolil po-
staviti, na drugi lokaciji pa ogledalo nima 
takega učinka..  

Stane Kolbl je povedal, da je deževje 
poškodovalo bankine pri rondoju v Smr-
jenah.

Damjan Pangerc je poročal, da je ob 
neurju na Ahlinovi ulici iz kanalizacijskih 
cevi bruhala meteorna voda. Sanacija vo-
dovoda in izgradnja kanalizacije na Ža-
garski naj bi se začeli zgodaj spomladi. 
Boji se, da bo prišlo do zamika. Župan je 
poudaril, da se bo z deli začelo, ko bo pri-
dobljeno gradbeno dovoljenje.

Nadalje je g. Pangerca zanimalo, kako 
je s širitvijo storitev v Zdravstveni postaji 
Škofljica. Župan je odgovoril, da je občini 
uspelo dobiti zobozdravnika in del  službe 
splošnega zdravnika.

Ivan Jordan je opozoril na ponavljajo-
če se naravne nesreče. Vse več je neurij in 
nekateri objekti so vedno znova ogroženi. 
Eden izmed njih je Tesarstvo Mehlin. V 
juliju je neurje povzročilo škodo na več 
objektih na Gorenjem Blatu. Veliko stavb 
je nezavarovanih, zato je predlagal, da se 
v proračunu za leto 2009 za odpravo po-
sledic naravnih nesreč nameni več sred-
stev.

Roman Brunšek je poročal, da je re-
alizirana solidarnostna pomoč družini na 
Gradišču. Hiša je urejena, sredstva izva-

jalcem nakazana. 
Telekom je izvajal dela tudi na Lavrici. 

Potrebna je sanacija asfalta.
Nekatera društva so zaprosila za dodat-

no mrežo za odbojko.
OSPV in prostovoljci  DU Škofljica,

Lavrica ter Balinčka bodo 1. septembra 
poskrbeli za varno pot v šolo.

Navzoče je seznanil z aktivnostmi v ok-
viru občinskega praznika.

Gregorja Lipovška je zanimalo, kaj je 
s krajinskim parkom Barje.

Darja Draksler je odgovorila, da se zbi-
rajo stališča do pripomb, ki so bile dane 
na javni razgrnitvi.

Andrej Ciber je pripomnil, da se je 
ustavilo izvajanje del na kanalizaciji, vo-
dovodu, odvajanju meteornih voda. Na 
Prijateljevi ulici želijo izpeljati meteorne 
vode v dolino, kjer je igrišče. Avtobusna 
postajališča še vedno niso urejena.

Župan je pojasnil, da je občina v po-
stopku pridobivanja služnostnih pogodb 
za izgradnjo komunalnih vodov.

Dušan Jeršin je pripomnil, da so od 
Gumnišč proti Blatu  na cestišču, kjer se 
gradi, poškodbe. Meteorne vode se izliva-
jo na vrtove.

Tomaž Sket je vprašal, ali se pridobiva 
dokumentacija za cesto Želimlje–Podtur-
jak, župan pa je odgovoril, da ta cesta tre-
nutno ni  prioritetna  naloga občine.

Iztok Petrič

Stališče do pripombe št. 1 – podana 
od g. Janeza Gačnika (KS Lavrica) dne 
23. 6. 2008

Pripomba:
Kako se bo naselje vključevalo v ce-

lotno infrastrukturo, ki je nedefinirana.
Problematična je povezava ob sami progi 
(lastništvo zemljišča GLASKO), cestno-
železniški prehodi in priključki na Do-
lenjsko cesto niso definirani.

Stališče do pripombe:
Za območje so bile izdelane idejne za-

snove celotne komunalne infrastrukture. 
Cestna povezava do območja ob železni-
ški progi se navezuje na obstoječo cestno 
mrežo. Smiselno bi bilo predvideti para-
lelno cestno povezavo ob progi z Dolenj-

sko cesto proti Babnogoriški, saj bi raz-
bremenila promet na Dolenjski cesti. Taka 
rešitev je povezana z dodatnimi stroški: 
dodaten most čez Prošco, cesta ob želez-
niški progi v zahtevanih odmikih SZ, last-
ništvo parcel itd., vendar predlog presega 
meje OPPN.

Pripomba:
Področje, ki se ga namerava pozidati, je 

poplavno, planiran je dvig terena za 1,00 
m; potrebno bo izdelati elaborat, kako bo 
sprememba vplivala na področje starosel-
cev in preostala še nepozidana zemljišča.

Stališče do pripombe:
Za obravnavano območje bo izdelana 

poplavna študija. V fazi PGD bo potrebno 
izdelati projekt sanacije terena tako, da 

vplivi na obstoječe objekte in še nepozida-
ne površine ne bodo presegali normalne-
ga funkcioniranja celote.

Pripomba:
Preveriti se mora, kako se naselje vklju-

čuje v načrte NATURA 2000.
Stališče do pripombe:
Predlagane rešitve morajo upoštevati 

smernice naravovarstvene stroke in s tem 
tudi Nature 2000.

Pripomba:
Časovno je potrebno naselje planirati z 

zmogljivostjo šole, vrtca in izgradnjo pro-
metne infrastrukture. Pri izračunu grad-
benega prispevka je potrebno upoštevati 
vse parametre in predvideti, kdaj bodo 
dani pogoji, da se ta del vključi v celoto. 

Pripombe na novogradnje na Lavrici 
Stališča do pripomb na dopolnjeni osnutek OPPN za območje urejanja ŠSE 4/5 Lavrica – južni del 
v času javne razgrnitve (od 4. 6. 2008 do 4. 7. 2008) in javne razprave (dne 18. 6. 2008) v kulturni 
dvorani na Lavrici.



6

Novice iz občinske hiše

Ko bodo znani stroški prometne in komu-
nalna infrastrukture, bo jasna tudi renta-
bilnost investicije. Obravnavano področje 
Lavrice mora biti planirano tako, da bo 
možen nadaljnji razvoj.

Stališče do pripombe:
Dolgoročni plan je osnova za izdela-

vo OPPN, za obravnavano območje ne 
predvideva izgradnje šole in otroškega 
vrtca. Možno bi bilo smiselno (glede na 
potrebe) vključiti manjšo dislocirano eno-
to vrtca. Izračun komunalnega prispevka 
bo sestavni del  gradbenega dovoljenja. 
Z oceno stroškov se lahko predvidi renta-
bilnost investicije. Že sedaj je jasno, da bi 
samo individualna gradnja brez dvojčkov 
zelo povečala stroške izgradnje cestne in 
komunalne infrastrukture ter sanacije te-
rena Vprašanje je, ali bi bilo naselje za 
potencialne kupce sploh zanimivo. Ob-
ravnavano področje Lavrice je planirano 
tako, da je možen nadaljnji razvoj.

Stališče do pripombe št. 2 – podana 
od Dušana Puglja, Jožeta Puglja in Ma-
rije Pugelj dne 30. 6. 2008

Pripomba: 
Cesta v južnem delu se s parcele 1916/

18 nadaljuje na parcelo 1916/17, kar ne 
ustreza dosedanjim dogovorom s projek-
tantom. Konec ceste v tej fazi je potreb-
no predvideti le do roba parcele 1916/18, 
torej v skladu z dosedanjim dogovorom. 
Parcela 1916/17 ne gre v prodajo in takš-
na izvedba ni mogoča.

Stališče do pripombe:
Cesta na južnem delu je bila predlaga-

na v skladu z  DP (Ur. l. RS, št. 71/30. 6. 
2004) (glej Infrastruktura omrežja, objek-
ti in naprave – Promet, člen 9), in sicer v 
drugi fazi, ko se bo območje poselitve ši-
rilo na zahod. Osnova za izdelavo OPPN 
so programske zasnove iz dolgoročnega 
plana.  Danes obstoječa cestna mreža ne 
omogoča primernega dostopa do tega ob-
močja. Ukinitev povezave (predvidene v 
kasnejši fazi) pomeni neupoštevanje zahte-
vane požarne poti (dostopnost območja iz 
dveh strani tudi v slučaju elementarne ne-
sreče). Slepe ulice niso najboljša rešitev, 
imeti morajo obračališče na koncu ulice. 
Naselje mora biti pretočno in povezano 
s cesto na zahodni strani območja. Pro-
metna ureditev mora omogočati vse vrste 
posredovanja ob vsakem času in različ-
nih vremenskih pogojih. OPPN mora biti 
usklajen tako z Dolgoročnim planom kot 
smernicami soglasodajalcev, sicer nima 
možnosti sprejetja. 

Pripomba:
Enako velja za komunalne priključke, 

ki so na tej parceli.
Stališče do pripombe:
Komunalni vodi so vrisani črtkano in so 

predvideni v drugi fazi, ko se bo naselje 
širilo proti zahodu.

Odcepi priključkov na parcelo so vri-
sani, da se nakaže možnost priključitve 
objekta na omenjeni parceli na javno ka-
nalizacijo. 

Pripomba:
Odvodnjavanje padavinskih voda s 

kanalom M2 ni rešeno v zadostni meri. 
Upoštevan ni obstoječi kanal med par-
celami 1916/15 in 1916/17 ter v nadalje-
vanju med 1916/15 in 1916/18. Večina 
padavinskih voda se steka v ta kanal, ki 
sedaj poteka v celotni dolžini do potoka. 
Ni prerezov skozi teren, padci cevovodov 
morajo biti predvideni glede na obstoječe 
objekte in njihovo višinsko koto.

Stališče do pripombe:
Odvodnjavanje padavinskih voda, ki se 

stekajo v kanal med parcelama 1916/15 
in 1916/13, je rešeno s kanalom M2, za 
odvodnjavanje kanala, ki poteka med par-
celama 1916/15 in 1916/17 ter naprej 19-
16/18, pa bo skrbel na novo dodani kanal 
M2a. Kote začetkov kanalov M2 in M2a 
pa so privzete z geodetskega posnetka ob-
stoječega stanja tako, da ne spreminjajo 
višine priključevanja padavinskih vod iz 
obstoječih objektov in predmetnih parcel.

Padavinske vode iz novega naselja bo 
v celoti potrebno voditi na kanalizacijo 
za padavinske vode, to se bo izvajalo po 
hišni kanalizaciji, ki pa ni predmet tega 
projekta. 

Vplivi novega nasipa na obstoječe ob-
jekte. Obravnavano območje OPPN se 
nahaja izven poplavnega območja Ljub-
ljanskega barja. Maksimalno visoke vode 
dosežejo višino do približno 290,00 m 
n. m. Zaradi možnih zalednih poplavnih 
voda, ki niso skoncentrirane v jarku, se 
priporoča, da je kota pritličja predvide-
nih objektov vsaj 0,30 m višja od predvi-
dene kote terena, kar tudi pomeni, da bo 
kota pritličja nekoliko višja od kote cestiš-
ča pod železniško progo. Nasuti teren je 
treba izvesti v blagem padcu proti strugi 
tako, da se v primeru pojava visokih oz. 
zalednih voda ta prosto odteka v strugo. 

Z nasutjem terena okoliški teren, ki 
meji na predmetno lokacijo, verjetno ne 
bo dodatno poplavno ogrožen zaradi te 
gradnje. Prav tako pa se z dvigom terena 

ni bistveno zmanjšalo poplavno območ-
je vodotoka. Upoštevati je potrebno vse 
ukrepe iz poplavne študije, kot je čiščenje 
kanala Prošca. Zaradi izvedbe cestne ko-
munikacije preko Prošce se izvede mostni 
prepust. Svetla odprtina mora prevajati 
100-letne visoke vode z varnostno višino, 
upoštevaje 5 m varstvenega pasu ob ka-
nalu z možnostjo dostopa upravljavcu ob 
izvajanju rednih vzdrževalnih del (čišče-
nje struge in brežine).

Prerez skozi teren je podan v skladu s 
Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu 
priprave OPPN (Ur. l. RS, št. 33/07) na 
podlagi petega odstavka 56. člena Zako-
na o prostorskem načrtovanju.

Stališče do pripombe št. 3 – podana 
od Dušana Puglja dne 2. 7. 2008

Ponovitev prejšnjih vprašanj v pretip-
kani obliki.

Stališče do pripombe št. 4 – podana 
od Občine Škofljica, in sicer od župana 
Boštjana Riglerja in občinske urbanist-
ke Darje Draksler dne 2. 7. 2008

Pripomba:
Občina Škofljica ugotavlja, da je loka-

cija črpališča na zemljišču parc. št. 1911/3 
k. o. Rudnik neprimerna, kajti predmetne-
ga zemljišča občina ne more pridobiti, 
zato naj se črpališče prestavi na zemljišče 
parc. št. 1911/2, ki je v območju OPPN. 
Lokacija črpališča je bila prvotno že pred-
videna na tem zemljišču, zato naj se po-
novno uskladi s projektom povezovalnega 
zbiralnika Škofljica–Lavrica, 2. faza po 1. 
varianti, št. PGD projekta 1060/04, januar 
2007, št. risbe 9/1.6.1.1., KONO, d. o. o.

Stališče do pripombe:
Črpališče ČP I-2 na parceli 1911/3 k. o. 

Rudnik bo možno prestaviti na parcelo št. 
1911/2 k. o. Rudnik v soglasju z lastnico 
te parcele. Zaradi prestavitve bo en ob-
jekt manj.

Stališče do pripombe št. 5 – podana 
od družbe GLASKO (zanjo Martina 
Debevc) dne 2. 7. 2008

Pripomba:
Podjetje GLASKO se ne strinja s ka-

kršnim koli posegom v njihovo zemljišče. 
Dejavnost potrebuje prostor in mora zago-
tavljati parkirne prostore tudi strankam.

Stališče do pripombe:
OPPN ne posega v zemljišče 1917/3 k. 

o. Rudnik. Mimo poteka le napajalna pot, 
ki se v loku izogiba neugodni postavitvi 
objekta, žal po današnjih predpisih po-



7

Novice iz občinske hiše

stavljenega preblizu železniške proge oz. 
varovalnega pasu ob progi.

Stališče do pripombe št. 6 – podana 
od neodvisnega občinskega svetnika 
Bojana Božiča dne 3. 7. 2008

Pripomba:
Novogradnje presegajo zmogljivost 

cestne in komunalne infrastrukture. Po-
dročje je poplavno ogroženo, rešitve zato 
niso prepričljive. Višina stavb ni v skladu 
z dogovorom in je zavezujoča tudi v za-
pisniku z razgrnitve. Pristojne občinske 
službe se pred pripravo OPPN  niso po-
svetovale z bližnjimi sosedi. Zgradbe so 
nevtralne in po videzu ne sodijo v to oko-
lje. Število enot je preveliko in ni skladno 
s prvotnim dogovorom.

Glede na navedeno in glede na trenutno 
stanje (pomanjkanje prostora v osnovni 
šoli in vrtcu) je potrebno vse aktivnosti 
okoli predvidene gradnje naselja ustaviti 
do sprejetja novega OPPN.

Stališče do pripombe:
Širša obravnava tega območja sloni na 

programskih zasnovah iz Dolgoročnega 
plana in nima možnosti, da vpliva širše 
oz. celo popravlja DP. Predvidena zazi-
dava oz. število objektov se ni povečalo. Z 
dvojčki se je povečalo število stanovanj-
skih enot. V začetku načrtovanja so bile 
na območju predvidene samo enodružin-
ske hiše. Potem se je pokazalo, da bi bila 
gradnja predraga za tako malo enot glede 
na zahtevno sanacijo terena in ostalo ko-
munalno ter prometno infrastrukturo (kot 
so izgradnja mostu, priključek na Vrečar-
jevo ulico, ki jo bo potrebno v tem delu 
sanirati). Drugi most ob železniški progi 
presega območje OPPN.

Poplavna študija bo sestavni del konč-
nega predloga OPPN, v PGD se bo pro-
jektno podrobno obdelala poplavna var-
nost, višinske kote terena so že definirane
na varni višini glede na poplavno ogro-
ženost.

Zasnova naselja in prometna mreža 
vplivata na prehod čez progo, dalje na 
Vrečarjevo ulico pa ne. Povezava z Bab-
no Gorico ob železniški progi paralelno 
z Dolenjsko cesto bo dolgoročno razbre-
menila vpliv na prehod čez progo preko 
Vrečarjeve ulice.

Stavbe so oblikovane s sodobnimi obli-
kovnimi merili in so odraz časa, v katerem 
bodo zgrajene. Zgledovanje po obstoječi 
gradbeni strukturi, ki je tipološko zelo 
raznolika in v pretežnem delu ni merilo 
dobre arhitekture, je nesmiselno in ni do-

prinos k arhitekturnemu oblikovanju. 
Višinski gabarit po DP (P + 1 + M) je 

zaradi sodobnega arhitekturnega izraza 
v delu mansarde spremenjen. Etaža, ki 
nadomešča mansardo, je tlorisno manj-
ša in umaknjena od obodnega zidovja. 
Načrtovani enodružinski in dvodružinski 
objekti so tlorisnega gabarita 7,00 m/14-
,00 m v delu stopnišča z zamikom +1,00 
m, maksimalni tlorisni gabariti po DP so 
8,50 m/15,00 m. Gabariti so pomanjša-
ni tudi zato, da so zelene površine temu 
primerno večje (upoštevanje smernic na-
ravovarstvene stroke) in da so v sklopu 
posamezne parcele zagotovljeni parkirni 
prostori na posamezni parceli, vključno z 
manipulativnim delom za obračanje vozi-
la, kot to narekujejo smernice za promet 
Občine Škofljica.

Šola je že predvidena v ZN VS 4/4 Lav-
rica iz leta 1986. Enoto vrtca je smiselno 
(glede na potrebe) vključiti v zazidavo.

Stališče do pripombe št. 7 – podana 
od člana Občinskega sveta Občine Škof-
ljica Jožefa Žlahtiča dne 3. 7. 2008

Pripomba:
Naselje naj zaradi svojega namena po-

stane primer izjemno sodobnega urbane-
ga prostora, videz naselja in prometna ter 
energetska funkcionalnost pa naj postane-
ta primer načrtne, vodene gradnje v ob-
čini Škofljica.

Izdelana mora biti vzporedna cesta ob 
trasi obstoječe železnice, ki bo povezala 
vsa potencialna naselja južne strani Lav-
rice in Škofljice ter Babno Gorico v smeri
Škofljica–Rudnik. Taka povezava bo pri-
pomogla k razbremenitvi Dolenjske ceste 
in bo kasneje predstavljala javno dobro in 
višji standard obravnavanega območja ter 
pogoj za nadaljnjo stanovanjsko gradnjo.

Nujno je zgraditi enoto vrtca ter več-
namenski prostor, namenjen družabnemu 
življenju za mladino in odrasle, ter načr-
tovati poleg otroških igrišč še rekreacijske 
površine za odrasle in starejše ljudi.

Komunalno infrastrukturo je potrebno 
predvideti oz. dimenzionirati tako, da bo 
možno potencialno širjenje naselij, upoš-
tevaje tudi potrebe naselja Babna Gorica. 
Pri tem je potrebno upoštevati predvidene 
potenciale uporabe čistih energij.

Nujno je treba preprečiti poplavlje-
nost  makrosistema celotnega področja 
in ustvariti najvišjo stopnjo pozelenitve z 
avtohtono floro ter omogočiti razvoj moč-
virske favne.

Potrebno je ojačati zbiralnike nečistih 

voda in kanalizacijske vode zaradi bar-
janske podtalnice ter splošnega vira pitne 
vode, ki ga predstavlja barje. Stanovanj-
ski objekti naj imajo sistem zbiranja de-
ževnice v cisterne kot tehnično vodo oz. 
sekundaren vir vode.

Potrebno je izvesti arhitektonsko zlitje 
obstoječega in potencialnega naselja v ce-
loto.  Naselje naj bo zasnovano kvalitet-
no in sodobno, tipološko naj oblikovanje 
arhitekture črpa iz slovenske nacionalne 
arhitekture, značilne za barjanski prostor.

Stališče do pripombe:
Soglašamo s trditvijo pod A in s predla-

ganim OPPN, predlog sledi temu cilju. 
Soglašamo s pripombo pod B glede 

vzporedne ceste, ki jo bo možno udejanjiti 
s kakšnim drugim prostorskim dokumen-
tom. Območje te ceste namreč presega 
predmetni OPPN.

Enoto vrtca je možno in smiselno vklju-
čiti v načrtovano zazidavo.

Večnamenski zunanji odprt prostor je 
predviden v sklopu zelenih površin ob 
Prošci.

Načrtovano je otroško igrišče, ob kate-
rem bi bilo možno objekt ali del objekta 
individualne stanovanjske hiše prekvalifi-
cirati v enoto vrtca. Načrtovane so tudi 
manjše rekreacijske površine za odrasle v 
bližini otroškega igrišča (balinišče v zele-
nih površinah, odprt prostor za družabna 
srečanje itd.) Zunanje otroško igrišče in 
rekreacijska površina za odrasle ob Prošci 
sta med seboj povezana z brvjo sonaravne 
oblike in brežina oz. 5-metrski varovalni 
pas pa je dejavno vključen v prostor.

Fotovoltarika oz. sončna centrala se 
lahko predvidi v fazi PGD. Življenjska 
doba je 15 let, investicija se povrne v 13 
letih, država take alternativne sisteme 
delno sofinancira. Postavitev panelov bi
bila možna tudi nad objektom črpališča. 
Predvideva se, da bo s časom investicija v 
ta sistem bolj ugodna, kot je danes.

Stališče do pripomb, podanih na jav-
ni obravnavi dne 18. 6. 2008

Na javni razgrnitvi so bile podane pri-
pombe, ki so vsebinsko enake pisnim pri-
pombam posameznikov in so bile naslov-
ljene na Občino Škofljica.

Izvajalec OPPN APLAN, d. o. o.

Milojka Lečnik Urbar,  
univ. dipl. ing. arh.

Darko Lečnik, univ. dipl. ing. arh. 
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Iz dela krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti

Zadnjo predšolsko soboto je društvo 
Vaška interesna skupnost v sodelovanju s 
Policijsko postajo Ljubljana Vič - Rudnik 
organiziralo posvet o »Varni poti v šolo«. 
Poleg vseh krajanov so bili posebej vab-
ljeni naši najmlajši, ki bodo letos prvič 
sedli v šolske klopi.

S policijske postaje je prišel vodja po-
licijskega sektorja g. Alojz Dovžan, ki je 
nazorno razložil varnostno situacijo v na-
šem kraju. Obrnil se je tudi na navzoče 
starše in jih pozval, da naj kljub časovni 
stiski najprej pomislijo na varnost otrok in 
naj jih ne puščajo na cesti, da gredo sami 
do šole. Najmlajšim je dejal, da morajo 
upoštevati navodila policistov in redarjev, 
ki bodo skrbeli za njihovo varnost. Glede 
prometne signalizacije pa je povedal, da 
so policisti vedno pripravljeni svetovati 
vaškim odborom, da bi varnostno promet-
no signalizacijo hitreje posodobili. Glede 
splošne varnosti je poudaril, da imamo 
srečo, saj je v našem kraju število kazni-
vih dejanj in kršitev javnega reda in miru 
majhno. Navzočim je razložil, da policisti 
sodelujejo z lokalno skupnostjo in oprav-
ljajo kontrole na tistem področju, kjer se 
varnostna problematika poslabša.

Srečanje je bilo zelo poučno, saj ni bilo 
namenjeno le našim najmlajšim, temveč 
predvsem nam odraslim. Zato je žalostno, 
da se je kljub aktivnemu oglaševanju in 
vabljenju ljudi na omenjeni posvet tega 

Vabilo na predavanje

DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA  
KMETIJI IN NJIHOVA REGISTRACIJA

Kmetiji, ki z obstoječo proizvodnjo ne dosega zadovoljivega dohodka, dopolnilne dejavnosti pomagajo zagotoviti dodaten vir 
zaslužka. V ta namen se uporabijo razpoložljivi prostori, stroji in oprema, kmetijski in gozdni pridelki v povezavi z znanjem in s 
spretnostmi ljudi, ki žive na kmetiji. Dopolnilne dejavnosti so prvi resen korak k podjetniški prenovi podeželja.

Podjetništvo pomeni širjenje poslovanja kmetijskega gospodarstva z vključevanjem vseh razpoložljivih virov v kmetijstvu in 
izven njega. Gre za iskanje kombinacij pridobivanja dohodka tako znotraj kot izven kmetijstva.

Prav zaradi tega Zavod za razvoj podeželja CIZA v sodelovanju z Občino Škofljica v sredo, 8. oktobra, ob 18. uri v kulturni 
dvorani na Škofljici (Šmarska cesta 3) organizira predavanje in razgovor na temo DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA KME-
TIJI. 

K sodelovanju smo povabili predstavnika Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki bo predstavil različne mož-
nosti registracije dopolnilnih dejavnosti. V nadaljevanju bomo na praktičnem primeru predstavili postopek registracije in podali 
osnovne informacije o vodenju poslovnih knjig za dopolnilno dejavnost. 

Hkrati vas obveščamo, da bomo v petek, 24. oktobra 2008, prav tako ob 18. uri predstavili javne razpise Ministrstva RS za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s tem pa tudi možnosti pridobitve sofinanciranja projektov.

Zavod za razvoj podeželja CIZA

Gradišče

Varna pot v šolo

udeležilo le devetnajst ljudi. To kaže na  
dokajšnjo brezbrižnost ljudi do prizade-
vanj društva, ki hoče dvigniti varnostno 
kulturo. Te besede na srce polagam pred-
vsem tistim staršem, ki so svojim mlado-
stnikom kupili skuterje in motorna kolesa 
in jih cel dan mirno spremljajo, kako div-

jajo po naših lokalnih cestah brez čelad na 
glavi. Le en kamenček na cesti je lahko 
dovolj, da ugasne še eno mlado življenje. 
Solze žalosti, dragi starši, so po takšni tra-
gediji na žalost zaman. Zamislite se nad 
tem!

Janez Marinčič
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Iz dela krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti

Sela pri Lavrici, 12. september 2008 
– Krajani vasi Sela so že (skoraj) tradici-
onalno druženje spet organizirali. Zbralo 
se je 84 vaščanov, najstarejša med njimi 
je bila Nebčeva mama.

Zelo posrečen prireditveni prostor pri 
Kregarjevih je bil enkraten. Gospodinja 
ga. Slavka se je izredno potrudila in ga v 

celoti okrasila ter aranžirala. Ga. Zmaga 
Sebanec pa je k celoti dodala še svoj stro-
kovni delež v aranžiranju hrane.

Veselja je bilo za vse: starejši so obu-
jali spomine na skupaj preživeta leta, 
otroci so imeli priložnost za svojo zabavo 
– 1500 m² asfaltnih površin je zadostova-
lo za rolkanje, lovljenje, skrivanje in še 

Lavrica

3. večer na vasi Sela

kaj. Seveda so najeli tudi harmonikarja. 
Okrog 9. ure zvečer je začelo po malem 
deževati, kar pa prisotne ni motilo, saj so 
bili pod streho.

Seveda so se spomnili tudi pokojnih 
krajanov, posebej pa so pozdravili tiste, ki 
so bili na srečanju prvič. 

Skratka, zbrali so skupaj nekaj denarja, 
nekaj slaščic in pijače so prinesli s seboj, 
pridobili so tudi sponzorje (za mesne do-
brote je poskrbel sovaščan g. Blatnik) in 
zadeva je imenitno zaživela.

Vsi navzoči  smo menili, da je minilo še 
eno nepozabno druženje. 

Besedilo in fotografiji
Andrej  Pogačnik

Naj že uvodoma napišem, da me je lovil 
rok za oddajo članka, zato ta prispevek ni 
tako obširen, kot bi si želela. Vseeno sem 
se odločila in na kratko zapisala aktivno-
sti članov Vaške skupnosti Vrh, saj želimo 
z njimi seznaniti čim več vaščanov. 

Naj se najprej navežem na zadnji zbor 
vaščanov, na katerem smo izvedeli, kako  
sobivati z medvedom. Nisem prepričana, 
če smo člani vaške skupnosti s tistim stro-
kovnim srečanjem dosegli želeni namen, 
vendar bomo tudi v prihodnje skušali 
organizirati strokovna srečanja na zani-
mive teme. 

Po omenjenem srečanju je prišlo do od-
strela dveh od treh medvedov, tretji pa je 
končal povožen na Kočevski cesti. S tem 
se je začasno umirila problematika med-
vedov na Vrhu. Očitno je šlo le za začasno 
zatišje, saj so ob koncu avgusta medveda 
vnovič videli ob Kočevski cesti in njego-
ve sledi pa na območju Vrha. Več infor-
macij nimam, pozivam pa vse vaščane k 

previdnosti pri sprehodih. 
Po strokovnem srečanju o medvedih 

je Vaška skupnost Vrh pozvala Občino 
Škofljico, da zaradi prometne varnosti
in prisotnosti medvedov zagotovi prevoz 
šolskih otrok s kombijem od hiš do posta-
jališča na Kočevski cesti (na način, ki je 
veljal en teden pred prvomajskimi počit-
nicami). Žal smo s strani Občine Škofljica
dobili negativen odgovor. V njem navaja-
jo, da so sicer dolžni zagotavljati prevoze 
učencem, vendar ne izpred hiš, saj ceste 
po Vrhu niso kategorizirane kot nevarne. 
Ker s strani Zavoda RS za gozdove niso 
bili obveščeni o nadaljnji prisotnosti med-
veda na Vrhu, po prvomajskih počitnicah 
niso organizirali prevoza s kombijem. 

Decembra lani smo bili s krasno predsta-
vitvijo seznanjeni s projektom izgradnje 
igrišča in balinišča na Vrhu. Po tisti pred-
stavitvi usoda projekta ni tako krasna, saj 
se ves čas nekaj zapleta. Občina Škofljica
je potrdila projekt, vendar se je na koncu 

zataknilo pri kategorizaciji zemljišča. Na 
parceli bi lahko zgradili le otroško igrišče 
z lesenimi igrali, ne bi pa smeli gradbeno 
posegati v prostor. Kljub temu ne smemo 
obupati, temveč potrpežljivo pritiskati na 
višje organe, ki nam bodo čez leta dovoli-
li, da pridemo do javne površine, ki bo bi-
stveno dvignila kvaliteto bivanja na Vrhu 
in Gradišču. 

Ko sem že pri dvigu kakovosti življenja 
na Vrhu, naj omenim Telekom. Osebno 
že obupujem nad tem, da bo Telekom res 
kdaj prišel k nam, saj se do nas obnašajo 
kot, da smo najbolj zakotna vas v Sloveni-
ji. Občina Škofljica je s Telekomom dogo-
vorjena, da bo celotno občinsko območje 
optično ožičeno do konca leta 2009. Pre-
lepo, da bi bilo res. Zadnja informacija, ki 
jo imamo s Telekoma, je, da naj vaščani 
pošljemo čim več povpraševanj za SiOL 
in iz tega bodo videli, da smo zainteresi-
rani in da jim želimo povišati promet. Ste 
za akcijo in vam razmnožim obrazce za 

Vrh nad Želimljami

Na kratko o aktualnem na Vrhu nad Želimljami
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storitve SiOL, da jih bomo pošiljamo kot 
nori in tako dosegli sodobno povezavo s 
svetom? Jaz bi bila kar za to. Se bomo do-
govorili na naslednjem srečanju. 

Pa smo že pri srečanju. 
Vaški zbor načrtujemo v drugi polovici 

novembra. O natančnem datumu srečanja 
boste obveščeni po pošti. Na zbor smo 
povabili tudi župana, saj je po letu in pol 
že čas, da se srečamo. Z njim bi govorili 
predvsem o razvoju Vrha in o projektih v 
Občini Škofljica. Velik del  srečanja pa bo 
namenjen tudi predstavitvi predvidenega 
poimenovanja ulic na Vrhu. 

To je projekt, ki smo ga napovedovali že 
nekaj časa in čakali na pripravljenost zanj 
s strani občine. Junija se je projekt začel 
odvijati in računamo, da se bo zdaj samo 
še razvil do konca. Smo v fazi, ko se pri-
pravljajo ideje za poimenovanje ulic. Na 
snidenju vaščanov računam, da bomo o 
tem vedeli povedati kaj več. Omenim lah-
ko to, da bodo ulice poimenovane tako, da 
se bo ohranilo ime vasi. Torej na podoben 
ali enak način, kot so poimenovane ulice 
na Gradišču, v Rožni dolini v Ljubljani in 

še kje. S poimenovanjem ulic bomo do-
segli urejenost vasi, s čimer bomo precej 
hitreje dostopni za intervencijska vozila, 
obrtnike in ostale obiskovalce. 

Istočasno s poimenovanjem ulic bo ste-
kel tudi postopek preimenovanja vasi, in 
sicer ne bomo več Vrh nad Želimljami, 
ampak bomo le še Vrh – tako je bilo ime 
naše vasi od njenega nastanka naprej. Ker 
smo edina vas Vrh v Občini Škofljica, ni
zadržkov, da se ne bi mogli preimenovati 
v izvorno ime. 

Ta poimenovanja bodo zahtevala spre-
membo dokumentov, zato vas člani Vaške 
skupnosti Vrh pozivamo k razumevanju 
in strpnosti. 

Trenutno poteka še nekaj akcij, in si-
cer smo Občini Škofljica poslali predlog
za postavitev dveh prometnih znakov za 
omejitev hitrosti in opozorilo, da se bli-
žamo križišču na Kočevski cesti. Gre za 
drugi uvoz v vas iz smeri Ljubljane. Zna-
ka bi morala stati pred tem križiščem iz 
smeri Turjaka, saj se tam začne ravnina, 
na kateri marsikateri voznik preizkuša po-
speške svojega jeklenega konjička. Glede 

na to, da se je na tem uvozu zgodilo že kar 
nekaj nesreč, upamo, da bo predlog padel 
na plodna tla in da bodo znaki opozorili 
na previdnost vsaj nekatere voznike.

Takoj, ko bo mogoče, se bomo potru-
dili, da bi pridobili še en ekološki otok. 
Zaenkrat vidimo možnost za  tak otok na 
zemljišču, ki naj bi ga Občina Škofljica
kupila, da bo del vaške ceste postal javna 
last. Več o tem bomo lahko poročali na 
novembrskem srečanju. 

Poleg tega bomo morali v kratkem od-
dati predlog proračuna za prihodnje leto. 
To je vsako leto zelo težka in precej brez-
plodna aktivnost vaške skupnosti. 

To bi bilo na kratko vse. Možno je, da 
sem še kaj pozabila, o tistem pa več, ko 
se vidimo novembra. Želim si, da pridete 
v čim večjem številu, s konstruktivnimi 
predlogi in pripravljeni na sodelovanje, 
da bo naša vas še naprej slovela po po-
vezanosti in pestrosti dogajanja. 

Tina Merčnik,
predsednica Vaške skupnosti Vrh

O Krajinskem parku (KP) Ljub-
ljansko barje na okrogli mizi z 
naslovom »Življenje v bodočem  
Krajinskem  parku Ljubljansko 
barje«

Ob 13. uri je v kulturni dvorani na Škof-
ljici koordinator gospod Jernej Korenčič 
pozdravil goste (strokovnjake, župane ob-
čin Ig, Log Dragomer, Brezovica, pred-
stavnika MOL in župana ter podžupana 
gostitelja) ter približno 50 navzočih ude-
ležencev. Ves čas smo v ozadju opazova-
li fotografije, posnete v domači občini, 
v predprostoru pa smo si lahko ogledali 
pisane panjske končnice, predstavitveni 
pano ižanskega Društva Fran Govekar Ig 

ter gradivo o KP Ljubljansko barje. Sle-
dil je pozdravni in predstavitveni nago-
vor podžupana Občine Škofljica Romana
Brunška. 

Beseda stroke
Povabljeni strokovnjaki so predstavili 

konkretne možnosti uredbe za širšo in po-
samezne skupnosti. Z Ministrstva RS za 
okolje in prostor se je srečanja udeležil 
državni sekretar Mitja Bricelj. Udeležen-
ce je seznanil, da so parki danes oblika, 
h kateri se načrtovanje prostorskega raz-
voja mora usmerjati, saj gre za blažilna 
območja in naravne vire. Nadalje je po-
vedal, da je park privilegij prestolnice, saj 
omogoča kakovostno življenje, prinaša 

3. medobčinsko tekmovanje koscev in grabljic za pokal Ljubljanskega barja letos na Škofljici

Najboljše grabljice prihajajo iz občine Škofljica
V soboto, 30. avgusta 2008, je naša občina ob pomoči društev, domačih podjet-

nikov in posameznikov gostila 3. medobčinsko tekmovanje koscev in grabljic za 
pokal Ljubljanskega barja.

Priprave so se začele že nekaj tednov prej, saj gre za velik dogodek, v katerem 
sodeluje veliko različnih skupin oziroma skupaj z našo kar sedem občin: Škofljica,
Brezovica, Ig, Borovnica, Vrhnika, Log Dragomer in Mestna občina Ljubljana.

Ob tem je potekalo še več spremljevalnih dejavnosti. V naši občini so se odločili 
za okroglo mizo, kjer so gostje razpravljali o vplivu bodočega krajinskega parka 
na življenje ljudi v njem in ob njem. Ob samem tekmovališču pa je potekala še 
ekološka tržnica.

nove tržne priložnost, torej nova delovna 
mesta. Barje je največje poplavno območ-
je v Sloveniji in funkcijsko (bivanjsko in 
prometno) močno od nekdaj.

Jelena Hladnik, prav tako z imenovane-
ga ministrstva, vodi projekt ustanavljanja 
KP Ljubljansko barje,  je skušala predsta-
viti možnosti za prebivalstvo v in ob robu 
parka (teh je okoli 40 000). Kakovost so-
žitja med naravo in človekom je nujna. 
Prav ljudje, živeči v bodočem parku, so 
zaslužni za ohranjene naravne vredno-
te. Javni zavod naj bi skrbel za razvojne 
spodbude in varovanje: preprečuje naj 
se zaraščanje tega območja, veča njego-
va prepoznavnost, nujna je vzpostavitev 
parkovne infrastrukture, ohranja naj se 
biotska in pokrajinska raznovrstnost. Za-
vodova naloga je tudi usklajevanje teh de-
javnosti in nadzor nad izvajanjem dejav-
nosti ter skrb za sredstva iz nacionalnih in 
evropskih virov.

Direktor Zavoda RS za varstvo narave 
Darij Krajčič je izpostavil pomembnost 
sodelovanja z ljudmi, ki tu živijo. Park 
naj bi bil povezovalni člen med občinami, 
društvi in inštitucijami. Njegova naloga je 
tudi usmerjeni turizem, saj je tako manj-
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ša možnost konfliktov med obiskovalci
in lokalnimi prebivalci. Potrebno je, da 
občine najdejo svoje mesto v tej bodoči 
ureditvi. Park mora namreč imeti duh lo-
kalnega okolja, zavod pa pri dejavnosti 
pomaga.

Karin Gabrovšek, prav tako zaposlena 
na ljubljanski enoti omenjenega zavoda in 
tudi soavtorica brošure Da bo Ljubljansko 
barje zaživelo, je predstavila, iz katerih 
dejstev so izhajali pri ustanavljanju par-
ka – gre za izjemen del narave (poplavna 
voda izoblikovala to območje; barje je kot 
goba, ki zadržuje vodo, požira CO2, pro-
izvaja kisik in je tako naravna čistilna na-
prava) ter izjemno biotsko raznovrstnost 
(del Nature 2000). Vsi ti predpisi so na-
menjeni nam, da bomo gradili in ohranili 
svoje okolje, ki bo kazalo na kvaliteto na-
šega življenja.

Beseda županov
Nato je bila beseda dana navzočim 

županom občin, v katere je vključen KP 
Ljubljansko barje. Prvi je spregovoril 
Janez Cimperman, župan Občine Ig, ki 
ima največji delež Ljubljanskega barja. 
Zavzema se za zaščito Ljubljanskega bar-
ja, a poudarja, da ne smemo spregledati 
pomembnega deleža naših predhodnikov, 
ki so s svojim delom na Barju ta prostor 
pustili tak, kot je danes. Skrbi ga za pra-
vice tu živečega prebivalstva, predvsem 
kmetov. Ljudje se namreč sprašujejo, ali 
ukrep o zaščiti ohranja ali zanemarja ta 
prostor. Barje bi moralo po besedah župa-
na Cimpermana ohraniti svojo dosedanjo 
funkcijo. V zelo sočnem jeziku se je izra-
zil, da inštitucije glede onesnaževanja ne 

naredijo dovolj, čistoča po ustanovitvi pa 
skrbi tudi lokalno prebivalstvo.  Poudaril 
je, da je načeloma za ustanovitev parka, a 
s polno mero previdnosti. Opomnil  je še 
na pomembnost besede domačinov.     

Naslednji je spregovoril župan Občine 
Log Dragomer Mladen Sumina. Omenil 
je, da imajo najmanjši del v parku, in sicer 
v 3. coni, ter da na javni razpravi ni bilo 
pripomb. To torej pomeni, da so občani 
uredbo sprejeli. Poudaril je, da se okolje 
spreminja, mi pa na te spremembe nismo 
pripravljeni (npr. poplave, pitna voda je 
polna pesticidov). Meni, da je potrebno 
medsebojno soglasje in da lastniki zem-
ljišč nimajo absolutne pravice v smislu, 
da na svojem delam, kar hočem.

Župan Občine Borovnica Andrej Oce-
pek je poudaril, da nam je Zemlja dana 
na posodo. Naša osnovna naloga je torej 
ohranjanje, npr. ohranjanje ene najboljših 
vod pri nas. Pobudo občani pozdravljajo 
in menijo, da bi bila lahko že realizirana.

Župan Občine Brezovica Metod Ropret 
je opozoril, da ima največ naseljenega ob-
močja iz KP, kar dve krajevni skupnosti. 
Prav tu imajo ljudje največ pomislekov 
glede življenja v parku. Občina ni proti 
ustanovitvi, a zahteva aktivno besedo pri 
razvoju krajev. Problem predstavlja tudi 
industrijski obrat v parku. Tudi širitev se 
jim ne zdi primerna, saj prostori ob avto-
cesti niso primerni za park.

Predstavnik MOL  je spomnil, da je 
imela mestna občina v preteklosti največ 
KP, a je tudi največ izgubila.  Park ostaja 
zelena preproga pred Ljubljano. Problem 
predstavlja nadzor nad črnimi gradnjami. 
Opozoril je na napake, storjene ob Naturi 

2000, ter omenil, da ima MOL vsekakor 
interes  za usmerjeni turizem. Potekajo 
tudi dogovarjanja o sedežu KP Ljubljan-
sko barje, in sicer  naj ne bi nobena ob-
čina imela primata, temveč bo smiselno 
v vsaki občini imeti sedež za določeno 
tematsko področje. Poudaril pa je, da ima 
Ljubljana kljub zaščitenosti območja dve 
zanimanji: smetišče oz. širitev deponije 
ter letališče na Barju (zemlja za športno 
letališče je bila že predvidena, a dejavnost 
ni bila realizirana). Dodal je še, da je po-
trebno urediti tudi rečni promet. 

Župan Škofljice je ob koncu dodal, da
so pričakovanja lokalnih skupnosti veli-
ka ter da je nujno razrešiti konflikte med
varovanjem biotske raznolikosti in raz-
vojem občin. Očitno je, da je varovanje 
Ljubljanskega barja neučinkovito, zato z 
ustanovitvijo KP pričakuje učinkovitejši 
nadzor.

Beseda poslanke in obiskovalcev 
Moderator pogovora Roman Brunšek 

je povzel, da je vprašanj veliko, da smo 
načeloma za ustanovitev, a da so priso-
tni pomisleki tako pri kmetijski, ribiški, 
prometni kot pri drugih dejavnostih. Prav 
tako še ni rešeno vprašanje, kje bo sedež 
parka. Nato so bili k besedi povabljeni 
obiskovalci.

Med njimi je bila tudi poslanka Alenka 
Jeraj, ki je spregovorila prva. Meni, da bo 
KP enotna znamka za delo različnih dru-
štev. Glede sedeža meni, da bi moral biti 
tam, kjer bo logistika najboljša, a bolj po-
membne se ji zdijo intervencijske pisarne 
po občinah. Upa na boljši nadzor, a hkrati 
opozarja na dejstvo, da smo tu živeči prvi 
nadzorniki. Nujne so sankcije za tiste, 
ki nimajo primernega odnosa do okolja. 
Kmetijska dejavnost na Barju se ne sme 
širiti, pač naj se ohranja  dejansko stanje. 
V zavodu bi morali zaposlovati ljudi z do-
brim upravljavskim načrtom, tako da bo 
ta park  življenjski in ne samo v uredbi. 

Besedo so nato dobili še drugi ljubitelji 
Barja. Prvi se je oglasil g. Rožnik, vodja 
koscev in grabljic iz Loga in Dragomera. 
Predstavil je delo na Barju skozi čas in 
omenil, da se prostor za krmo krči, zato 
se mu zdita širitev in zaščita vseh površin 
vprašljivi. Z ustanovitvijo parka se strinja, 
a predlaga zmanjšanje 3. cone. 

Oglasil se je domači občan g. Čučkin, 
in sicer je dal pobudo, da bi bil ustanov-
ljeni javni zavod le krovna organizacija, 
občine, društva in lastniki pa bi bili orga-
nizirani po načelu od spodaj navzgor (pri-
stop LEADER). 
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G. Strele, prav tako Škofljičan, se je 
dotaknil problema gradenj in zazidljivo-
sti. Odgovoril mu je predstavnik iz MOL, 
ki je poudaril, da je podan le predlog oz. 
osnutek prostorskega plana, tako da bo v 
prihodnosti namembnost zemljišč lahko 
drugačna, končno soglasje pa da država.

G. Hvala iz Murgelj je predlagatelju 
uredbe postavil vprašanji o delu inšpek-
torjev ter o lastništvu (odgovornosti in 
dolžnosti ter pravice lastnikov). G. Bri-
celj mu je odgovoril, da bodo delovali 
na podlagi izkušenj iz drugih parkov. 
Nujno je sodelovanje med občinami, saj 
parka običajno ne obremenjujejo tisti, ki 
v njem živijo. Odgovor je dopolnila ga. 
Hladnikova: poleg neposrednega nadzora 
s strani zaposlenih v zavodu, ki lahko iz-
rekajo kazni, je predviden še prostovoljni 
nadzor – osebe z opravljenim ustreznim 
izpitom, ki bodo povzročitelje na nepra-
vilnosti lahko le opozarjale. Dodala je še, 
da javni zavod ustanovi vlada ter da sedež 
zavoda ni pomemben (S predlogom, da je 
lahko tudi na ministrstvu, se župan Iga ni 
strinjal, saj meni, da mora biti znotraj in 
ne na robu parka.), bolj koristne so infor-
macijske točke.

G. Šegetin iz Ribiške družine Barje je 
izrazil upanje, da bo inšpekcijski nadzor 
boljši; zanimalo pa ga je tudi število zapo-
slenih ter zaščita rezervata. Med drugimi 
mu je odgovoril tudi predstavnik MOL, ki 
meni, da so problematični sami lastniki 
zemljišč in da več členov pomeni slabšo 
situacijo.

Zaradi časovne razporeditve celodnev-
nega dogajanja se je morala debata na 
okrogli mizi okoli 15. ure zaključiti. Čisto 
za konec je spregovorila še Škofljičanka, 
g. Helena, ki se je želela dotakniti še ob-
likovanja vsebine uredbe; med drugim 
meni tudi, da samo območje ni ustrezno 
opredeljeno.  

Zaključek in nadaljevanje
Povabljeni so se po zaključku pogovora 

med pogostitvijo v klepetu še malo zadr-
žali v preddverju občinske stavbe, nato pa 
so se z zapravljivčki odpeljali na priredit-
veni prostor v POC  Škofljica.

V povorki so se predstavili vsi  
tekmovalci

Tekmovanje se je odvijalo na območju 
in v bližini Poslovno obrtne cone na Škof-
ljici ali bolj na kratko na prostoru AC 
Žgajnar.

Začelo se je s povorko tekmovalcev, et-
noloških skupin in konjenikov iz Konjeni-

škega kluba Cavallo z Iga. Za njimi je na-
stopila sekcija konjenikov TD Lokvanj iz 
Brezovice. Na svojem vozilu so peljali 10 
izletnikov v gorenjskih narodnih nošah. 
V povorki je s sinom sodeloval Martin 
Bolha, in sicer na 50 let starem kolesju. 
Domačin Lado Žafran z ženo je predstavil 
vozilo s častitljivo starostjo preko 100 let. 
Jože Potokar se je pripeljal z mamo Uršo 
in hčerko Lubo na več kot 50 let starem 
zapravljivčku. Anton in Matjaž Grbec z 
Iga sta vozila prvo polovico občinske tek-
movalne ekipe, Anton Šenk iz Tomišlja pa 
drugo polovico. Občina  Log  Dragomer 
se je predstavila z narodnimi nošami. Vse 
ekipe so šle v povorki po abecednem redu 
občin udeleženk. Sistem je tak, da vsaka 
občina pripravi ekipo koscev in grabljic 
ter posameznika, ki se samostojno pomeri 
v košnji oziroma grabljenju.

Po povorki je ŽPZ Laniške predice za-

pel državno himno, s harmoniko pa je 
nastopil Marko Kastelec. Prisotne je po-
zdravil gostitelj župan Boštjan Rigler. V 
nadaljevanju so znova zapele pevke La-
niških predic, videli smo kratke skeč, dru-
žina Škufca in koledniki so zapeli venček 
narodnih, na odru pa se je zavrtela tudi 
plesna skupina 30+. Kot gostje so nasto-
pili člani pevske skupine Sosedje, ki so 
prišli iz sosednje Občine Ig.

Skupinsko in posamično  
tekmovanje

Nato se je začelo zares. Vsaka ekipa je 
morala pokositi in v kupe pograbiti travo 
na parceli  50 x 9 m. Pogoji dela so bili za 
vse nastopajoče enaki. V boj za priznanja 
je šlo 98 tekmovalcev in tekmovalk. Če k 
temu prištejemo še navijače in druge obis-
kovalce, lahko ocenimo, da se je zabavalo 
blizu 400 prisotnih. Med grabljicami sku-
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pinsko so za Občino Škofljica tekmovale
Jelka Modic, Marija Goršič, Tončka Jako-
pin, Ana Potokar, Slavka Kregar in Olga 
Lenič ter tudi zmagale. V rezervi sta bili 
Majda  Rot in Marija Vokal. Skupina je 
prejela prehodni pokal in zlato plaketo. 
Kot posameznica je tekmovala Marija 
Goršič in zasedla 6. mesto. V tej katego-
riji je zmagala grabljica Vera Oblak z Iga. 
Glede na rezultata je vsekakor obveljala 
modrost, da je v slogi moč. Grabljice, ki 
so prej skupaj s kosci opravile tudi tre-
ning, so to vsekakor dokazale.

Tudi moški so se trudili po vseh svojih 
močeh. Ekipo so sestavljali: Ivan Goršič, 
Jože Lenič, Marko Accetto, Matija Žgaj-
nar, Jože Marinšek, Jože Škrabec in rezer-
va Marjan Čučkin. Kljub temu da so bili 
čisto premočeni, so med kosci zasedli 5. 
mesto. Kot posameznik je tekmoval Mati-
ja Žgajnar, vendar čas ni bil njegov zavez-
nik. Kljub kvalitetni košnji je zasedel 7. 
mesto. Med kosci so se tako kot najboljši 
izkazali  udeleženci iz Občine Log Drago-
mer, in sicer tako skupinsko kot posamič. 
Boštjan Brajkovič kot najboljši kosec je 
prav tako prišel iz Loga. Konkurenca je 
bila huda, zato si vsi zaslužijo vso pohva-
lo. Doma so zagotovo vedno prvi, ko je 
treba kaj pokositi s klasično koso ali pa s 
pomočjo motorne tehnike.

Žal ni šlo brez nesreče. Trije kosci so 
poiskali prvo pomoč, da so jim strokovno 
obvezali porezane prste.

Hvala za pogum in udeležbo, sicer pa 
znano olimpijsko geslo še vedno drži: 
Važno je sodelovati … Prijetno je bilo!

Tržnica – ekološka in umetniška
Rob prireditvenega prostora pred AC 

Žgajnar je bil namenjen tržnici.  Krasile 
so jo stojnice društev in posameznikov 
iz občine gostiteljice in sosednjih občin. 
Opazovali in kupili smo lahko domače 
ter ekološko pridelano sadje in povrtnine 
ter izdelke iz njih (tako lepotne kot pre-
hrambene), med in druge medene dobro-
te. Poleg teh živil so bili predstavljeni 
tudi unikatni izdelki – tako leseni kot 
keramični ali svileni in celo sadni oziro-
ma zelenjavni. Zelo pisana in vabljiva je 
bila stojnica DU Škofljica, saj so članice 
likovne sekcije razstavljale svoje izvirne 
likovne izdelke (poslikane svilene rute, 
panjske končnice, glinene plastike …). 
Poglede so privabljale tudi stojnice z le-
senimi slikami in izdelki, s keramičnimi 
mozaiki, z umetnimi rožami … Tematsko 
obarvana pa je bila postavitev TD Škoflji-
ca. Obiskovalcem so namreč predstavljali 

svoj novi projekt o lanu. Videli smo lahko 
nekatere lanene izdelke, orodje za obdela-
vo lanu in samo rastlino. 

Trški dan je bil tako pisan in vabljiv, 
manjkale pa niso celo domače živali – po-
božali smo lahko mladičke domače svi-
nje. 

Brez sponzorjev ne gre
Levji delež organizacije in izvedbe 

dogodka so prevzeli podžupana Roman 
Brunšek in Ivan Jordan, uslužbenka Ob-
čine Škofljica gospa Brigita Marinšek in 
gospod Jernej Korenčič kot idejni vodja 
in koordinator projekta, ki je skrbel za 
protokol. Občina Škofljica je k sodelo-
vanju pritegnila nekaj sponzorjev, ki jih 
v nadaljevanju navajamo in se jim javno 
zahvaljujemo za pomoč pri izvedbi tek-
movanja: TEMA, d. o. o., Gostilna ČOT, 
Mesarstvo BLATNIK, PROMES, d. o. o., 

in Pekarna PEČJAK. Posebna zahvala 
gre gospodu Matiji Žgajnarju, ki je od-
stopil dvorišče pri svojem centru in del 
notranjih prostorov. Pri sami izvedbi 
tekmovanja so sodelovali še: Trgovska 
hiša Supernova Rudnik, Hoja, d. d., Se-
menarna,  d. d., Prigo, d. o. o., Deželna 
banka Slovenije in Kmetijska zadruga Ig. 
Poleg navedenih podjetji gre velika hvala 
sledečim društvom: TD Lavrica, TD Škof-
ljica in DU Škofljica, članom OLDTI-
MER CLUBA Škofljica ter GZ Škofljica
s svojimi društvi. Posebej predani posa-
mezniki, brez katerih bi prireditev težko 
izpeljali, so bili: Darinka in Franc Golo-
bič, Olga in Jože Lenič ter Marija in Ivan 
Goršič. Hvala tudi vsem neimenovanim, 
ki ste ponudili svoje pridne roke, svoj čas 
in predvsem dobro voljo. 

Katja Škrabec, Andrej Pogačnik, Iztok 
Petrič in Roman Brunšek
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Občinski praznik že tradicionalno za-
znamujejo številni dogodki in prireditve, 
ki jih po večini organizirajo naša društva, 
za osrednjo prireditev, ki jo načeloma ne-
kaj dni prej napove slavnostna seja ob-
činskega sveta, pa poskrbi občina. Poleg 
slavnostnih govorov jo zaznamuje zlasti 
podelitev občinskih priznanj najbolj za-
služnim posameznikom in društvom 
oziroma organizacijam. Letos je oba do-
godka zaznamovala še drobna spremem-
ba protokolarnega značaja. Na slavnostni 
seji ni bil osrednji govornik župan, pač 
pa svetnik, osrednjo prireditev pa niso 
sooblikovala naša društva, pač pa je bil 
večinski del namenjen koncertu glasbene 
skupine Katrinas.

Na slavnostni seji je govoril svetnik 
Jožef Nose

Slavnostna seja občinskega sveta, ki 
je potekala v torek, 9. septembra 2008, v 
kulturni dvorani na Škofljici, je bila na-
menjena zlasti predstavitvi občinskih na-
grajencev, nanjo pa so bili posebej vab-
ljeni svetniki ter predstavniki društev in 
organizacij, ki delujejo v naši občini. Seje 
se je udeležil tudi častni konzul Kralje-
vine Nepal mag. Aswin K. Shrestha. Za 
uvod so osnovnošolci izvedli kratek kul-
turni program, nato pa je sledil slavnostni 
nagovor svetnika Jožefa Noseta.

Z osamosvojitvijo Slovenije je prišlo 
do reorganizacije lokalne oblasti in Ob-
čina Škofljica je pravzaprav iz nič nasta-
la v prvem valu občinske regionalizacije 
leta 1995. Svetnik Nose je ustanovitev in 
vzpostavitev nove občine označil kot »pi-

Slavnostna seja občinskega sveta in osrednja prireditev ob občinskem prazniku

To so dnevi, ki smo si jih zapomnili

onirsko delo«, ki so ga »izpeljali tedanji 
župan dr. Jože Jurkovič, občinski svet s 
predsednikom, sedanjim podžupanom 
Ivanom Jordanom na čelu, in občinska 
uprava«. Strinjal se je z izborom dneva za 
občinski praznik, to je 1. september, kot 
spomin na začetek šolstva v naši občini. 
»Pisatelj in duhovnik Fran Saleški Finžgar 
je že pred več kot 100 leti vedel, da je zna-
nje osnovni pogoj za napredek in razvoj.« 
Nose se ni izognil pereči problematiki 
predšolske vzgoje: »V preteklosti smo, ob 
silnih razvojnih potrebah na vseh podro-
čjih, premalo pozornosti namenili varstvu 
naših najmlajših. Morda smo se malo za-
našali na dejstvo, da smo blizu glavnega 
mesta, kjer je bilo v vrtcih dovolj mest 

tudi za otroke iz primestnih občin. Zdaj 
se je vse spremenilo. V tem mandatu se je 
občinsko vodstvo odločilo, da je potrebno 
čim prej ukrepati in vsaj omiliti kritične 
razmere. /…/ Še to jesen bo dobilo v naj-
etih prostorih v naselju Lanovo prostor 
precej malčkov. Pri tem sta se zelo anga-
žirala župan Boštjan Rigler in podžupan 
za družbene dejavnosti Roman Brunšek.« 
V govoru se je – gledano starostno diame-
tralno – dotaknil tudi problematike starej-
ših občanov: »Na perečo problematiko je 
vseskozi opozarjalo Društvo upokojencev 
Škofljica in še nekatera združenja, kate-
rih člani so večinoma starejši. Prav tako 
se je angažiral njihov predstavnik v ob-
činskem svetu, kakor tudi njegov pred-
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hodnik. Mislim tudi, da rešitvi problema 
ni nikoli nasprotoval noben svetnik in 
tudi župana ne. Rezultat vsega tega je, da 
se je projekt začel uresničevati.« Nato je 
opozoril še na pomembne premike v ko-
munalnem opremljanju in gospodarstvu: 
»Morda se načrti zaradi velikih potreb in 
pomanjkanja sredstev prepočasi uresniču-
jejo. Pomembno pa je, da smo se odločili 
za strategijo in vrstni red realizacije za-
stavljenih ciljev.« V nadaljevanju je po-
hvalil zgledno sodelovanje med občinsko 
upravo, županom in občinskim svetom ter 
predvsem poudaril enotnost občinskega 
sveta, ki deluje projektno in ne politično. 
»Občinske strukture in občani bomo mo-
rali v bodoče še bolje sodelovati, saj smo 
vedno bolj odvisni drug od drugega,« je 
še dodal in zaključil z željo, da bi se vsem 
aktivnim občanom, ki se jim je zahvalil 
za njihovo dosedanje delo, pridruževali 
predvsem mlajši.

Slavnostnemu nagovoru je sledila pred-
stavitev letošnjih občinskih nagrajencev 
in organizacij, ki jih je predstavil župan 
in jim tudi čestital. Imena nagrajencev in 
utemeljitve si lahko preberete v nadalje-
vanju. V naslednjih številkah pa bomo 
letošnje dobitnike občinskih priznanj tudi 
podrobneje predstavili.

Osrednja prireditev je potekala v 
novi športni dvorani

V soboto, 13. septembra 2008, je bil 
hladen in deževen dan. Očitno so obča-
ni podlegli vremenskemu vplivu in ostali 
doma ali pa jih je pred televizijske spre-
jemnike prikovala letošnja Slovenska 
popevka. Ob 19. uri, ko naj bi se začela 
osrednja prireditev ob občinskem praz-
niku, je bila športna dvorana bolj kot ne 
prazna. Zbralo se nas je okoli 250. Pre-

malo. Predvsem pa nepošteno do tistih, ki 
smo jih odlikovali. Se občani morda niso 
strinjali z izbranimi prejemniki občinskih 
priznanj?

Proslave se je poleg župana, občinskega 
sveta in prejemnikov občinskih priznanj, 
h katerim pa so prišteli še Rajmonda De-
bevca, udeležilo tudi nekaj visokih go-
stov: minister za javno upravo dr. Gregor 
Virant, poslanka v državnem zboru Alen-
ka Jeraj ter župani ali njihovi zastopniki 
iz sosednjih občin, ki pa jih ni, ne vem za-
kaj, nihče pozdravil.

Proslava se je začela z napovedjo le-
tošnje osrednje misli: »Življenje – to niso 
dnevi, ki so minili, temveč dnevi, ki smo 
si jih zapomnili, ki smo jih obogatili s 
svojimi dejanji.« Katrinas so zapele dr-
žavno himno.

Župan je v slavnostnem nagovoru po-
udaril, da je najbolj vesel tega, da kljub 
temu da ima vsak izmed nas svoj pogled 
na to, katere težave so najbolj pereče in 
kateri projekti najpomembnejši, lahko 
ugotovi, da smo uspeli prepoznati bistve-
ne cilje, ki so v skladu s temeljnimi zave-
zami naše občine: znanje, kakovost biva-
nja, ohranjanje narave in skrb za kulturno 
dediščino. Vse to lahko izvedemo s skrb-
nim sodelovanjem vseh nivojev lokalne 
oblasti in občanov.

Občina je v zadnjem obdobju nameni-
la posebno skrb prometni problematiki, 
oskrbi s pitno vodo, izgradnji kanalizacije 
in plinovodov ter reševanju problematike 
vzgoje in izobraževanja ter varstva starej-
ših. Občina se trudi črpati tudi sredstva iz 
strukturnih in kohezijskih skladov. Med 
tekočimi in izrednimi opravili občinske 
uprave je izpostavil vračanje vloženega 
denarja v telekomunikacijsko infrastruk-

turo, za kar so s posamezniki sklenili več 
kot 1000 pogodb. Začela pa se je tudi 
intenzivna izgradnja širokopasovnega 
telekomunikacijskega omrežja. Glede 
umestitve nove obvoznice v prostor je 
izrazil razočaranje in nakazal, da bomo 
vztrajali pri svojih zahtevah: »Pristojna 
ministrstva varujejo naravno in kulturno 
dediščino, mi pa legitimne pravice, že-

lje in zahteve naših občanov in razvojne 
interese naše občine. Kljub temu pa smo 
zadovoljni, da se pospešeno pripravlja dr-
žavni lokacijski načrt za izvedbo polnega 
priključka na avtocesto v Šmarju - Sapu, 
ki bo do izgradnje nove prometnice vsaj 
delno olajšal nevzdržne prometne razme-
re.« Izpostavil je tudi naravno ujmo, ki je 
prizadela zlasti Gorenje Blato. Gasilci, 
podjetja, občinska uprava in posamezniki 
so se hitro odzvali. »Znova se je izkazalo, 
da čut za sočloveka in pripravljenost po-
magati ljudem v stiski kljub sodobnemu 
tempu življenja še ni izumrl.« Dela in na-
črtov je veliko. A obupali ne bomo, je še 
dejal župan, in sicer tudi zaradi zgleda, 
ki nam ga dajejo letošnji prejemniki ob-
činskih priznanj. Ob koncu se je zahvalil 
vsem, ki so kakorkoli pripomogli k praz-
novanju občinskega praznika, občanom 
pa ob prazniku iskreno čestital: »Bodimo 
ponosni na našo skupnost in storimo vse, 
kar je v naši moči, da se bo naša občina 
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razvijala v smeri, ki si jo vsi želimo.« 
Županovemu govoru je sledila podelitev 
priznanj.

Kdo so prejemniki občinskih  
priznanj 2008?

ŽUPANOVO PRIZNANJE prejme go-
spa Barbara Štepec za prizadevno delo v 
Društvu upokojencev Škofljica.

Gospa Barbara Štepec je članica DU 
Škofljica od leta 1992. V vseh letih je s
prostovoljnim delom pomagala starejšim 
občanom, jih obiskovala ter jim s pogovo-
rom v domove prinašala svetle trenutke. 
Obenem jih je ves čas seznanjala tudi z 
društvenimi aktivnostmi. Leta 2000 pa je 
sprejela še nalogo blagajničarke društva, 
ki ima že preko 600 članov, zato je njeno 
delo zahtevno in natančno, a ga z vese-
ljem in odgovorno opravlja. 

LISTINO OBČINE ŠKOFLJICA prej-
me gospod Ludvik Kastelic za prispevek 
v življenju Krajevne skupnosti Lavrica.

Gospod Ludvik Kastelic je dolgoletni 
krajan Lavrice in je sodeloval na različ-
nih delovnih  področjih za potrebe kraja. 
Najprej je bil predsednik KS Lavrice, po-
tem je štiri leta predsedoval Skupščini KS 
Lavrica. Dolgo časa je bil še posebej de-
javen  na področju urbanizma in planira-
nja. Izredno se je izkazal tudi pri izgradnji 
telefonskega in kabelskega omrežja, saj 
je bil v letih od 1986 do 1990 predsednik 
tega odbora. Ob tem je bil dve leti še pred-
sednik odbora za rekonstrukcijo Nebčeve 
ceste. Do letos pa je kar 12 let uspešno 
vodil Društvo upokojencev Lavrica.  

LISTINO OBČINE ŠKOFLJICA prej-
me gospa Brigita Marinšek za dolgolet-
no uspešno delo v občinski upravi.

Gospa Brigita Marinšek je bila do leta 
1996 tajnica Krajevne skupnosti Pijava 

Gorica, nato pa prva delavka v novona-
stali občinski upravi. Sodelovala je pri 
postavljanju temeljev lokalne samoupra-
ve tako pri pisanju pravilnikov kakor od-
lokov in tudi pri drugem delu, ki je bilo v 
tistem času zelo zahtevno, saj ni bilo po-
trebnih izkušenj. Pri delu je gospa Brigita 
Marinšek pokazala izjemno zavzetost in 
veliko mero potrpljenja. Sedaj je zadol-
žena za delo na področju gospodarskih in 
kmetijskih dejavnosti, je tajnica volilne 
komisije, zapisnikarica občinskega sveta, 
seveda pa ob tem dobro opravlja še vrsto 
sprotnih nalog.  

LISTINO OBČINE ŠKOFLJICA prej-
me gospa Jelka Pangerc za aktivno delo 
v komisiji za socialno varstvo starejših.

Gospa Jelka Pangerc je svoje dolgoletno 
članstvo v Društvu upokojencev Škofljica
oplemenitila s skrbjo za socialno varstvo 
starejših. Tako je tesno sodelovala s patro-
nažno službo, obiskovala starejše doma in 
v domu ostarelih, se z njimi pogovarjala, 
jim svetovala, z njimi praznovala njihove 
osebne praznike ter opozarjala na njihove 
težave. Zadnji dve leti pa se je vsa pre-
dala vseslovenskemu projektu  Starejši 
za starejše, v okviru katerega sodeluje z 
ostalimi prostovoljkami in zbira gradivo, 
ki bo v pomoč pri uveljavljanju sožitja, 
solidarnosti in skrbi za višjo kakovost 
življenja starejših, kar je tudi osebni cilj 
gospe Jelke Pangerc.

LISTINO OBČINE ŠKOFLJICA prej-
meta gospa Sonja Petak in gospa Marija 
Zalar za nesebično dejavnost na področju 
patronažne službe.

Gospa Sonja Petak in gospa Marija 
Zalar že vrsto let opravljata patronažno 
službo na območju Občine Škofljica. Po-
sebno skrb posvečata negi dojenčkov in 
svetovanju mladim mamicam, prav tako 

pa so njune nege deležni tudi ostareli in 
bolniki. S svojo strokovnostjo, bogatimi 
izkušnjami, predvsem pa s prijazno in 
toplo besedo sta na voljo potrebnim ob 
vsakem času in v vsakem kotičku naše 
občine. Pri tem sta nesebični in požrtvo-
valni. Na terenu hitro opazita vse potrebe 
in jih samoiniciativno sproti rešujeta, saj 
je njuno geslo, da je prva pomoč najboljša 
in najpotrebnejša. 

PLAKETO OBČINE ŠKOFLJICA 
prejme Lovska družina Škofljica za delo 
pri ohranjanju narave, varstvu živali in 
društvenem življenju občine.

LD Škofljica je v svojem več kot šest-
desetletnem delovanju pomembno  vpeta 
v društveno življenje, saj je ob osnovni 
vlogi – varovanju živali in narave, česar 
se danes vedno bolj zavedamo – prisotna 
tudi pri raznih akcijah in prireditvah. Tako 
so pogosto soorganizatorji čistilnih akcij, 
natančno spremljajo dogajanje v gozdovih 
in na Barju, prirejajo razstave in predava-
nja ter sodelujejo tudi z drugimi društvi in 
organizacijami v občini. V tem letu pa so 
se še posebej angažirali pri obnovi lovske 
koče, saj se ji je 50-letnica že precej po-
znala in so jo zato popolnoma obnovili.  

PLAKETO OBČINE ŠKOFLJICA prej-
me Prostovoljno gasilsko društvo Škof-
ljica ob 110-letnici delovanja za prispevek 
k zaščiti in reševanju v Občini Škofljica.

Številne članice in člani PGD Škofljica
so v 110-letnem delovanju s svojo dejav-
nostjo pustili pomemben pečat na različnih 
ravneh občinskega življenja. Vedno so zna-
li priskočiti na pomoč ob elementarnih ne-
srečah, pogasili so mnoge požare, reševali 
imetje ljudi in njihova življenja. Pri tem so 
pokazali veliko mero poguma, znanja in 
strokovne usposobljenosti. Prav tako pa so 
vedno pripravljeni sodelovati na občinskih 
prireditvah in so nepogrešljiv del društve-
nega dogajanja v lokalni skupnosti.

Rajmondu Debevcu je bila podelje-
na denarna nagrada

Občinski svet je na 17. redni seji, ki je 
potekala 26. avgusta 2008, sprejel sklep, 
da se Rajmondu Debevcu dodeli denarna 
nagrada v višini 2.500 evrov za bronasto 
kolajno, ki jo je prejel na olimpijskih ig-
rah. Denar je bil vzet iz postavke Župano-
va sredstva.

Temu je sledil koncert skupine Katrinas, 
žal v  prazni dvorani, kar smo zapisali že 
uvodoma. Pa vendar, dana je bila dobra 
alternativa klasični proslavi, ki je občani 
niso izkoristili. Zakaj ve vsak sam.

Iztok Petrič
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V teh jesenskih dneh mineva 10 let, kar 
smo imeli prvi pokop na pokopališču Tra-
te. Na praznik vseh svetih, 1. novembra, 
pa je bil opravljen tudi obred za vse po-
kojne, ki smo jih prekopali z drugih po-
kopališč. Tako nam na ta dan ni bilo po-
trebno na obrede na pokopališče v Šmarje 
- Sap. Občutili smo veliko zadovoljstvo.

Željo po novem pokopališču nam je 
uresničil takratni župan dr. Jože Jurkovič, 
za kar mu gre vsa zahvala. Kakor vemo, 
je na pokopališču določeno pravilo, da so 
grobovi in spomeniki enotnih dimenzij. 
G. Jurkovič pa je takrat sklenil kompro-
mis in našel prostor tudi za tiste, ki so jih 
svojci »prenesli« z drugih pokopališč. Na-
šel se je prostor, kamor je bilo ob prekopu 
pokojnika moč prenesti tudi spominsko 
ploščo.

Po 10 letih pa se vidijo potrebe po ši-

ritvi pokopališča. Večkrat se je tudi poka-
zalo, da je prostor v stavbi mrliške vežice 
premajhen. Potrebno bi bilo imeti ločen 
prostor za potrebno opremo in prostor za 
orodje (kosilnico in druge pripomočke). 
Dobro bi bilo, da bi se zasteklila vzhodna 
stran, saj v primeru slabega vremena dež 
ali sneg padata do vežice in prostora za 
svojce, kar je posebno v zimskem času za 
uporabnike zelo neprijetno. V pogovoru s 
krajani pa se večkrat izrazi tudi želja po 
zgraditvi kapele, v kateri bi opravili po-
grebno sveto mašo na pokopališču.

Sedaj, ko se obeta širitev pokopališča, 
bi bilo dobro, če bi odgovorni malo raz-
mislili tudi o omenjenih težavah in pred-
logih. Mogoče bi se z ne prevelikimi 
stroški dalo kaj urediti. Uporabniki bi bili 
tega vsekakor zelo veseli.

Ana Strgar

10 let pokopališča na Škofljici

Pokopališče Trate postaja premajhno
Jesen je …
Drevje in listje odpada, umira,    
cvetje se poslavlja,
trave rjave.
Megla se z vetrom prepleta,
dežne kaplje rose,
hribi klobuke dobe.

Ptice se v jate zbirajo,
v tople kraje odhajajo.
Prazna gnezda samevajo,
pomladi čakajo,
čakajo povratek ptic.

Ljudje odhajamo drugače,
v vseh letnih časih,
naj bo zima, poletje, jesen ali maj,
žalostno pa je, da nihče
ne najde več poti nazaj.

Tončka Podlogar,
Želimlje

Ena izmed večjih nagrad na gasilski ve-
selici na Pijavi Gorici je bilo križarjenje 
po domači Obali za 4 osebe. Prispevalo jo 
je podjetje SB jaht oziroma gospod Bojan 
Tavčar s Pijave Gorice. Nagrado je pre-

jel Boštjan Rošer. Na križarjenje je poleg 
Helene povabil tudi mene z družino. 

Sobotno jutro, 28. avgusta 2008, je bilo 
v Ljubljani delno oblačno, a v Portoro-
žu je sijalo gorko sonce. V marini nas je 

Iz dela naših društev

PGD Pijava Gorica

Z gasilske veselice na križarjenje po Slovenski obali

Močno se drži

sprejel gospod Bojan s svojim pomoč-
nikom Damjanom (Bucom). Najprej sta 
nas ob prihodu na jahto za dobrodošlico 
pogostila s penino. Nato smo si ogledali  
jahto (32’ Rodman 940), s katero smo se 
kasneje popeljali naokoli po slovenskem 
morju. Vsak detajl na njej je skrbno do-
delan, saj je prostor dodobra izkoriščen in 
izpopolnjen. 

Po javljanju našega kapitana Bojana 
luški kapitaniji smo odvezali jahto in se 
odpravili na potep. Po počasni vožnji iz 

Kapitan Bojan
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marine in nato mimo plaže v Portorožu 
smo postajali vse hitrejši. Čudovitemu  
razgledu na Portorož s hoteli in hišami v 
bregu je že kmalu sledil Piran s čudovito 
cerkvijo z angelom v zvoniku. Zapeljali 
smo se do pomola, vendar zaradi zasede-
nosti nismo dolgo ostali tam. Nato smo se 
zapeljali mimo piranske Punte proti Pacu-
gu in Strunjanu. Tam smo spustili sidro in 
že smo skočili v morje. Voda je bila prijet-
no topla. Kar nekaj časa smo se predajali 
sončnim žarkom in morski vodi. Po osve-
žilni kopeli nas je pričakala malica, s ka-

tero sta nam postregla Bojan in Damjan. 
Prišla je kot naročena. Potem smo  zopet 
pognali motorje in se popeljali naokoli. 
V Izolskem zalivu je prav tedaj potekala 
jadralna regata Val navtike in zelo zani-
mivo je bilo spremljati mojstre, kako se 
bojujejo z jadri in vetrom v njih. Bilo jih 
je zelo veliko in nekateri so dosegali zelo 
velike hitrosti, spet drugi so imeli težave 
in so zaostajali.

Zaradi slabe vremenske napovedi v 
popoldanskem času se raje nismo podali 
daleč od morskega obrežja. Uživali smo, 

Nasmeh prosim

ko je krmar Bojan pognal jahto. Vsi smo 
mirno sedeli zaradi varnosti in seveda 
razgleda na našo Obalo, ki vseeno ni tako 
majhna, kot jo nekateri predstavljajo. Po 
nekajurni vožnji smo bili že malo utrujeni 
in smo se vrnili v portoroško marino. Te-
meljito smo privezali jahto na njeno me-
sto med privezi. Po končani vožnji smo še 
malo posedeli ob bazenu, Urška in Nika 
pa sta še malo zaplavali v njem. 

Vsi skupaj smo se zahvalili gospodu 
Bojanu Tavčarju za čudovit dan, ki smo 
ga preživeli ob njegovi pomoči. Pomahali 
smo mu v slovo ter se odpravili na spre-
hod po Izoli, kjer so imeli ribiški praznik 
in hkrati slavili srebrno olimpijsko meda-
ljo njihovega in seveda tudi našega Vaska 
– Vasilija Žbogarja. Žal je praznik pokva-
rilo vreme, ki se je proti večeru spreme-
nilo v pravo neurje, tako da smo tudi mi 
zelo na hitro zapustili Izolo. Med potjo 
nas je zajelo pravo monsunsko deževje in 
smo do Ljubljane vseskozi vozilo v nali-
vu. Zelo smo bili veseli, ko smo zagledali 
napis Pijava Gorica. 

Še enkrat bi se zahvalil gospodu Bojanu 
iz SB jaht za nagrado, ki jo je prispeval za 
srečelov, njegovemu pomočniku Damja-
nu in seveda nagrajencu Boštjanu, ki me 
je povabil na vožnjo ob Slovenski obali. 

Andrej Pirc, 
predsednik PGD Pijava Gorica

V soboto, 6. 9. 2008, se je ob 18. uri v 
kulturni dvorani na Škofljici začel Kari-
tasov večer. Odprla ga je mlada flavtistka
Ana Lina Škorc, ki je polni dvorani zbra-
nih (zbralo se nas je okoli 100) zaigrala 

dve slovenski zimzeleni melodiji: Pod rož-
nato planino in Ti si moja ljubezen. Pove-
zovalec večera Mile Hafner je s prijetnim 
glasom v imenu organizatorja pozdravil 
obiskovalce in goste: domačega župnika 

Karitasov večer ob občinskem prazniku
Jožeta Tominca, direktorja Škofijske Ka-
ritas Ljubljana msgr. Toneta  Kompareta, 
ravnateljico OŠ in vrtca Škofljica Jadvigo
Avsenak, nekatere svetnike in predstav-
nike društev. Napovedal je zanimivo pre-
davanje psihologinje in psihoterapevtke  
Silve Matos z naslovom Pot do ljubezni. 

Pomoč ali premoč
Predavateljica je v svojem predavanju 

poudarila pomen odnosov. Vloga sočlo-
veka je, da stopimo do drugega in prisluh-
nemo, kaj mu je potrebno. Nujno potrebna 
je naša notranja naravnanost, ki jo lahko 
izrazimo z besedama »Tukaj sem«, in em-
patija. Ljudje smo zelo enkratni, smo kot 
izvir, ki nikoli ne usahne. Vsi želimo biti 
spoštovani in vsi hrepenimo po ljubez-
ni. Ne želimo nasvetov, želimo pa čutiti 
dobronamernost, sprejetost. Predstavila 
nam je nekaj načel dobrega sodelovanja: 
v vsakem človeku je nekaj lepega; člove-
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ku lahko pomagaš, da sam najde rešitev; 
druge je težko spreminjati, moramo pa 
sebe; pogoj za sodelovanje je, da se drugi 
počuti razumljen (potrebni sta dve veliki 
ušesi in ena majhna usta); z vsakim člo-
vekom delam tako, kot želim, da z menoj 
delajo drugi; kljub zapisanemu je včasih 
le potrebno sprejeti pomoč. Zaključila je z 
mislijo, da so trenja zdrava in da ljubezen 
pomaga pri reševanju.

Evangelij po Čušinu 
V naslednji uri smo si ogledali samo-

stojno predstavo znanega slovenskega 
gledališkega igralca Gregorja Čušina. S 
svojim avtorskim tekstom Evangelij po 
Čušinu nas je pripravil do smeha in raz-
mišljanja. Veselo evangelijsko novico je 
na svojevrsten iskriv način ubesedil in 
zelo doživeto tudi odigral, saj je predsta-
vil svoj odnos do evangelija, pravzaprav 
kar odnos do sveta, ki je zanj resen, ve-

sel, lahko pa tudi smešen … Skozi igro 
smo spoznali, da z Jezusom res nikoli ni 
dolgčas.

Zahvala 
Ob zaključku tega prijetnega večera 

sta se tajnica Župnijske Karitas Škofljica
Marija Kraškovic ter gospod župnik  Jože 
Tominc zahvalila Občini Škofljica, Škofij-
ski Karitas in nekaterim podjetjem in po-
sameznikom za pomoč v akciji »Živimo v 
vaši sredini, ne zahtevamo veliko«, v ka-
teri so pomagali družinam z invalidnimi 
in duševno ali telesno prizadetimi člani. 
Iskreno sta se zahvalila našemu občanu 
Leonu Hermanu za vso pripravljenost in 
sodelovanje v domači Karitas Škofljica.

Dvournemu izobraževalnemu in kultur-
nemu druženju sta sledila sladka pogosti-
tev in prijeten klepet obiskovalcev.

Besedilo in fotografiji
Katja Škrabec

Pijava Gorica, 6. in 9. september 2008 
– TD Škofljica je ob občinskem prazniku 
organiziralo malo delavnico o renesan-
si. Delavnico je vodila ga. Olga Marguč 
– tehnična strokovna sodelavka na NTF  
Univerze v Ljubljani, organizacijsko je pa 
pomagala ga. Tončka Pal. 

Na delavnicah so obravnavali renesanč-
no obdobje od leta 1550 do leta 1600. Iz-
hodišče so bila pokrivala tedanjega časa. 
Renesansa je bila resnično preporod. Pov-
sod se je spoštovalo pravilo natančnosti 
za tisti kraj in neuporabo sodobnih mate-
rialov. 

Zanimanje za napovedano tematiko ni 
bilo veliko (zbralo se nas je 10). Škoda! 
Za predavateljico pa je bila udeležba rav-
no pravšnja. Literature za to obdobje je 
malo. Značilno je to, da so obleke šivali 
ročno, ženske  pa so se pokrivale. Moška 
pokrivala so bila celo okrašena z različ-
nim perjem. Okrasni elementi so bili cofi,
broške, vrvice in verižice.

Tkanina je bila pogosto iskana. Kadar 
so dobili hišne obiske, so te pričakali 
snežno beli prti, sešiti iz dragocenih ma-
terialov avtohtonega izvora, kot sta lan 
in bombaž. Kultura oblačenja je bila na 
visoki ravni. Uporabljali so svilo, žamet, 
laneno in bombažno platno, gumbi so bili 
kovinski in leseni, preoblečeni in kvačka-
ni, ali pa celo iz kosti. Vsi materiali so bili 
kompaktni. Dodatki niso smeli biti kič. 
Okraševanje je bilo dovoljeno, vendar je 

bilo treba vedeti, kaj vse mora biti pristno, 
prefinjeno, bolje pa manj kot preveč. Za 
ženske je bilo značilno, da so nosile ši-
njon – mrežico za lase. Za razne dodatke 
(trakce) so uporabljali svilo. Obleke so 
bile izdelane ročno in brez vidnih šivov. 
Isto je veljalo za pokrivala.

Ga. Olga je prijazno razložila nekatere 
posebnosti moških in ženskih pokrival.

Moška pokrivala
Iz obdobja  1550–1600  poznamo šiva-

no in nešivano visoko pokrivalo.
Šivano visoko pokrivalo je bilo izde-

lano iz 6–8  enakih delov in zaključeno 
z dvojnim krajnikom v celem (kolobar). 
Klobuk je bil okrašen, pošit z vzorcem 
ribje kosti, obrobljen z všito okrasno vrvi-
co največkrat v zlati barvi. Podložen je bil 
z laneno ali svileno podlogo. Med osnov-
nim in podloženim delom klobuka je bil 
vgrajen še nosilni del pokrivala, izdelan 
iz trdega bombažnega platna in ojačan s 
kostjo. Tako izdelan klobuk je obdržal ob-
liko in se ni deformiral.

Nešivano oblikovano visoko pokrivalo 
je bilo izdelano iz volnene polsti in se je 
oblikovalo po kalupu glave. V ta namen 
so polstili domačo volno. Vsi ostali detajli 
so bili podobni kot pri visokem šivanem 
pokrivalu. Obvezno je taka pokrivala kra-
silo različno perje, ki je bilo zataknjeno za 
zlatim trakom iz svilenega tafta ali satena, 
okrašenega z vezenjem, aplikacijami ali s 
pošitimi okrasnimi detajli.

Iz tega obdobja poznamo še nižje po-
krivalo, izdelano iz žameta, brokata, vol-
nene tkanine ali grobega lanenega platna. 
Sestavljeno je bilo iz treh osnovnih delov: 
zgornji del z naborki ali gubicami, vmesni 
del, pas  in zaključni del krajec ali kraj-
nik, ki ni bil krojen v celem, ampak je bil 
sestavljen s šivom. Tak klobuk je bil po-
gosto okrašen z biseri,  broško pritrjenim 
nojevim perjem, pošit z vzorci iz tistega 
časa (vitice, geometrijski vzorci, aplika-
cije, vzorci listov, sadežev idr.). Pokrivala 
na naši delavnici so bila izdelana po origi-
nalnih krojih iz identičnih tkanin.

Ženska pokrivala
Za obdobje renesanse  1550–1600  so 

značilne naslednje oblike:
kapica, obroč z nastavkom, šinjon – 

mrežice za lase,  kapice z nastavki in za-
vihi s pajčolanom v zadnjem delu, nizek 
klobuček z nastavkom (tok) idr.

Na delavnici modnih dodatkov smo si 
ogledali izdelavo kapice, klobuček tok in 
mrežice za lase. Uporabili smo original-
ne kroje in tkanine, npr. taft in šantung, 
žamet, gosto bombažno platno in šivano 
čipko, okrašeno s biseri in kamenčki raz-
ličnih oblik.

Frizure takratnega časa so bile spete, 
gladko počesane s prečko, zato je bil nav-
zoč tudi videz rahlo premajhnih pokrival.

Klobuček z nastavkom je bil največkrat 
izdelan iz žameta, okrašen z biseri in bro-
ško iz plemenite kovine, s katero je bilo 

Renesančne delavnice na Pijavi Gorici
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pripeto nojevo perje. Pogosto jih je krasil 
tipični vzorec, vezen z zlato nitjo. Pokri-
valo je bilo podloženo in se je z lasnicami 
pripenjalo na spete lase. 

Kapica je prekrila skoraj vse lase in je 
segala do višine ušes, imela je všit no-
tranji del, ki je služil kot podlaga (ni bil 
viden del), zunanji del pa je bil viden, na-
bran, največkrat izdelan iz muslina ali ba-
tista ter prosto padajoč na ramena. Znane 
so različne oblike kapic, npr.  z zavihki, 
nabranimi sredinskimi deli, različnimi pa-
dajočimi oblikami tančic.

V tem obdobju ne opazimo nepokritih 
žensk. Neporočene so nosile okrašene 
obroče ali vsaj kakšen okras v laseh. Po-

ročene so si s pokrivale oziroma  zakri-
vale več las. Posebej so bile priljubljene 
mrežice za lase z bogatim okrasjem (bise-
ri idr.). Nosile so tudi manj prosojne kapi-
ce, izdelane iz svilene organce, ki po kro-
ju spominjajo na mrežice za lase. Vrhnji 
del je bil vezen v vzorcu karo in okrašen 
z večjimi biseri.

Na delavnici je bila prikazana tehnika 
izdelave zračne čipke, ki zelo ponazarja  
podobo tedanje šivane čipke. Tehnika je 
sicer sodobna, a z njeno pomočjo lahko 
enostavno in hitro izdelamo šinjon iden-
tičnega videza.

Ob koncu naj povzamemo še nekaj 
značilnosti. Obleka je bila statusni sim-

bol; nosili so jo vedno nosili do konca, 
staro pa so predelali v novo. Materiale so 
škrobili z medom. Renesančna oblačila so 
bila zdrava, saj so bila iz naravnih tkanin. 
Vedno izbirajte naravne materiale, kar 75 
% alergij namreč povzročajo tkanine in ni 
sodobnega materiala, ki bi v celoti zame-
njal naravne materiale. V renesansi so ve-
liko uporabljali tudi usnje oziroma krzno 
– kože, kosti …

Ob vsem videnem in slišanem predava-
teljico lahko samo pohvalimo za izčrpno 
razlago in se ji zahvalimo za čas, ki ga je 
namenila delavnici.

Andrej Pogačnik

Plesalca na renesančnem večeru in po-
vezovalec večera »Santonini« z moškim 
visokim klobukom z značilno ribjo kostjo, 
krojen po celem s krajcem

Avtentično žensko pokrivalo

Ga. Olga in g. Tomaž ob zaključku rene-
sančnega večera

Ga. Olga Marguč predstavlja pokrivala iz 
renesanse

Glasba pozne renesanse - Eva Pal in Vik-
torija Smrekar Šuštaršič

Za zaključek je Jožef Žlahtič povedal ne-
kaj besed o renesansi

Petje skupaj s pevskim zborom »Laniške 
predice«

Ga. Olga Marguč na delavnici, kjer pri-
penja »šinjone«, to ime se uporablja tudi 
za te mrežice, čeprav v osnovi pomeni fri-
zuro, pri kateri so lasje speti nad tilnikom, 
prihaja iz francoske besede chignon

V ozadju fotografska razstava preveč za-
poslenega fotografa Sergeja Žlahtiča
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V soboto, 6. septembra 2008, je bila na Golem nad Igom proslava ob 500-letnici 
rojstva Primoža Trubarja, 65-letnici ustanovitve Ljubljanske brigade in 60-letnici usta-
novitve Zveze združenj borcev za vrednote NOB. Pokrovitelj in slavnostni govornik je 
bil župan Ljubljane Zoran Janković.

KO ZB za vrednote NOB

Mi pa nismo se uklonili ... Ljubljana – mesto heroj

Veliki šotor je bil pretesen za vse udele-
žence

Praporščaki, partizanski pevski zbor, orkester slovenske vojske in župan mesta Ljub-
ljane Zoran Janković

V svojem govoru je poudaril, da sam 
kot pripadnik povojne generacije spoštuje 
vrednote partizanstva in odpora proti oku-
patorju, ki so ga prav te vasi pod Mokr-
cem in Krimom znale v odločilnih časih 
naše zgodovine tako nesebično dokazati. 
Vasi Golo, Škrilje in Zapotok so bile že 
v letu 1942 požgane s strani italijanskega 
okupatorja in so dale veliko število bor-
cev, internirancev in talcev vsa leta do 
osvoboditve 1945. Tudi cerkev na Kureš-
čku je italijansko letalstvo bombardiralo, 
njihova vojska pa je poleg naštetih vasi 
požgala tudi turistični dom na Kureščku.

Vrednote upora je treba spoštovati, kajti 
narod, ki ne spoštuje svoje zgodovine in 
pokončnosti, nima prihodnosti. Zahvalil 
se je borcem Ljubljanske in Levstikove 
brigade, ki sta velikokrat prehodili skup-
no bojno pot. Ljubljanska brigada je bila 

ustanovljena prav na Golem v septembru 
1943 , Levstikova pa tudi v septembru v 
Dolenjskih Toplicah. Vsaka od brigad je 
štela ob ustanovitvi 1000 borcev, ki so v 
oktobru in novembru doživeli svoj ognje-
ni krst v veliki nemški ofenzivi pred vra-
ti Ljubljane, ko so se spopadali z veliko 
tehnično in vojaško premočjo divizije 
SS, turkestanske divizije in enot domo-
branske vojske. V teh bojih je padlo ve-
liko število borcev iz podkrimskih vasi 
in okolice Škofljice. Večinoma so prišli 
iz italijanskih taborišč in so se ob splošni 
mobilizaciji, v septembru 1943, vključili 
v partizanske enote. Borci so bili večino-
ma še izčrpani od taborišč, mlajši partiza-
ni so bili premalo vojaško izurjeni, zato 
so enote v dvomesečnih bojih v snegu, 
mrazu in praktično brez oskrbe utrpele 
velike izgube.

Bojna pot je brigadi vodila kasneje tudi 
na Hrvaško, v Gorski Kotar, Liko vse do 
Korduna, branili sta osvobojeno ozemlje 
med Karlovcem in Kočevjem vse do za-
dnjih bojev za osvobodite Ljubljane od 7. 
do 9. maja 1945. Pozdravni nagovor ob 
pričetku proslave je imel župan Občine Ig 
Janez Cimperman, prav tako je pozdravil 
množico udeležencev predsednik Vaške 
skupnosti Golo Miran Virant, kulturno-
zgodovinski del proslave pa so oblikovali 
Partizanski pevski zbor, orkester Sloven-
ske vojske, člani kulturnega društva Mo-
kerc in učenci OŠ Golo. Slovesnost so s 
svojo prisotnostjo počastili praporščaki 
partizanskih brigad, Slovenske vojske ter 
društev TIGR, SEVER in ZWS.

V Gasilskem domu Golo je bilo isto-
časno odprtje razstave Vojaškega muzeja 
Slovenske vojske z naslovom »Od gene-
rala Maistra in generala Staneta Rozmana 
do osamosvojitve«.

Jože Rojc,
predsednik KO ZB za vrednote NOB

Pijava Gorica, 11. september 2008 – Ob 
dejavnostih za občinski praznik Občine 
Škofljica je DU Škofljica organiziralo
meritve krvnega tlaka, sladkorja in hole-
sterola. Na meritve je prišlo 20 interesen-
tov. Naredili so skoraj 60 meritev. Ob tej 
priliki so imeli tudi možnost razgovora  s 
patronažno sestro. Ta je vsem priporoči-
la redno jemanje predpisanih zdravil po 
zdravniških navodilih. Meritve v okviru 
DU delajo že od leta 2000. Upokojenci 
kar veliko naredijo za dobro in pomoč 
ostalim občanom.

Če meritve kažejo na slabo sliko, je bol-

nik napoten na kontrolo k svojemu zdrav-
niku. Ob pogovorih mnogi zaupajo svoje 
težave in se kar sprostijo.

Ostareli imajo celo vrsto vprašanj, na 
primer zanimanja za dom ostarelih. O va-
rovanih stanovanjih ne vedo veliko. Po-
dani so predlogi, da varovana stanovanja 
ne bi smela biti lastniška.

Patronažna sestra je posebej poudarila, 
da ni znano, da v občini žive pozabljeni in 
zanemarjeni krajani. V DU in tudi drugi 
dobro skrbijo za kritične primere. Mnogo 
občanov meni, da je nujno v občini prido-
biti še dodatnega splošnega zdravnika.

Meritve  krvnega  tlaka, sladkorja …

Besedilo in fotografija
Andrej  Pogačnik
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V letošnji jeseni mineva petinšestdeset 
let od osvoboditve internirancev iz tega 
in drugih fašističnih koncentracijskih ta-
borišč po Italiji. V njih so trpeli, umirali 
ter upali na svobodo slovenski in hrvaški 
rodoljubi s celotnega ozemlja Ljubljanske 
in Reške pokrajine, ki je bilo okupirano 
s strani italijanske vojske. Zaradi odpora 
proti okupaciji, začetka osvobodilnega 
boja kakor tudi zaradi splošne raznarodo-
valne politike takratne fašistične Italije do 
slovenskega naroda so italijanske okupa-
cijske oblasti vse prebivalce, osumljene 
sodelovanja v odporniškem gibanju, za-
čele preganjati. Zapirale so jih v koncen-
tracijska taborišča Gonars, Treviso, Pado-
va, Renicci, Visco in v najhujše taboriš-
če na Rabu. V teh taboriščih je bilo tudi 
139 ljudi s Škofljice, iz Zaloga, Lanišča 
in drugih bližnjih vasi. Največjo število 
prebivalcev so Italijani odpeljali dne 31. 
julija 1942 – večinoma na Rab, kjer jih 
je deset umrlo. Še naslednjih deset pa je 
umrlo v drugih taboriščih. Veliko je bilo 
starejših ljudi, najmlajša interniranka pa 
je bila stara 14 let.

Skozi taborišče Rab je šlo do 9. septem-
bra 1943, ko je Italija kapitulirala, skupno 
okrog petnajst tisoč internirancev, od tega 
deset tisoč Slovencev in pet tisoč Hrva-
tov iz Gorskega Kotarja in Kastava. V 
mnogih primerih ljudje niso bili zavedeni 
s priimkom in imenom, mnogi transporti 
niso imeli seznama ljudi, temveč je bilo 
vodji znano le število. Ves povojni čas se 
navaja število 4641 umrlih v taborišču na 

Obletnica osvoboditve italijanskega  
koncentracijskega taborišča Kampor na otoku Rabu

Rabu, doslej pa jih je uspelo identificira-
ti nekaj nad 1500, katerih imena so sedaj 
napisana na jeklenih ploščah vzdolž aleje 
pokopališča. Pokopališče sta uredili vla-
di Slovenije in Hrvaške že v letu 1953. 
Projekt celotne ureditve pokopališča kot 
slovenske nekropole je izdelal z izrednim 
občutkom in strokovnim znanjem prof. 
arhitekture Edo Ravnikar. Prostor mrtvih 
obvladuje visoki marmorni obelisk z be-
sedilom pesnika Iga Grudna, ki je bil so-
trpin rabskih žrtev:

»Ko pal je mrak na domovino, po vseh 
vaseh so jih lovili in sem gonili kot živi-
no; ker so svoj rodni dom ljubili, umirat 
so na Rab prišli.«

Pokopališče je postalo spominski park, 
park miru in spomina na svojce in prija-
telje ter sotrpine iz dni hudega trpljenja. 
Zaporniki so poleti umirali zaradi žeje, 
lakote, nalezljivih bolezni in poplav v do-
lini med zalivoma, kjer leži taborišče. Po-
zimi pa predvsem zaradi mraza in sestra-
danosti, saj je rabski hlebček kruha tehtal 
navadno od 7 do 9 dag. Tako je Kampor 
na Rabu postal taborišče smrti, kajti v 
njem je vladal režim, ki je zaprtemu jemal 
sleherno upanje, da bo še kdaj živ presto-
pil žično ograjo, zastraženo z bunkerji in 
strojnicami. Edino upanje na svobodo je 
bil zlom fašizma in zmaga narodnoosvo-
bodilne vojske, ki bi omogočila vrnitev 
v domovino. Odločili so se, da ne smejo 
samo pasivno čakati na osvoboditev, zato 
so se tudi sami politično in vojaško pri-
pravljali na zlom italijanskega fašizma.

Tako je bil 5. januarja 1943 v največ-
ji tajnosti ustanovljen udarni bataljon, iz 
katerega se je po kapitulaciji Italije raz-

vila Rabska brigada, ki je 11. septembra 
1943 razorožila  italijansko posadko (šte-
la je 2200 glav) na otoku. Brigada je v 
svoji formaciji štela 1700 borcev, bili so 
dobro opremljeni in oboroženi, v svojem 
sestavu pa je imela še četo Hrvatov. Kot 
bolničarke so bila vključena židovska de-
kleta, posebej pa en židovski bataljon kot 
edina židovska enota v vojnih formacijah 
evropskega odporniškega gibanja.

Na proslavo 65. obletnice osvobodit-
ve taborišča na Rabu smo se s Škofljice
z avtobusom odpeljali člani organizacije 
ZB za vrednote NOB, nekateri svojci in-
ternirancev in nekaj krajanov. Organizaci-
jo obiska je prevzel predsednik Jože Rojc, 
ki je pripravo in vodenje tako v avtobusu 
kot na Rabu odlično opravil. Proslavo je 
organiziral slovenski Taboriščni odbor 
Rab, veliko število prisotnih je najprej 
pozdravil domačin in župan Primorsko-
goranske županije, potem pa še slovenska 
ministrica za delo in socialne zadeve go-
spa Marjeta Cotman.

Vence k obelisku sredi taborišča so 
položili predstavniki cele vrste odporni-
ških organizacij iz Slovenije in Hrvaške. 
Venec sta položila tudi predsednik orga-
nizacije ZB za vrednote NOB Janez Sta-
novnik in nekdanji interniranec dr. Jože 
Vratuša. Prišli so tudi člani godbe na pi-
hala iz Kočevja in kočevski župan Janko 
Veber. Svečano razpoloženje je vseskozi 
oviral močan dež, ki je tudi skrajšal pri-
pravljen kulturni program. Preprečil pa ni 
izraza spoštovanja in spominov na trpeče 
in umrle v tem taborišču.

Janez Ogrinc
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Brezje nad Pijavo Gorico, 11. septem-
bra 2008 – KO ZB NOB Škofljica vsako
leto ob občinskem prazniku pripravi svoj 
delež k temu. Tako je bilo tudi letos. V go-
ste so prišli borci iz vseh okoliških krajev. 
Zbralo se je 15 praporov. Obiskovalcev 
pa je vsako leto več. Imeli smo častnega 
gosta ministra Karla Erjavca, ki je imel 
tudi slavnostni govor.

Že v samem uvodu je vse zbrane po-
zdravil naš župan Boštjan Rigler. Ob tem 
je posebej poudaril, da ponosen narod za-
služi ponosno državo.

Ministra Erjavca bi lahko poimenovali  
»glasnik dobrih misli«. Poudaril je zlasti 

vrednote NOB in globalizacijo sveta. Na-
vajam nekaj misli: Narod, ki pozna svojo 
zgodovino, ne bo propadel. Okupator je 
želel Slovenijo izbrisati, pa mu ni uspelo. 
Slovenci so trdoživi in niso čakali, kaj bo. 
Boj za obstanek se je začel že z genera-
lom Maistrom. Grobnica v Brezju je spre-
jela 37 partizanov. Mladi naj poznajo svo-
jo zgodovino, ki se je ne da spreminjati. 
Gradimo socialno državo, kjer naj bi vsak 
Slovenec živel človeka vredno življenje. 
Brez partizanov ne bi bilo Slovenije. Vsak 
državljan naj spoštuje svojo državo.

Sledil je kulturni program. Tu so nasto-
pali šolarji OŠ Škofljica, pevke ŽPZ »La-

Srečanje članov KO ZB za vrednote NOB Škofljica

Minister Karel Erjavec in predsednik KO ŽB Škofljice J. Rojc

Nastop učencev OŠ Škofljica

Laniške predice

niške predice», MePZ  »Lipa zelenela je«, 
folklorna skupina  »Kolovrat«, nekdanji 
pevci APZ …

Ob tej priliki so šli nekateri udeležen-
ci peš od gostilne Čot do Brezja na krajši 
pohod.

Besedilo in fotografije
Andrej  Pogačnik

Podpisani sem prvič prebral to besed-
no zvezo iz naslova januarja letos, ko je 
avtor dr. Robert Petkovšek v Demokra-
ciji primerjal ravnanje francoskega pred-
sednika Nicolasa Sarkozyja, ko je našega 
rojaka lazarista Pedra Opeko odlikoval z 
redom viteza legije časti za njegovo iz-
jemno humanitarno delo, ki ga kot misi-
jonar opravlja na Madagaskarju. Z druge 
strani pa tedaj besede  našega predsednika 
Danila Türka, ki je dejal, da ni nobene po-
trebe, da bi Cerkev posegala na področje 
zdravstva, humanitarnih aktivnosti in so-
cialnega skrbstva, ker vse to že dobro dela 
država. Res se je naš predsednik kasneje 
malo »popravil«, saj smo ga videli sede-
ti na Karitasovem dobrodelnem koncertu 
v Celju. Vendar se omenjena predsedni-

ka kljub temu kot noč in dan razlikujeta 
v miselnosti – prvi dobrodelnost Cerkve 
odprto sprejema, drugi, naš, pa zavrača.

No, in takrat januarja 2008 se mi je 
utrnila misel, da bi filozofa dr. Roberta
Petkovška naše društvo NSZ za škoflji-
ški občinski praznik povabilo v naš takrat 
morda že razgreti predvolilni čas. Nisem 
se zmotil, res je ob času njegovega priho-
da levi liberalni blok gradil volilni uspeh 
skoraj izključno samo na izključevanju 
nasprotnikov z nizkimi udarci, ki smo 
jim ta čas priče. Dr.  Petkovšek, profe-
sor in prodekan na Teološki fakulteti, se 
je našemu vabilu prijazno odzval in nam 
v četrtek, 11. 9. 2008, zvečer v daljšem 
predavanju govoril o mnogih poteh in 
stranpoteh »politike civilizacije« od grške 

antike dalje in ki je gotovo ne boste našli 
kje na liberalni akademiji ali takšnem ali 
drugačnem forumu.

Spodnje besede so povzetek obširnega 
predavanja tega večera.

V voščilih za novo leto 2008 je fran-
coski predsednik Nicolas Sarkozy podal 
smernice svojega političnega programa 
in ga označil z besedo, ki jo je pred njim 
že uporabil sociolog Edgar Morin: poli-
tika civilizacije. Besedi se slišita čudno. 
Ali dosedanji politični sistemi niso delali 
v prid civilizacije? Res je, prav to danes 
ugotavljajo sociologi in filozofi. Zadnja
stoletja so bila stoletja čudovitega tehnič-
nega in znanstvenega razvoja. Francoski 
pisatelj in politik Malraux je rekel: »Po-
mislite, v obsegu enega samega življenja 

Nova Slovenska zaveza

Politika civilizacije
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sem videl kočijaže v Parizu in ljudi na 
Luni.« Opit in zaslepljen od razvoja je 
zahodni človek vso svojo vero, vse svoje 
upe usmeril v napredek. Danes govorimo 
o mitu napredka, za katerega se je vero-
valo, da bo odrešil svet. Vedno bolj pa 
se kaže temna stran tega mita: izginjanje 
vrednot in smisla; obup, ki se polašča člo-
veka; osamljenost in sebičnost; razbitost 
sodobne družbe; uničevanje okolja; velika 
nezaposlenost itd. Od tu sklep, da je člo-
vek tehnični razvoj plačal z veliko duhov-
no, moralno in socialno revščino, v katero 
tone sodobni svet bolj kakor kdajkoli po-
prej. Vse razvojne moči so bile usmerjene 
navzven v tehniko, človek kot človek pa 
se je moralno vedno bolj razkrajal, tako 
da danes skoraj ni več zmožen močnega 
socialnega življenja. To krizo imenujejo 
»novo barbarstvo«, za katero je značilno, 
da človek bolj vidi svoje interese kakor 
sočloveka ob sebi. Sodobni zahodni svet 
temelji na čaščenju »jaza«. Pomislimo na 
besede, ki jih nenehno poslušamo: »Nekaj 
moraš storiti zase!«, »Sebe moraš uresni-
čiti!« itd. Razen tega ima človek danes v 
rokah atomsko energijo, ogromno moč, ki 
pa ji ni moralno dorasel, zato nad svetom 
nenehno visi grožnja atomskega uničenja. 
Podobno velja za genetiko, ki se postavlja 
v vlogo gospodarja življenja.

Za vsem tem je vprašanje, kakšna naj 
bo politika prihodnosti. Grški državnik 
Perikles je politiko razumel kot gradnjo 
prijateljstva, novi vek pa kot »vojno vseh 
proti vsem«. Slednja je razkrajala staro 
idejo politike kot prijateljstva, medseboj-
nega pogovora in dialoga, na mesto pri-
jateljstva pa so stopili monolog, individu-
alizem in totalitarizem. Na eni strani po-
sameznik, individualist, ki razbija družbo, 
na drugi strani totalitarne države, ki jim 
ni mar za posameznika. Eno in drugo sta 
obliki »sodobnega barbarstva«.

Predaja zahvale v obliki škofljiških priboljškov vključno s t.i. cambahom znamke 
»Golobič«, Gumnišče

To se kaže tudi v naši sredi, ko drug 
drugemu nočemo priznati drugačnosti, ko 
drug drugega ne spoštujemo, ampak iz-
ključujemo, se obmetavamo s predsodki 
in drug drugega »na pamet« obsojamo, 
samo da bi ga uničili. To se kaže tudi v 
ideji »egalitarizma«, ki ga je gojil komu-
nizem: v imenu enakosti se je moral vsak 
odreči svoji drugačnosti in posebnosti.

Politika civilizacije gre v nasprotno 
smer. K sodelovanju vabi vse družbene 
sile, naj vsaka prispeva k skupnemu dobru 
tisto, kar ima najboljšega. V komunizmu 
Cerkev ni smela stopiti v javen prostor, 
tudi če bi lahko prinesla kaj dobrega. Tudi 
dobrih del ni smela javno opravljati. Ka-
ritas je na primer v Slovenijo prišel šele z 
osamosvojitvijo. V nasprotju s takšnim iz-
ključevalnim, barbarskim odnosom politi-
ka civilizacije gradi na prijateljstvu. Tu je 
Evropa v zadnjem času naredila velik ko-

rak. Evropska politika verstev ne preganja 
več za zidove cerkva in svetišč, ampak od 
njih pričakuje, da prispevajo k skupnemu 
dobru vse, kar je v njihovi moči. Zgovo-
ren je zgled, ki ga je dal nekdanji britanski 
prvi minister Tony Blaire. Konec maja je 
ustanovil versko fundacijo, katere namen 
je spodbujati verstva v njihovih prizade-
vanjih za dobro. Po njegovem prepričanju 
bodo v 21. stoletju verstva imela tako po-
membno vlogo, kakor jo je imela politika 
v 20. stoletju. (Konec povzetka.)

V zaključku smo obdelali še nekaj vpra-
šanj poslušalcev, se zahvalili »učitelju«, 
nakar smo ob priboljšku še po skupinah 
utrjevali slišano in po odhodu zadnjih, 
zaprli okna, vrata, pogasili luči in odšli v 
noč novim – medsebojno bogatim – dne-
vom naproti.

Anton Mušič

V petek, 12. 9. 2008, se je pod Javorni-
kovim kozolcem ob 19. uri začela priredi-
tev Večer pod kozolcem s tekmovanjem v 
ličkanju koruze v organizaciji KUD Škof-
ljica. V dobri uri trajajočem programu so 
nastopajoči z besedami, petjem, plesom, 
glasbo in skečem predstavili običaje in 
delo, povezano z ličkanjem koruze.

Za veselo razpoloženje  je skrbel har-
monikar Uroš. Kaj se da narediti iz lič-
kanja, je obiskovalcem predstavila  gospa 
Bedenčičeva, ki je ves čas prireditve ple-

tla predpražnik. V goste so bili povab-
ljeni ljudski pevci iz skupine ZARJA iz 
Čušperka in Račne pri Grosupljem. Fol-
kloristi iz Kulturnega društva VIDOVO, 
Šentvid pri Stični, so zaplesali in predsta-
vili običaje ob ličkanju. Občinstvo se je 
ob prikazanem veselo zabavalo.

Tekmovanje v ličkanju
Potem sta gospodar in gospodinja spre-

jela skupini ličkarjev – mladi so si nadeli 
ime LASKI, starejši pa so se poimenovali 
KORUZNI STORŽI. V vsaki skupini so 

bile 4 ženske in dva moška. Prve so lič-
kale, drugi pa so storže vezali in obeša-
li. Povezovalec večera je objavil pravila 
tekmovanja in obe skupini sta ob znaku 
za začetek z največjo zagnanostjo začeli 
ličkati vsaka svojih 399 koruznih storžev.  
Komisija v sestavi župan Občine Škoflji-
ca in predsednica KUD-a  je merila čas 
ličkanja in budno spremljala  tekmovalni 
skupini, da ne bi med ličkanjem kdo skril 
potrganih storžev, ki so prinašali minus 
točke. Med ličkanjem – pri skupini KO-

Večer pod kozolcem 
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RUZNI STORŽI je trajalo 17 minut, pri 
zasedbi LASKI pa 2 minuti dlje – so se 
gledalci zabavali ob gledanju skeča »Pri 
zdravniku«. Zmagovalcem je predsednica  
izročila polno košaro dobrot, kot je bilo to 
v navadi za dobro opravljeno delo. Zased-
ba LASKI pa je dobila tolažilno nagrado 
– »liter vinca rujnega«.

Ob zaključku prireditve sem se predsed-
nica KUD Škofljica  zahvalila ličkarjem, 

ki so vsi tudi člani imenovanega društva, 
posebej pa gospe Darinki Golobič ter nje-
nemu možu za ves trud pri pripravi prizo-
rišča in koruze, gostitelju gospodu Janku 
Javorniku, gospodu Romanu Brunšku za 
vodenje prireditve, harmonikarju gospodu 
Urošu Železniku, gospe Štefki Bedenčič 
za prikaz pletenja, gospodinji in gospo-
darju Goršičevima, pevcem, folkloristom, 
igralcema skeča gospe Nadi Cimerman in 

gospodu Stanetu Bozji, fotografu gospodu 
Stanetu Kočarju, snemalcu gospodu Mir-
ku Anželju, osvetljevalcu, ozvočevalcu, 
gasilcem ter obiskovalcem za obisk in na-
zadnje še članicam Društva upokojencev 
Škofljica, ki so pripravile dobrote, na po-
kušanje le-teh pa so bili ob koncu večera 
povabljeni vsi obiskovalci.

Marija Gregorič

14. septembra 2008 se je pred Občino 
Škofljica zbralo 32 članov in ljubiteljev 
starodobnih vozil. V malo hladnem jutru, 
toda suhem vremenu nas je pot s Prevo-
zi Petrič vodila po avtocesti  do Ljubelja. 
Tam smo odšli na ogled boksov, kjer se 
pripravljajo motorji za dirko, seveda pa 
smo šli  pozdravit tudi našo legendo,  mo-
torista Albina Šturma.

Hrastov memorial predstavljajo  cestno 
hitrostne dirke na Ljubelju. To je med-
narodni gorski preizkus starodobnikov, 
udeleženci  pa so bili tokrat iz Avstrije, 
Italije, Slovenije, s Češke in celo iz Velike 
Britanije. Dirke so se udeležili motocikli, 
motocikli s prikolicami in avtomobilisti. 
Po tekmi so bili podeljeni pokali za po-
sebne kategorije.

Trofeja za najboljši čas:
15. Valentin Novak (Puch SGS, letnik 

1953) s časom 2:50.09
Pokala za originalnost vozila:
predvojni motocikel: 12. Jan Sochor, 

Češka (Ariel Square Four, letnik 1932);
povojni motocikel: 44. Hans Leitner, 

Avstrija (Jawa 350, letnik 1959)
Pokal za najstarejše vozilo:
82. John L. Kennedy, Velika Britanija 

(Rolls-Royce, letnik 1913)
Plaketa za najstarejšega voznika:
58. Albin Šturm, Slovenija, (rojen leta 

1934, motor Horex Regina)
Plaketa za tekmovalca, živečega najdlje 

od prizorišča:
John L. Kennedy, Velika Britanija 

(Rolls-Royce, letnik 1913) 
Pokali – dame:
1. Janja Budič (Puch SV, letnik 1954: 

314,77 točk – kategorija C);
2. Mija Debevc (Puch SG, letnik 1959: 

326,64 točk – kategorija E)
Po ogledu tekme  in pogovoru smo peš 

počasi odšli proti ciljni točki na vrh Lju-

OTC Škofljica

Gorska dirka starodobnikov na Ljubelju

belja, ki je bil deloma zavit v meglo. Cilj 
dirke  je bil na vrhu nekdanjega starega 
prehoda na višini 1370 m. Tam smo če-
stitali članu našega OTC  Škofljica za od-
lično vožnjo in prejeti pokal.

Ko se je prireditev končala,  smo se 
počasi odpravili nazaj v dolino, sedli na 
avtobus in se odpeljali proti domu. Tako 

se je končal še en lep izlet in ogled za čla-
ne kluba.

Vidimo se zopet naslednje leto, ko bo 
na vrsti že 13. hrastov memorial.

Pa srečno vožnjo vam želim član OTC 
Škofljica

Emil  Sladič

Bine skozi meglo na Ljubelju

Obiskovalci na visokem nivoju
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Zahvala stranke DeSUS
Kot kandidat Demokratične stranke upokojencev Slovenije (DeSUS) na državnozborskih volitvah 21. septem-

bra 2008 se iskreno zahvaljujem vsem, ki so pripomogli k izrednemu volilnemu uspehu naše stranke. Socialna 
tematika bo vedno bolj in bolj v središču dnevne politike naše države in pridobljene izkušnje starejše generacije 
bodo še kako pomagale naši mladi državi. Posebej gre zahvala gospodoma Petru Palu in Jožetu Rojcu ter Ob-
činskemu odboru DeSUS in Društvu upokojencev Škofljica ter vsem simpatizerjem naše stranke za nesebično 
pomoč in podporo na volitvah. Zahvala gre tudi Glasniku, glasilu Občine Škofljica, za objavo volilnega gradiva.

Priporočam se za vse pripombe, nasvete, nove ideje in plodno sodelovanje še v prihodnje. Na naslednjih volit-
vah bomo še boljši.

Dr. Ivan Leban,
Smrjene 74 F, Škofljica,

e-pošta: ivan.leban@fkkt.uni-lj.si

OBČINSKI ODBOR SD ŠKOFLJICA

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI OBČINE ŠKOFLJICA

Za nami so državnozborske volitve in v času nastajanja tega prispevka še niso znani uradni rezultati. 
V imenu Občinskega odbora Socialnih demokratov Škofljica in v svojem imenu se zahvaljujem vsem 

volivkam in volivcem za glasove, ki ste jih namenili socialnim demokratom in kandidatki naše stranke 
Poloni Cvelbar. Rezultat na volitvah nam je dal vedeti, da se s koncem volilnega dogajanja za nas delo 
šele začenja. Naloga socialnih demokratov je sedaj izpolniti pričakovanja državljank in državljanov o 
spremembah.

V predvolilnem obdobju trdega dela se zahvaljujem občinskim odborom SD Brezovica, Ig, Velike 
Lašče in Škofljica za ves vloženi trud in delo. Volitve so pokazale, da trud in delo v skladu z zakonoda-
jo, ki določa pravila predvolilne kampanje, ljudje cenijo.  

Kot kažejo trenutni neuradni rezultati, bo stranka SD vodila Slovenijo v naslednjem obdobju, ki ne 
bo lahko, saj gospodarski trendi v svetu kažejo negativne kazalce. Zato bo naša odgovornost do Vas, 
spoštovane državljanke in državljani, da upravičimo Vaša pričakovanja, še veliko večja.

Obenem izrekam čestitke kandidatki Slovenske demokratske stranke Alenki Jeraj za njeno ponov-
no izvolitev v Državni zbor Republike Slovenije. Kot kaže, bo edina predstavnica naše volilne enote 
v državnem zboru, kar potrjuje njeno dobro delo v preteklem mandatu. Verjamem, da bo tako tudi v 
prihodnje.

Vodja volilnega štaba Socialnih demokratov v 3. volilni enoti 3. volilnega okraja 
Damjan Pangerc
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Kako smo volili v naši občini, je nehva-
ležno pisati, saj je občina razdeljena med 3. 
in 4. volilni okraj 3. volilne enote. Pa ven-
dar. V 3. volilnem okraju, ki obsega večino 
naše občine, je največ glasov (4.898 gla-
sov oziroma 32,94 %) prejela Alenka Jeraj 
z Iga, ki je bila že v prejšnjem mandatu 
izvoljena na listi SDS. Z malo manj kot 
tremi odstotnimi točkami razlike (4.412 
glasov ali 29,67 %) ji je sledila kandidatka 
SD Polona Cvelbar. Vsi ostali kandidati so 
bili daleč za njima. Robert Ilc, ki je naš ob-
čan, živeč v Smrjenah, in je kandidiral za 
poslanca na listi N.Si, je kljub premišljeni 
volilni kampanji zasedel 7. mesto s 700 
prejetimi glasovi oziroma 4,71 %.

V 4. volilnem okraju, kamor spadata vo-
lišči na Lavrici in Orlah, je več kot prepri-
čljivo zmagal predstavnik SD Andrej Ma-
gajna (4.202 glasova oziroma 39,94 %), 
z veliko razliko mu je na listi SDS sledil 
minister aktualne vlade dr. Gregor Virant 
(2.948 glasov oziroma 28,02 %). V obeh 
okrajih je 3. mesto zasedla stranka Zares.

Iz povedanega lahko izluščimo, da ob-

čani Škofljice zaupajo predvsem ženskam, 
saj sta na večinskem teritoriju občine naj-
več glasov dobili ravno predstavnici žen-
skega spola. Mar to pomeni, da je čas, da 
naša občina na naslednjih, lokalnih volit-
vah dobi županjo? Alenka Jeraj, ki je bila 
prepričljivo vnovič izvoljena, je dokaza-
la še nekaj. In sicer, kako pomembno je, 
da predstavnik ali predstavnica ljudstva 
resnično izhaja izmed ljudi, izmed svo-
je srede. Pomembno je, da je prisoten na 
lokalni ravni, da kaže odnos do lokalnih 
problemov, da se druži z vsemi predstav-
niki civilne družbe, obiskuje njihove pri-
reditve in jasno izraža svoja stališča. Če 
nekdo med kampanjo predvsem posluša, 
je to veliko premalo. Volivce namreč zani-
ma, kdo je njihov kandidat, kako razmišlja 
in kakšna je njegova vizija.

Medtem ko je v naši občini potekala 
predvsem individualna volilna kampanja 
– nihče ni organiziral na primer soočenja 
kandidatov (morda bi to lahko napravil 
Glasnik?) – je bil predvolilni čas na držav-
ni ravni umazan kot še nikoli doslej. Ob 

tem, da se je kampanja »ponečedila« celo 
v tujini in zameglila razpravo o prihodno-
sti, je obljubljala predvsem prednost stro-
ke pred politiko, družbeno sproščenost in 
obnovo temeljnih vrednot, ki naj bi jih se-
danja oblast povsem poteptala. Če so bile 
vrednote preteklih vlad boljše od sedanje, 
se sprašujem, zakaj so volivci pred štiri-
mi leti mandat sploh zaupali  Janezu Janši, 
ki je bil označen celo za »salamoreznico«. 
Ko razmišljam Zares, se sprašujem tudi, 
če se morebiti nekateri niso med preteklo 
12-letno oblastjo zgolj »hecali«, in sedaj 
mislijo z novo politiko »Zares«. Je bilo 
prej vse za hec? Neverjetno pa se mi zdi 
predvsem to, da mnogi očitajo in svarijo 
pred rumeno-modro diktaturo, medtem ko 
sami zvesto in zaslepljeno desetletja sle-
dijo prvi violini, ki se nikakor ne loči od 
slovenskega političnega orkestra.

Kaj smo poslušali na predvolilnih sho-
dih, realizem ali demagogizem, bomo vi-
deli v nekaj letih, in takrat bomo zagotovo 
vedeli, ali smo leta 2008 izbrali prav.

Iztok Petrič

»Misliš že, 
da si dosegel meje svojih zmožnosti, 

in glej, pritečejo nove sile. 
Prav to je življenje.«

(F. Kafka)

Spoštovane bralke in bralci Glasnika!
Iskreno se vam zahvaljujem za vašo podporo na letošnjih volitvah v Državni zbor Republike Slo-

venije. Z veseljem in zavzeto sem zastopala vaša stališča v prejšnji sestavi državnega zbora, z enako 
predanostjo bom vaša zastopnica tudi v novem mandatu.

Hvala za čestitke vsem, ki ste me v teh dneh poklicali in se mi oglasili, obenem hvala za spodbude 
in pomoč, da smo dosegli dober rezultat. 

Čestitam tudi kandidatkam in kandidatom drugih strank za dosežene rezultate. Zagotovo bomo v 
prihodnje lahko še sodelovali in skupaj pripomogli k hitrejšemu razvoju in napredku naših krajev. 

Veselim se sodelovanja z vsemi in vas pričakujem v poslanski pisarni, ki bo delovala podobno kot do 
sedaj. O natančnih terminih vas bom obvestila.

Alenka Jeraj

Komentar 

Komu pripada občina Škofljica?
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V soboto, 13. septembra 2008, je na 
Škofljici potekalo otroško dopoldne, ki 
ga je organizirala Občina Škofljica. Njej
se je pridružil še KUD Škofljica in skupaj
sta pripravila vrsto dejavnosti, ki so bile 
dobro obiskane.

Otroško dopoldne na Škofljici

Otroci so razvijali umske in motorične sposobnosti

Pred šolo so otroci lahko razvijali mo-
torične sposobnosti na napihljivih gra-
dovih in trampolinu, ki jih je postavil 
Športni izziv. Veselja in vriskanja je bilo 
vse polno in zdelo se je, da bi tudi marsi-
kateri starš rad poizkusil. No, osebno ni-
sem videl nikogar, ki bi se opogumil.

Gospa Pavla Peterle Udovič je pripra-
vila arheološko delavnico. Otroci so v 
peskovniku izkopavali razbito lončevino, 
nato pa ločene dele skušali zlepiti v celo-
to. Nekaterim je šlo zelo dobro, drugim so 
pomagali starši. Ga. Pavla je ves čas zav-
zeto sodelovala z otroki. Predstavila jim 
je orodje, ki ga arheologi uporabljajo pri 

izkopavanju, nato pa jih je vzpodbujala k 
vztrajnosti pri sestavljanju črepinj v celo-
to. Pri tem je sodeloval tudi njen mož.

Pred vhodom v šolo je bila gneča, prav-
zaprav ni bila gneča, bila je vrsta. Otroci 
in njihovi starši so čakali na poslikavo ob-
raza. To delavnico je izvajala ga. Alenka 
Peternel s sodelavko. Na otroških obrazih 
so nastajale prekrasne umetnine, včasih 
pa prave živalske podobe. Spregovore naj 
fotografije.

Zjutraj je z upanjem na lepo vreme g. 
Matko Bozovičar začel sestavljati balon 
na topli zrak, da bi z njim dvigal otroke 

in jim iz ptičje perspektive razkazal Škof-
ljico. Žal je bilo preveč vetrovno, zato 
z razgledom ni bilo nič. So pa nekateri 
izkoristili možnost vožnje z zapravljiv-
čkom, ki jo je opravljal g. Jožef Novak. V 
času našega obiska je šel ravno domov, da 
je nahranil žrebička, tako smo ostali ne le 
brez fotografij, pač pa tudi brez vožnje.

V avli sta ga. Mateja in Vida v okviru 
društva Smrkolin izvajali delavnico iz-
delovanja lutk. Otroci so morali najprej 
narediti glavo in obraz, potem urezati ob-
lačilo in lutko obleči. Za nagrado so lutko 
lahko odnesli domov. Ga. Mateja je na 
naše vprašanje, zakaj ravno izdelovanje 
lutk, odgovorila, da ta dejavnost razvija 
otrokovo domišljijo in fino motoriko. V
delo so se vključile mnoge mamice.

V zgornjem delu avle so se otroci lah-
ko pomerili v družabnih igrah. Največja 
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gneča je bila pri »nebesnih tirih«. Sestav-
ljali so neverjetne konstrukcije in po njih 
spuščali frnikule. Izkazali so se kot pravi 
mojstri! Pri mizah so se nekateri igrali 
igro s kartami »ju gi oh«. Ker se mi niti 
sanjalo ni, kakšne karte naj bi to bile, sta 
mi Matevž in Luka razložila bistvo. Ob 
začetku igre ima vsak igralec 8000 živ-
ljenj, s kartami, ki jih kupuje, pa mora 

onemogočiti nasprotnika. Seveda si živ-
ljenja lahko tudi pridobi. Vmes je mnogo 
pasti in ne vem česa še vse, skratka zmaga 
tisti, ki prej pokoplje nasprotnika. Karte 
so bile v angleškem jeziku, torej se poleg 
igre učijo še angleško. Nad namiznimi ig-
rami je bdel g. Jure Gregorič. KUD Škof-
ljica sicer namizne v kulturni dvorani na 
Škofljici ponuja enkrat mesečno.

Številen obisk potrjuje, da starši radi 
izkoristijo ponujene aktivnosti za otroke, 
slednji pa v njih uživajo. Ob sprostitvi in 
druženju se otroci tudi marsičesa naučijo. 
Ne le umskih in motoričnih sposobnosti, 
pač pa tudi medsebojnih odnosov, vztraj-
nosti in potrpežljivosti.

Besedilo in fotografije
Iztok Petrič

Preteklo šolsko leto in z njim počitnice 
se za nekatere sploh še ni končalo, ko smo 
se profesorji že pripravljali na novo šolsko 

leto 2008/2009.  Zaposleni v OŠ in vrtcu 
Škofljica (tako pedagoški kot tehnični so-
delavci – skupaj smo zasedli 2 avtobusa ) 

Pred začetkom šolskega leta
V Osilnici

Devetarji pred kostnico na griču Gradič nad Kobaridom
Skupinske igre v adrenalinskem parku pri 
Kovačevih

smo se v ponedeljek, 25. 8. 2008, odpe-
ljali v Sela pri Osilnici, kjer smo imeli v 
prijetnih prostorih tamkajšnjega gostišča 
prvo pedagoško konferenco. Ravnatelji-
ca zavoda Jadviga Avsenak je v treh urah 
izčrpno predstavila novosti in poudarila 
nekatere stalnice za aktualno obdobje. 
Kosilu je sledilo športno druženje s sku-
pinskimi igrami ali pa prijeten sprehod po 
vasi ob sotočju Kolpe in Čabranke. Tisti, 
ki smo se udeležili ekipnih iger, smo se 
preizkusili v sodelovanju in zaupanju. 
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Društvo za interesne in športne dejavnosti Smrkolin

Aktivnosti društva Smrkolin v  
šolskem letu 2008/09
Šolsko leto se je pričelo in z njim tudi aktivnosti za predšolske in šolske otroke društva 
Smrkolin. Tudi letos bomo ponudili naslednje aktivnosti, na katere lahko starši prijavite 
svoje male nadebudneže: 
- gibalne urice, ki bodo potekale v večnamenski dvorani (telovadnici) na Škofljici,
- program pojdimo v naravo,
- začetni in nadaljevalni program angleškega jezika,
- glasbene delavnice v sodelovanju z GCEW,
- likovno-ustvarjalne delavnice,
- lutkarstvo.
Za vse dodatne informacije glede aktivnosti (začetki, program, cene) se lahko obrnete na perovsek@smrkolin.si ali pa na tel. 
041 912 375.

Vesel začetek novega šolskega leta Vam želimo iz društva Smrkolin!

Prav poseben dan za vsakega je gotovo 
prvi šolski dan. Nekateri imamo v spomi-
nih le to, da je bil, drugi pa se ga spomnijo 
zelo dobro. Letošnjih 83 prvošolcev se ga 
bo lahko spomnilo po lutkovni predstavi 
z naslovom Zajček Rudi in po različnih 
aktivnostih – socialnih igrah, pogovoru, 
pogostitvi.

V spomin 
V četrtek, 11. 9. 2008, so  pod mentor-

stvom profesorice Katarine Hafner Blat-
nik učenci (Jože Okorn, Ožbej Korošec, 

Matej Zemljič, Nika Sretenović in Maja 
Perne) z recitacijami ob glasbeni sprem-
ljavi (na kitari Janez Bevec, na harmoniki 
Aleš Dolinšek ter še dve učenki Glasbene 
šole Grosuplje) sodelovali na spominski 
komemoraciji ob spomeniku padlim na 
Brezju nad Pijavo Gorico. Spominsko sni-
denje sta ob 15. uri odprla minister Karl 
Erjavec in domači župan Boštjan Rigler.

17. september 
V sredo, 17. septembra, smo učenci in 

učitelji predmetne stopnje zapustili šolske 

prostore in se odpravili na različne konce 
Slovenije. Šestošolci so si ogledali Ljub-
ljano z gradom, trgi in ulicami starega 
jedra; sedmošolci so obiskali literarno za-
znamovane dolenjske kraje:  Stično, Mu-
ljavo in Rašico; osmošolci so spoznavali 
ljubljansko Hišo eksperimentov ter delo 
na terenu; devetošolci pa so raziskovali 
kulturno in geografsko bogastvo Posočja 
ter sosednje gorenjske okolice.
 

Katja V. Škrabec

Že v novem šolskem letu
Sprejem prvošolčkov 

Tovrstno – delovno in rekreativno, torej 
adrenalinsko – druženje je bila tudi dobra 
priložnost za spoznavanje med sodelavci, 
predvsem za skoraj 20 novih zaposlenih v 
šolskem letu 2008/2009.

Nasilje v šoli
V zadnjem avgustovskem tednu smo 

poleg urejanja dokumentacije v sredo, 27. 
8., učitelji izvedeli nekaj več o prepreče-
vanju nasilja v šolah. Najprej nam je spre-
govorila psihologinja Franka Bertoncelj, 
nato pa predstavnica generalne policijske 
uprave Tatjana Mušič. Izvedeli smo veliko 
zanimivega, a mnogo vprašanj o vzrokih, 
posledicah in preprečevanju nasilja osta-
ja nerešenih, zato upamo, da bo to šolsko 
leto minilo v strpnem dialogu.

Katja V. Škrabec Sprehod ob Čabranki
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Konec oktobra praznujemo 780-letnico 
prve omembe Lanišča. Lojze Štrubelj je v 
knjigi Iz prakorenin v drevo današnjih dni 
objavil prevod v latinščini pisane listine, 
ki se glasi:

Oglejski patriarh Bertold naznanja 
skupno s svojim bratom Otonom, vojvo-
dom meranskim, da je gornjegrajski opat 
Albert kupil v njegovi in njegovega brata 
navzočnosti in z njunim dovoljenjem iz rok 
diessenskega prošta Henrika za 85 mark 
dvanajst kmetij na Štefanji gori, ki so last 
Diessenskega samostana, dve v Olševku 
in dve v Ihanu z vsemi pritiklinami ter 
vsemi pravicami in svoboščinami, katere 
je že od nekdaj imela Diessenska cerkev. 
Da ne bode kdo podvomil o svoboščinah, 
naznanjajo jih on [patriarh], njegov brat 
in pooblastilu njihov brat bamberški škof  
[Ekbert]. Ta posestva naj bodo oproščena 
od davščin, lovskega prava, terjatev sod-
nih slug, nastanitev katerihkoli uradnikov 
in vsakovrstnih nadlegovanj. Deželni go-
spod, kateri ima sodstvo, naj pri teh po-
sestvih ne gleda na svoj dobiček, temveč 
le na njihovo ohranitev. [Gornjegrajski] 
kapitelj je privolil v to kupčijo z listino, 
opremljeno z njegovim [kapiteljskim] pe-
čatom.

Listino sta pečatila patriarh Bertold in 
njegov brat Oton, kot priče se je podpisa-
lo osemnajst oseb, od katerih je na petem 
mestu podpis laniškega župnika Wluin-
gusa oz. kot se je sam podpisal Wluingus 
plebanus de Harlant. Harlant ali Lanišče 
je omenjeno le posredno, vendar pa je za-
pis zelo zgovoren, saj priča o prisotnosti 
župnika (izraz plebanus, ki ga zasledimo 
tudi v kasnejših zapisih) in torej tudi o 
župniji na tem področju. Vendar pa – kaj 
je to področje? Najverjetneje se izraz 
Harlant in njegove različice (Harlandt, 
Harland, Harrlant, Orland ali Orlant, 
Horlant, Hardlandt …) nanašajo na širše 
področje in ne na današnje Lanišče. Štru-
belj v že omenjeni knjigi navaja, da gre 
verjetno za deželo, pokrajino lanu.

Ob tem se dejansko lahko vprašamo, 
kje so potekale meje Harlanta, naletimo 
pa tudi na zanimivo vprašanje, ki še ni na-
šlo svojega odgovora in ga verjetno tudi 
ne bo. Ob prebiranju zgodovinskih virov 
o razvoju šentpetrske pražupnije in prvih 
župnij pridemo do dileme, kje dejansko so 
bile meje šmarske župnije in kje je prav-

780-letnica prve omembe Lanišča

Omenjali so Harlant …
zaprav bilo župnijsko središče – v kraju 
Šmarje ali v Lanišču. 

Janez Höfler, strokovnjak s področja raz-
iskovanja razvoja (pra)župnij pri nas, za-
govarja teorijo, da je bilo prvotno središče 
župnije locirano v Lanišču. Njegovo miš-
ljene lahko podpremo z več argumenti. 

Cerkev v kraju Šmarje je arhivsko prvič 
izpričana v 13. stoletju (vendar bi lahko 
nastala že prej), medtem ko vemo, da je 
morala biti cerkev v Lanišču zgrajena že 
za časa ločitve šmarske oz. bolje rečeno 
“harlandske” fare od šentpetrske pražup-
nije, kar se je zelo verjetno zgodilo v 2. 
polovici 11. stoletja. Da je laniška arhi-
tektura med prvimi cerkvami na tem po-
dročju, priča njen prvotni patrocinij sv. 
Janeza Krstnika, kar tudi govori o prvot-
ni vlogi cerkvice, ki je očitno bila krstna 
cerkev. Sicer krstna cerkev sama po sebi 
priča, da Lanišče ni prevzemalo središča 
župnije, saj te vrste cerkva navadno niso 
imele pravic župnijske cerkve. K mišlje-
nju, da morda sodi Lanišče med izjeme, 
nas vodi dejstvo, da je župnija na tem 
ozemlju obstajala že v času, ko razen la-
niške še ni bilo druge cerkve, ki bi lahko 
prevzela osrednjo vlogo. 

V zvezi z laniško cerkvico je odprta 
dilema o njenem morebitnem lastniškem 

poreklu. Če je cerkev bila lastniškega zna-
čaja (se pravi, da je oskrbo nadnjo imela 
fevdalna gospoda), bi to lahko pomenilo, 
da je dejansko bila takratna vas Lanišče 
središče župnije, saj so v posebnih oko-
liščinah na temeljih lastniških cerkvah 
ustanavljali župnije. Dokazov o lastniški 
naravi laniške arhitekture ni, bi pa lahko 
o njej sklepali na podlagi enklave Sostro, 
ki je pripadala šmarski župniji (sostrska 
enklava pa svoje lastne cerkve zagotovo 
ni imela).

Prav tako se kot lastniško cerkev ome-
nja cerkev v Šmarju. Štrubelj o tem piše, 
da je sodila pod Turjačane, ki so se trudi-
li, da bi šmarska cerkev postala župnijska. 
Turjaška gospoda je prvič omenjena v 12. 
stoletju, kar je čas po odcepitvi šmarske 
fare od Šentpetra. Če so se Turjačani tru-
dili Šmarje spremeniti v središče župnije 
v tem času, to pomeni, da je center fare 
pred 12. stoletjem moral biti lociran v 
kraju Lanišče.

Kar nekaj argumentov govori v prid sre-
dišču šmarske župnije v Lanišču, vendar 
pa dokazov o tem ni, tako da ne moremo 
zagotovo reči, kje je v resnici bilo uradno 
središče fare. 

Besedilo in fotografija
Nataša Kovačič
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Kar hitro čas beži. Ni dolgo, kar smo 
bili trije Laniščani, predstavnica občine 
in direktor programa CIZA v Beli krajini. 
Tam smo kupili laneno seme in ga pose-
jali. 

Ob kresu smo ga ročno opleli in tedaj je 
najlepše, sinje modro cvetel. Kljub vsem 
vremenskim neprijetnostim je lan v avgu-
stu dozoreval in bližalo se je pomembno 
delo po stari tradiciji – puljenje lanu. V 
času dopustov in počitnic ter vročini smo 
pričeli s puljenjem. Kot piše v evangeliju: 
Žetev je velika, delavcev pa malo, smo 
le nekako uspeli dobiti ljudi, saj v današ-
njem času ni v modi, da bi hodili ročno 
delat. Vsem smo hvaležni, da so se kljub 
vročini odločili pomagati.

Ko smo lan populili, smo ga dali  sušiti 
v Mihovčev kozolec v Lanišču. Po tednu 
dni smo ga pričeli ročno mlatiti. Vseskozi 
smo veliko pozornost polagali na čistočo 
lanenega semena. Ko se je v kašči lan po-
sušil, smo ga očistili z vejalnikom, vendar 
še ni bil dovolj čist, zato smo ga očistili še 
s čistilno napravo. 

Lan je mnogim nepoznan. Laneno seme 

Lanena zgodba se nadaljuje

Pridelali smo lan

Puljenje lanu

Lan z Laniščem in cerkvico v ozadju

Cvetovi lanu

Gojenju lanu

Ob prireditvi Renesansa na Pijavi Go-
rici je bil nastop Janeza Skubica s sopro-
go prijetno dopolnilo prireditve, saj so se 
vsi prisotni lahko vživeli v predstavljeno 
preteklost. S pomočjo razlage in predstav-
ljenih lanenih izdelkov so dobili vpogled 
v proizvodnjo in pomen te kulturne ras-
tline.

Slišali smo o nastanku ideje, kako so se 

trije junaki odločili, da so v Lanišču po-
sejali lan, da sta bila s parcele 1500 m2 
odpeljana dva voza plevela, skratka, bilo 
je zanimivo in poučno. 

Vsi smo bili mnenja, da je pobuda Ja-
neza Skubica hvalevredna in zasluži vso 
podporo ter pomoč lokalne skupnosti.

Janez Skubic, ljubitelj kulturne dediš-
čine, zanesenjak in nemirni duh se je ob 

prireditvi Renesansa na Pijavi Gorici iz-
kazal kot pravi polihistor in vzbudil veli-
ko občudovanja.

Želimo, da bi se njegova lanena zgodba 
nadaljevala in obogatila turistično ponud-
bo občine ter poudarila ime kraja Laniš-
če.   

Peter Pal

je zelo zdravo. Skuhamo ga kot čaj, po-
maga pri pljučnih, črevesnih, želodčnih 
boleznih ter žolčnih in ledvičnih kamnih. 
Vroče laneno seme se uporablja kot ob-
kladek. Pridobiva se tudi laneno olje ter 
laneno moko. Vse je zdravilno, to pripo-
roča p. Simon Ašič v knjigi Zdravilne ras-
tline. Ceniti moramo domačo slovensko 
proizvodnjo, saj vidimo, kako je s pridel-
ki in hrano, ki jih po nizki ceni dobimo z 
Vzhoda.

Sledilo je gojenje lanu – 3 tedne je ležal 
na travi, vsak dan smo ga namakali in ob-
račali, tako da je postal goden za trenje.

Posebej se moram zahvaliti vsem, ki so 
se odzvali povabilu za nesebično pomoč, 
saj sam nisem mogel delati, ker sem imel 
roko v mavcu. Lan so pulili: žena Ivanka, 
sin Aleš, Stane Babnik, Minka in Franc 

Skubic, Slavka Petrič, najmlajši Gregor 
Turk in Anton Mušič, ki je bil kljub sed-
mim križem posebno prizadeven.

To pozabljeno kulturno rastlino smo le-
tos prvič posejali pri nas, pri Androjevih 
(Potokar) in pri Martinovih (Dolšina). Za 
v bodoče pa povabim še kakšnega priza-
devnega občana Škofljice, ki mu ni mar,
da se opusti kulturna dediščina. Vidimo 
namreč, da je laneno seme zdravilno, ob-
lačila iz lanenega platna pa so prijetna za 
nošenje ter mnogo bolj zdrava kot današ-
nja sintetika.

Znano je, da je naša čebela kranjska siv-

ka ogrožena in vsako leto veliko čebeljih 
družin pomre. Če ne bo čebel, je ogroženo 
človeštvo, in sedaj smo pred vprašanjem 
kako naprej. Čebelam lahko pomagamo 
na način, da gojimo kulturne rastline, ki 
jih ni potrebno kemično zaščititi. To so 
ajda (ki ni sejana po njivah, kjer je bila 
prej koruza), lan (ki ni ogrožen z bolez-
nimi) in pa naše slovensko drevo lipa. Te 
tri rastline lahko rešijo čebele. Travnatih 
cvetlic in trave še ni potrebno kemično 
zaščititi in so zaenkrat še odporne na bo-
lezni. Ne vemo pa, koliko časa še bodo.

Zapojmo si še pesmico o lanu:
Predniki naši že davno sejali so lan,
da so se oblekli za zimo, leto in dan.
Ko se jutro zbudi in lan zacveti,
čebelica ga obleti …

Janez Skubic
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Razstava Primož Trubar Likovne sku-
pine 2002 je prispela tudi na Škofljico.

Razstava je sad ideje o počastitvi Pri-
moža Trubarja s slikarskimi deli. S tem je 
tematika razstave zaokrožena na delova-
nje Trubarja in na vse, kar je prepoznavne-
ga pod njegovim imenom. Slikarska dela 
predstavljajo kreativno videnje enega naj-
pomembnejših mož v slovenski zgodovini 
z očmi in mislimi vsakega člana likovne 
skupine posebej. Zato je tudi vsako delo 
svojevrstno in odraz osebnega pristopa do 
umetnosti. Temu primerno so tudi dela na-
risana v različnih umetnostih slogih. 

Otvoritev je spretno pripravila Petra 
Hočevar, ki je ob predstavitvi Primoža 
Trubarja in Likovne skupine 2002 reci-

Odprtje slikarske razstave Primož Trubar  
v Knjižnici Škofljica

Otvoritev je pripravila in vodila Petra Hočevar. Večer sta z glasbo popestrila člana 
skupine ICE (Matej Sušnik in Tine Janžek) s spremljavo Mateja Novaka na bobnih.

tirala tudi pesem »Te cerkve božje super 
nje sovražnik«. Otvoritev je bila še bolj 
očarljiva ob zvokih kitar in bobna. Po 

ogledu del smo se posladkali s piškotki in 
kozarcem dobrega vina.

Besedilo in fotografiji Maja Novak

Člani slikarske skupine 2002 pod okri-
ljem TD so v svojih slikah počastili spo-
min na Primoža Trubarja. Razstavo si je 
moč pogledati v Knjižnici Škofljica.

K reševanju slikarskega problema so 
pristopili različno. Vzore so iskali pred-
vsem v upodobitvah iz že znanih zgo-
dovinskih virov. Tudi pri slikah knjig je 
moč opaziti, da so izdelane po teh pred-
logah. Slike izražajo spoštljiv odnos do 
Trubarja in njegovega dela. 

Matjaž Stopar je tako postavil portret 
v dokaj velik slikovni format. Osrednja 
slika je mojstrsko naslikana v stilu ta-
kratnega časa. Sodobnejši pristop je po-
kazal v drugem portretu. 

Renesančnemu izrazu slikanja sta se 
približali tudi Zdenka Bravničar in Tat-
jana Cigale v upodobitvah Trubarjevih 
knjig, s katerimi na gledalca ustvarita 
močan vtis. Mnogo bolj optimističen 
pogled na knjige je v svoji sliki prikaza-
la Vesna Šuker Sušec. 

Zdenka Gantar se je v sliki trav in v 
sliki poljubno razvrščenih ploskev z 
obrazi Trubarja poigrala z domišljijo, 
naslikane knjige Ide Šmon pa poživlja 
ptica s simboličnim pomenom. Bolj 
stvarne motive sta izbrali Marjana Rous 
Gojak, ki je fotografsko prepričljivo na-
slikala Trubarjev mlin, in Tatjana Ciga-
le z delnim prikazom mlinskih koles v 

zanimivi kompozicijski postavitvi. Po 
prepričljivosti malenkost zaostaja ko-
zolec Stanke Rigler. 

Bernarda Hosta sodeluje s sliko po-
krajine v monotonih barvah, ki je kot 
meglen spomin na Trubarjev čas.

Iz celotne skupine izstopa slika Maje 
Novak, ki se je v malem formatu po-
gumno lotila portreta v kubističnem 
slogu.

Vse pohvale je vredna ideja, da se je 
skupina lotila zahtevne tematike.  Raz-
stava je dosegla namen in je vsekakor 
prijetno presenečenje. Oglejte si jo!

Pavla Perme

Ogledali smo si slikarsko razstavo

Spomin na Primoža Trubarja v slikah
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Novo na knjižnih policah
ODDELEK ZA ODRASLE
0  Splošno, menedžment

VODNIK po slovenskih muzejih in galerijah
HARFORD, Tim: Ekonomist pod krinko

1  Okultizem, psihologija, morala
NOVALIJA, Alen: Pričevanja: vizije onostranstva in posmrtno življenje
GREENSPAN, Stanley I.: Izjemni otroci: pomagajte svojemu otroku, da razvije deset osnovnih lastnosti za 
srečno in zdravo življenje
NUSSDORFER, Vlasta: Vrednote na odru življenja
SEARS, William: Povezovalno starševstvo: kako po zdravi pameti vzgajati in razumeti otroka

3  Sociologija,  etnologija
DIAMOND, Jared M.: Puške, bacili in jeklo: zakaj je človeški razvoj na različnih celinah napredoval raz-
lično hitro
HIENG, Primož: Nad kavedini Sečoveljskih solin
GORNIŠKA 1

5  Matematika, vesolje, živalstvo
BERLINGHOFF, William P.: Matematika skozi stoletja
SANDERSON, Ivan T.: Sesalci
SCHMIDT, Karl Patterson: Plazilci
HERALD, Earl S.: Ribe

6  Medicina, vrtnarstvo, kuharstvo
BRUMEC, Viljem: Kratka zgodovina medicine
PERKO, Andrej: Družina na križpotju: sodoben pristop k urejanju ljudi v stiski
MASTNAK, Matjaž: Vrtnice
RASTLINE z belimi cvetovi
SZWILLUS, Marlisa: Hrana za dobro voljo: jedi, ki pričarajo nasmeh: za dobro počutje in kulinarične užitke
SCHINHARL, Cornelia: Osnovna azijska kuharija: vse, kar potrebujete za jin in jang v kuhinji

7  Arhitektura,  glasba, šport
STOPAR, Ivan: Najlepši slovenski gradovi
NAUČIMO se igrati kitaro: osnovni vodič skozi kitarske tehnike, akorde in pesmi
MACNEILL, Ian: Tek za začetnike: preizkušen 13-tedenski program hoje in teka

82-1  Poezija
SOKOLOV, Cvetka: Pridi, greva na sprehod

82-311.2  Družabni roman
DILLON, Anna: Afera
SCHÄTZING, Frank: Peti dan
WOODIWISS, Kathleen E.: Vreden ljubezni
HOSSEINI, Khaled: Tisoč veličastnih sonc
VARGAS Llosa, Mario: Vragolije porednega dekleta
NAZER, Mende: Svobodna: moje epsko potovanje domov
SERRANO, Marcela: Kar mi leži na duši
VALETIČ, Žiga: Tunel: trgovina s samomorilskimi pripomočki
WEISS, Pavol: Maščevanje
MAKINE, Andreï: Glasba njegovega življenja
ARJOUNI, Jakob: Domače naloge
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CHRISTIE, Agatha: Po pogrebu
CHRISTIE, Agatha: Nema priča
AMIS, Martin: Hiša srečanj
SMITH, Ali: Naključnost
GRUEN, Sara: Voda za slone
ŠVIGELJ-Mérat, Brina: Coco Dias ali Zlata vrata
TERZANI, Tiziano: Še en krog na vrtiljaku: potovanje v dobro in zlo našega časa
WELDON, Fay: Dekameron v toplicah
KING, Stephen: Mobi

82-311.6  Zgodovinski roman
BEAH, Ishmael: Daleč stran: spomini malega vojaka
KRAKAUER, Jon: V divjini 
AUEL, Jean M.: Pot domov
ARSLAN, Antonia: Pristava škrjančkov
SIERRA, Javier: Gospa v modrem

82-312.6, 929  Biografski roman, biografije
KHADY: Pohabljena
EILETZ, Silvin: Titova skrivnostna leta v Moskvi: 1935–1940
PASCARL, Jacqueline: Bila sem princesa
VALČEVA, Kristijana: Ohranila sem ponos : pretresljivo pričevanje bolgarskih medicinskih sester in pale-
stinskega zdravnika, ki so osem let preživeli v peklu libijskega zapora
STROJIN, Tone: Dr. Henrik Tuma: slovenski alpinist, narodni prosvetitelj, politik, publicist in odvetnik

82-94  Spomini
DEČMAN Dobrnjič, Olga: V objemu pedofila
VELKOVRH, Ciril: Gore in spomini ostajajo: spomini s pohodov po slovenskih planinskih poteh in pri od-
piranju razstav fotografij naravne in kulturne dediščine

886.3-312.4  Kriminalke
CONNELLY, Michael: Pozabljeni glasovi
SCHLINK, Bernhard: Selbov uboj
FLEMING, Ian: Vohun, ki me je ljubil: James Bond rešuje svet v Ameriki
YRSA, Sigurdardottir: Zadnji obredi: skrivnostni simboli, srednjeveško čarovništvo in sodoben umor
LEON, Donna: Polepšane sledi: komisar Brunetti razreši trinajsti primer
VARGAS, Fred: Odpotuj hitro in se pozno vrni: drugi primer komisarja Adamsberga
CAMILLERI, Andrea: Tat malic: tretji primer komisarja Montalbana
GRAHAM, Patrick: Evangelij po Satanu
MARGOLIN, Phillip: Divja pravica

886.3-312.9  Znanstvena fantastika
DICK, Philip K.: Skozi skener temačno
ROBERTS, Nora: Dolina tišine

9  Geografija, turistični vodiči, potopisi
HOFFMANN, Michael: 100 čudes sveta
ŽIBERNA, Marjan: Po Dolenjski: turistični vodnik
BROOK, Stephen: Dunaj
TILLIER, Alan: Pariz
LEAPMAN, Michael: London
RODE, Primož: Ericoussa: potovanje okoli Jadranskega morja

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

Pripravila Alma Vidmar Mederal
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Kaj beremo knjižničarji?
Gabrielle ZEVIN: ONKRAJ

Petnajstletno Liz povozi avto. Zbudi se v čudni postelji na ladji. Kabino si deli z deklico podobne starosti, večina ostalih potnikov 
pa je starejših. Po nekaj dneh pripotujejo v Onkraj in Liz se dokončno zave, da ne sanja. Je v svetu, kamor pridejo mrtvi. In čeprav 
je Onkraj podoben običajnemu kraju na Zemlji, v njem vsak zaživi novo življenje. 

Pozitiven in zanimivo napisan mladinski roman. 
Mateja Leskovec

Folke TEGETTHOFF: TISOČ OGLEDAL. IZBOR NAJLEPŠIH PRAVLJIC
Od knjig, ki sem jih tokrat prebrala, bi rada priporočila izbor pravljic avstrijskega pravljičarja Tegetthoffa, ki me je zelo navdušil. 

V knjigi Tisoč ogledal avtor prinaša veliko zanimivih pravljic, ki nas lahko spet popeljejo v čas otroštva in nam vzbudijo vse tiste 
občutke, ki smo jih imeli ob poslušanju pravljic. V knjigi so zbrane različne pravljice – od vsem nam dobro znanih do povsem novih, 
čarobnih in nadvse zanimivih. Priporočam v branje vsem, tudi tistim, ki mogoče že nekaj časa niste prebrali nobene pravljice.

Karolina Harjač Bricelj

Aleksej REMIZOV: SESTRE V KRIŽU
Prizorišče romana je hiša Burkova v Peterburgu, kjer se vrstijo dogodki in ljudje s svojimi usodami. V ospredju je Pjoter Aleksej 

Marakulin, okoli njega pa so prebivalci, tri stanovalke z enakim imenom Vera, romarica Adonija in vedeževalka Akumovna.
»Sestre v križu« so ženske, ki morajo skozi življenje nositi vsaka svoj križ. Vsakdo v romanu hodi skozi trpljenje z upanjem, da 

najde končno zveličanje. Za nekatere je cilj življenjskega romanja ljubezen, družina, za druge umetnost …
Marinka Grdadolnik
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Lavrica in Škofljica, od 10. do 12. sep-
tembra 2008 – Ob občinskem prazniku 
so tudi balinarji v mozaik praznovanja 
dodali svoj kamenček. BK Gradišče je 
organiziral tekmo z BK Ivančna Gorica. 
Rezultat BK Gradišče : Ivančna Gorica  je 
bil 8 : 0.

Na občinskem turnirju so sodelovali: 
Škofljica, Mravljica iz Šmarja - Sapa, del 
ekipe BK Gradišče, Lavrica in ekipa Gra-
dišča. 

Na koncu je bil rezultat naslednji:
1. Lavrica – del BK Gradišče
2. BK Škofljica
3. mesto si delita  BK Gradišče in BK  
Borba je bila vsekakor zagrizena. BK 

Gradišče ima nekaj težav, saj imajo najeto 
balinišče na Lavrici, oddaljenost pa člane 
moti. Denarno podporo dobivajo od Ob-
čine Škofljica in donatorjev. So optimisti
in bodo delali, dokler se bo dalo.  Letos so 
sodelovali na 3  turnirjih in v ljubljanski 
(letni in zimski) ligi. Seveda pa se udele-
žujejo  še medobčinske lige, kjer sodelu-
jejo: Grosuplje s 3 klubi, Ivančna Gorica 
ter Škofljica  z 2 kluboma. Radi poudari-
jo, da je važno druženje, zato v svoje vr-
ste vabijo ljudi dobre volje. Trenutno ima 
BK Gradišče 24 članov – med njimi je 9 
žensk.

Na Škofljici so se  pomerile naslednje
ekipe: BK Ivančna Gorica, BK Gradišče, 
ekipa Krim in skupina iz Grosupljega.

Igrali so trojke, igranje v bližanju in 
zbijanju. Podelili so pokale za  1., 2., 3. in  
4. mesto. Vse ekipe so pogostili.

Turnir za pokal Občine Škofljica je od-
prl župan Boštjan  Rigler, ki je sodelujo-
čim zaželel mirno roko. 

Besedilo in fotografije
Andrej  Pogačnik

Balinarji so se pomerili

REKREACIJA ZA ODRASLE – 
PRIDRUŽITE SE ŠD ŠKOFLJICA

Košarka: vsak četrtek od 20.30 do 22.00 v telovadnici OŠ.
Mali nogomet/mini rokomet: vsak petek od 19.00 do 20.30 v telovadnici OŠ.

Aerobika za dame: vsak petek od 19.30 do 20.30 v plesni dvorani športne dvorane.
Vadba se je pričela 1. septembra 2008 in bo trajala do 24. junija 2009.

Informacije: Metka Debevec 041 915 925 ali 01 366 65 67.

Vabljeni!
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Ponedeljkovo dopoldne 6. septembra 
je napovedovalo vse prej kot vremensko 
lep dan. Ko smo v društvu Kosec že bili v 
dvomih, ali naj izvedemo peti kolesarski 
izlet po naši občini, se je na nebu prikazalo 
sonce in odgovora nam ni bilo več potreb-
no iskati. Zagnani kolesarji smo se zbrali 
na dogovorjenem mestu in se s ciljem, da 
prekolesarimo del naše občine, usedli na 
kolesa in pričeli vrteti pedala. Ustaljena 
pot nas je vodila na Klanec in nato skozi 
Gumnišče in Blato na Pijavo Gorico ter 
proti Igu, kjer smo se dokončno odločili, 
da letošnjo traso malenkost spremenimo. 
Zaradi mokrih barjanskih poti smo se od-
ločili, da se na Škofljico peljemo po novo
asfaltirani cesti Škofljica–Ig.  Približno 18 
kilometrov dolgo turo smo letos zaključili 
v gostilni Španček. 

Besedilo in fotografija Bojan Pirnat

ŠRD Kosec 

Kolesarjenje po občini Škofljica

Konec letošnjega poletja je ob dnevu 
občinskega praznika, kot že zadnjih ne-
kaj let, v telovadnici Gimnazije Želim-
lje ŠRD Kosec organiziral odbojkarski 
turnir, na katerem  so se pomerile štiri 
ekipe. Dve sta zastopali organizatorja 
(Kosec in Škurh), igralci z Iga pa so se 
vabilu odzvali z mešano ekipo IG-1 in 
žensko ekipo IG-2.

S svojo uigranostjo in lepo igro so 
presenetile dekleta ekipe IG-2, ki so 
vseskozi dajale občutek premoči, a za-
radi višine niso mogle zdržati pritiska 
ostalih ekip. Svojega športnega duha in 
borbenost je pokazala tudi ekipa Škurh. 
Ves čas je namreč dobro sledila svojim 
močnejšim nasprotnikom. Turnir je po-
pestrila tudi ekipa IG-1, ki je s svojo su-
verenostjo dvignila nivo igre. 

S tremi zmagami in šestimi dobljenimi 
seti je ekipa Kosec na turnirju pokazala 
precejšnjo premoč in si priigrala prvo 
mesto v skupni razvrstitvi. Ekipa IG-1 je 
svoje drugo mesto pred ekipo IG-2 ubra-
nila le z minimalno pozitivno razliko v 
točkah. Četrto mesto je zasedla ekipa 
Škurh.

Odbojkarski turnir v telovadnici Gimnazije Želimlje

V upanju na večkratno ponovitev to-
vrstnih prireditev z možnostjo razvoja 
igre in z večjim številom udeleženih  ter 
s polno mero optimizma  pričakujemo 

naslednje srečanje ekip. Športna zagna-
nost je zagotovljena. 

Besedilo in fotografije
Mihael Briški
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Ko smo pred šestimi leti prejšnjemu žu-
panu g. Jožetu Jurkoviču prvič predstavili 
projekt »ROKOMET NA ŠKOFLJICI«, 
smo mu povedali, da mladi želijo igrati 
rokomet, da se občani želijo družiti in na-
vijati za Škofljico in da obstajajo ljudje, ki
imajo voljo, da bi vse to realizirali. Jasno 
nam je bilo, da bo naš trud zaman, v ko-
likor ne bomo dobili širše občinske pod-
pore in v kolikor ne bo prišlo do izgradnje 
dvorane.  

Že zelo dolgo je tega, ko so si  posa-
mezni vizionarji na Škofljici prizadevali
za zgraditev prave dvorane. Vedeli so, kaj 
za okolje pomeni tak objekt, in predvi-
devali so, kako se bodo dogodki odvijali 
naprej.  Takrat na žalost niso uspeli, za-
mujenega je bilo veliko, a sedaj dvorano 
le imamo. Zato se prejšnjemu županu g. 
Jožetu Jurkoviču še enkrat zahvaljujem 
za sprejeto odločitev za izgradnjo dvora-
ne in tudi sedanjemu županu g. Boštjanu 
Riglerju za dokončno realizacijo tako po-
membnega projekta. 

Občina je svojo obljubo izpolnila, izpol-
nili pa smo jo tudi mi. Videti je enostav-
no, toda brez širšega interesa, brez staršev 
otrok, trenerjev, vodij moštev, sponzorjev, 
upravnega odbora in še mnogih drugih 
tega enostavno ne bi bilo mogoče narediti 
in organizirati. Dejavnosti smo si razdelili 
in na tak način je delo za društvo postalo 
užitek – in rezultati niso izostali.

V okviru ŠD Škofljica igra rokomet
70 rokometašev, vzpostavili smo štiri 
mlajše selekcije in v letošnji sezoni tudi 
težko pričakovano mlado člansko ekipo, 

s katero bomo našemu okolju predstavili 
rokomet kot plemenit, borben in zanimiv 
šport. Ob spremljanju tekem v športni 
dvorani želimo občanom ponuditi obilo 
športnih užitkov in poistovetenja s krajem 
in občino, v kateri živimo. 

Že večkrat pa sem poudaril in v svojih 
načrtih smo to tudi zapisali, da bomo ro-
komet na Škofljici razvijali predvsem pri
delu z mladimi. Nimamo visokoletečih ci-
ljev, ne želimo biti prvi v Evropi, rokomet 
želimo igrati v obsegu, ki ga naše okolje 
zmore in ga je tudi pripravljeno financi-
rati.  V zadnjem času sem obiskal ali vsaj 
poklical večino podjetij in obrtnikov, ki 
delujejo na območju občine Škofljica, in
moram reči, da sem bil izredno presene-
čen nad odzivnostjo in tudi nad dejansko 
finančno podporo društvu. Mirno lah-
ko ocenim, da je s finančne plati to pro-
jekt občinskega gospodarstva in da smo 
na ta način dobili še dodatno potrditev, 
da je naše razmišljanje pravilno, gospo-
darstveniki v občini pa so pokazali, da 
sprejemajo svojo odgovornost do okolja, 
kjer delujejo ali živijo, in da od te odgo-
vornosti ne bežijo. V občini potrebujemo 
projekt, ki nas bo združeval, projekt, ob 
katerem bomo lahko načrtovali in lažje 
reševali tudi druge probleme. Mislim, da 
je rokomet za to odlična priložnost, in kot 
vidim, enako razmišljate tudi vi. Oddolži-
li se vam bomo na vse možne načine in na 
ta način pokazali, da vas potrebujemo in 
da brez gospodarstva ni razvoja posamez-
nega okolja in da se tudi naša občina ne 
more razvijati brez vas.    

Šport in rekreacija

Rokomet na Škofljici danes

ŠD Škofljica pa ne deluje samo kot ro-
kometno društvo. V svojem članstvu ima-
mo tudi plesno-navijaško sekcijo, ki je po 
številu mladih še številčnejša od rokome-
ta. V zadnjih letih se je z vključitvijo star-
šev v delo tudi ta sekcija organizacijsko 
še dodatno okrepila. Zvezdice, Frkljice, 
Frklje in konec koncev tudi 30 plus so 
skupine deklic,deklet in dam, ki nas zelo 
uspešno zastopajo na državnih in evrop-
skih tekmovanjih, razveseljevale pa nas 
bodo tudi na rokometnih tekmah.

Veseli bomo vašega obiska na tekmah 
vseh starostnih skupin, ki se bodo odig-
rale ob sobotah, o natančnih datumih in 
urah vas bomo obveščali sproti na veli-
kem oglasnem panoju na Škofljici, preko
plakatov in obvestil na radiu Zeleni val. 
Informacije o tekmah, rezultate in tudi 
druge aktivnosti lahko spremljate tudi na 
naši spletni strani www.sd-skofljica.si.

Veseli bomo polne dvorane in bučnega 
navijanja, na ta način bo naše prizadeva-
nje dobilo še piko na i in potrditev, da raz-
mišljamo pozitivno. Naj se na koncu še 
enkrat zahvalim vsem, ki nas podpirate in 
nam pomagate pri našem delu!

Janez Rugelj,
predsednik ŠD Škofljica

V  sklopu prireditev ob občinskem 
prazniku je Športno društvo Škofljica v
nedeljo, 14. septembra, organiziralo ples-
no-rokometno popoldne, pod imenom 
»TURNIR GENERACIJ«. V rokometnem 
delu turnirja so se namreč predstavile vse 
generacije škofljiških rokometašev, ki še
aktivno igrajo, pa tudi tisti (veterani), ki so 
rokomet nekoč igrali v škofljiškem klubu.

Ekipi mlajših dečkov B in A sta se po-
mirili z ekipama Krima, kadeti so odigrali 
tekmo z Grosupljem, novopečena članska 
ekipa pa z ekipo Aleša Praznika. Vsa sre-
čanja so bila izredno zanimiva in dina-
mična, tako da je publika, ki je v velikem 

Športno popoldne na Škofljici

Mlajši dečki B
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Šport in rekreacija

V nedeljo 14. 9. 2008 je potekal ro-
kometni turnir v novi športni dvorani na 
Škofljici. Odigranih je bilo pet tekem od
najmlajših rokometašev do veteranov. Da 
pa med odmori ni bilo dolgočasno, smo 
svoje plesno znanje in točke preteklega 
leta pokazale plesne skupine ŠD Škofljica. 
Najprej sta se predstavili najmlajši sku-
pini Zlate in Mini frkljice. Led so prebi-
li pari, ki so popestrili dogajanje že pred 
prvo rokometno tekmo. Nato je vsaka 
skupina v vsakem odmoru odplesala eno 

številu napolnila tribune, lahko uživala v 
mojstrovinah naših in gostujočih rokome-
tašev. Še posebno vzdušje se je razvilo 
med veteransko tekmo, saj sta se pomerili 
ekipi mlajših in starejših veteranov Škof-
ljice. Fantje so kljub letom in pomanj-
kanju kondicije dokazali, da rokometa še 
niso pozabili in da bi z rednim treningom 
lahko konkurirali marsikateri ekipi, ki ak-
tivno igra. Padla je tudi modra ugotovitev, 
da je naša veteranska ekipa nekaj poseb-
nega, saj se malo ekip lahko pohvali, da 
ima v svojih vrstah župana kot aktivnega 
igralca.

Seveda pa so poseben čar rokometni igri 
dodale tudi naše plesalke, ki so s plesom 
popestrile vse polčase in čas med tekma-
mi. Predstavile so se vse ekipe plesalk 

Tudi plesne skupine na rokometnem turnirju na Škofljici

točko in dvigala razpoloženje na še ne 
preveč polnih tribunah. Z vsakim odmo-
rom in tako z vsako točko so bile tribune 
polnejše. Ko so s svojimi nastopi končale 
najmlajše plesalke in med njimi tudi ple-
salec, smo bile na vrsti članice Frkljic in 
Frkelj. Prvi del odmora je pripadal skupi-
ni Frkljice, ki so razgrele publiko, drugi 
del odmora pa smo plesalke iz skupine 
Frklje razgretost še stopnjevale. S seksi 
gibi bokov smo iz ust fantov privabile 
marsikateri žvižg. V norih oranžnih dre-

sih sva letos s Kristino še zadnjič zaple-
sale tudi tekmovalno točko pom para.  
Med tekmo veteranov pa so nam 30+ po-
kazale, da res nikoli ni prepozno, in mno-
žico dobesedno dvignile na noge. Punce 
so energijo kar izžarevale in tako dale 
vedeti, da še zdaleč niso za staro šaro. 
Rokometni turnir je minil v zelo dobrem 
vzdušju in znamenju fair playa. Fantje so 
navdušili z rokometom, punce s plesom, 
trenerji s(m)o izgubljali živce, toda na 
koncu se je vse lepo izteklo.
Frklja in mentorica skupin Zlate in Mini 

frkljice Janja Trope

– od najmlajših iz skupin Mini frkljice in 
Zlate frkljice, pa skupini Frkljice in Frklje 
in na koncu še 30+. S svojim plesom so 
pričarale čudovito atmosfero  na tribu-
nah in kar veliko gledalcev je aktivno, s 
ploskanjem in vriski pospremilo njihove 
nastope.

Ob brezhibni organizaciji članov Šport-
nega društva Škofljica, velikem obisku,

bučnem navijanju, plesu in dobrem roko-
metu je nedeljsko popoldne kar prehitro 
minilo. Pokazalo se je, da so ljudje željni 
tovrstnih športnih prireditev in druženj ter 
da se skupaj z vodstvom športnega dru-
štva, prizadevnimi trenerji in marljivimi 
rokometaši veselijo napredka, ki so ga 
videli pri vseh nastopajočih. Ker imamo 
novo dvorano, imamo tudi odlične pogoje 
za še boljše delo z mladimi. In za enkrat 
imamo dovolj elana in poguma, da bomo 
še več in bolje delali. 

Ob tej priliki vabimo vse starše osnov-
nošolskih otrok, da jih vpišejo v roko-
metni klub, da se pridružijo našim trenin-
gom in s tem omogočijo svojim otrokom 
zdravo športno aktivnost in organizirano 
tekmovanje z vrstniki iz drugih krajev po 
Sloveniji.

Za ŠD Škofljica
Janez Rigler

Člani v obrambi

Mlajši dečki A v akciji Kadeti pri pozdravu

Akcija veteranov
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Šport in rekreacija - Odšli so

Bolečino lahko skriješ,
tudi solze zatajiš.
A praznine, ki ostaja,
nikoli ne nadomestiš.

ZAHVALA
ob izgubi žene, matere in mame

ALOJZIJE PERPAR
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in znan-

cem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče 
ter za maše.

Iz srca hvala družinam Ožbolt, Furlan, Radovan ter Ja-
nezu in Lojzetu Goršiču.

Posebej se zahvaljujemo Anji Jereb in Tanji Dormiš za 
vsestransko pomoč in lep poslovilni govor. S svojimi de-
janji pomoči mami in nam ste dokazali pomen pravega 
soseda tudi v teh časih.

Vsi njeni

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je.

ZAHVALA
ob izgubi brata

JOŽETA TEKAVCA
Iskreno se zahvaljujemo sosedom in znancem za izre-

čeno sožalje, darovano cvetje, sveče, darove za cerkev in 
svete maše. Posebna zahvala gre zdravstvenemu osebju 
– patronažnima sestama Tanji in Majdi ter osebju bolniš-
nice na Golniku.

Hvala tudi gospodu župniku Jožetu Tomincu za lepo 
opravljen cerkveni obred, pevcem cerkvenega pevskega 
zbora s Škofljice za sodelovanje pri obredu ter Župnijski 
Karitas Škofljica. Hvala tudi vsem, ki ste mu izkazali spo-
štovanje in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Njegovi

Rokometni trener Andrej Topolovec  
evropski veteranski prvak

V začetku meseca septembra so na Švedskem potekale Evropske igre rokometnih veteranov. V ekipi RD Slovan Veterani 
se jih je kot vratar udeležil tudi trener našega društva Andrej Topolovec. Slovenska ekipa je v konkurenci 16 ekip nad 35 let 
osvojila naslov evropskega prvaka, Andrej Topolovec pa je bil razglašen za najboljšega vratarja prvenstva. Ponosni smo in 
mu za uspeh iskreno čestitamo!

Športno društvo Škofljica
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Obvestila

VABILO!

V letošnjem poletju smo se skavti udeležili vse-
slovenskega jabmoreeja, ki je imel pomenljiv naslov 
»Norost, ki deluje«. Ta norost med drugim vsebuje:

• preživljanje prostega časa s prijatelji,
• taborjenje v šotorih,
•  spanje v hotelu z milijon zvezdami in ob glasbi 

žab,
•  ljubezen do življenja  in skrb za ohranjanje narave,
• učenje orientacije in  signaliziranja,
• vsakdanje dobro delo.
V kolikor tudi tebe mika, da bi doživel kaj od našte-

tega in si stara ali star 11 let ali več in obiskuješ 6. ali 
višji razred devetletke, potem te vabimo, da se nam 
pridružiš v nedeljo, 5. oktobra 2008, ob 16. uri na 
parkirišču pred občinsko stavbo na Škofljici. Vabljeni
tudi srednješolci.

Kontaktni osebi:
Miha Boh,  tel: 040 828 959,  

e-naslov: miha.boh@gmail.com
Daša Kodrič, tel:  031 209 468,  

e-naslov: dasa.kodric@gmail.com

VABILO
na izlet po Beneški Sloveniji in Reziji
Obveščamo Vas, da Društvo Vaška interesna skupnost 18. 10. 

2008 organizira izlet po Beneški Sloveniji in Reziji. Potovali bomo 
po čudoviti pokrajini reke Nadiže in si ogledali pomembne kultur-
ne spomenike omenjenih pokrajin ter se seznanili z edinstveno 
folkloro naših  zamejcev. 

Odhod z Gradišča bo ob 
6.00 uri, vračamo pa se v po-
znih večernih urah. Cena izleta 
in ostali pogoji prijave na izlet 
bodo objavljeni na oglasnih de-
skah.

Za informacije o izletu sta na 
voljo: 
-  Tončka Fink z Gradišča 2 A 

(popoldan),
-  Branko Križ na  

tel.: 041 614 931.
Vljudno vabljeni!

KUD ŠKOFLJICA
SOBOTNA MATINEJA Z NAMIZNIMI IGRAMI

Organiziran bo 

T  U  R  N  I  R
Yu   Gi   Oh  

Pridite v soboto, 11. 10.,
od 9. do 12. ure v kulturno dvorano na Škofljici.

Seveda bomo igrali tudi druge igre, zato ne pozabite s seboj pri-
nesti svoje najljubše ali pa vsaj tiste, v kateri ste nepremagljivi.

VABLJENI!

Ženski pevski zbor Ig
in zborovodja Iztok Petrič

vabita na

koncert ob 
10-letnici 
delovanja

v soboto, 18. oktobra 2008, 
ob 19.30 uri

v kulturni dvorani v Podpeči.
Vstop prost!

KUD ŠKOFLJICA
obnavlja tradicijo uspešnih 

šahistov na Škofljici in
vabi ljubitelje šahovske igre 

na

2. ŠAHOVSKI  
TURNIR,

ki bo v petek, 24. oktobra, ob 
17. uri v kulturni dvorani na 

Škofljici, Šmarska cesta 3.

Prijave bodo potekale  
15 minut pred začetkom tur-

nirja (prijavnine ni).
Predvideni igralni čas bo  

2 x 10 minut.
 Udeležence prosimo, da s 

seboj prinesejo šahovsko uro.
KUD ŠKOFLJICA






