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Kazalo - Uvodnik

Uvodnik
Dragi bralke in bralci,
po vremensko nič kaj prijaznem poletju, ki je z ujmami oplazi-

lo tudi našo občino, smo spet med vami. Kljub nepopisni škodi in 
osebni prizadetosti posameznikov je zoper naravne viharje zmaga-
la medčloveška dobrota in pripravljenost pomagati. S tem so mnogi 
posamezniki in organizacije dokazali, da moralne vrednote niso raz-
krojene ali vsaj ne v tako veliki meri, kot trdijo nekateri. Tudi v naši 
občini so se številni hitro odzvali in priskočili na pomoč prizadetim, 
ki v tej številki objavljajo zahvale za pomoč. Pomembno je predvsem 
poudariti, da so se odzvali prav vsi segmenti družbe: od prijateljev do 
občinske hiše, od gasilcev in civilne zaščite do podjetnikov.

Izredno smo se razveselili  uspehov naših športnikov na letošnjih 
olimpijskih igrah. Še posebej zato, ker je bil med njimi tudi naš Raj-
mond Debevec. Občina mu je pripravila prisrčen sprejem, nabit s po-
zitivno energijo in dobro voljo. Mi poročamo o dogodku, za prihodnjo 
številko pa bomo z olimpionikom pripravili daljši pogovor. Ob tem 
naj opozorim, da škofljiška športna društva in organizacije objavljajo 
urnike rekreacij in treningov. Paleta ponudbe je precej široka.

September je tudi mesec, ko praznujemo občinski praznik. Datum 
praznika izhaja iz začetka delovanja prve šole v naši občini, ki jo 
je v Želimljah ustanovil duhovnik in pisatelj Fran Saleški Finžgar. 
Morda bi ravno zaradi tega lahko bolje poskrbeli za otroke in učence 
v naši občini in jim v prihodnosti pripravili primerne prostore, ne pa 
da prostorsko stisko rešujemo s preveliko zamudo. Kljub tej črni lisi 
bo praznovanje bogato. Spremljali ga bodo mnogi dogodki, ki jih pri-
pravljajo naša društva. Podroben program dogajanja najdete na strani 
5. Na osrednji prireditvi v soboto, 13. 9., bodo podeljena tudi ob-
činska priznanja. O prejemnikih je občinski svet sklepal za zaprtimi 
vrati, tako da o tem ne vemo še ničesar. Pustimo se presenetiti.

Ta številka Glasnika pa je posebna še zaradi nečesa. V njej so pred-
stavljeni kandidati in kandidatke za poslance oziroma poslanke v 
Državnem zboru Republike Slovenije, oziroma tisti, ki so izkoristili 
možnost predstavitve. Nekateri je namreč niso. Po zadnjih predsedni-
ških volitvah je dr. Danilo Türk, ki je bil izvoljen za predsednika dr-
žave, rekel, da so volitve praznik demokracije. Res je. Na njih imamo 
možnost neposredno izbirati svojega zastopnika v državnem zboru, 
zato izkoristimo to priložnost in se v čim večji meri udeležimo tega 
praznovanja.

Naj na koncu Uvodnika zaželim še uspešno šolsko leto vsem učen-
cem in učenkam ter dijakom in dijakinjam, zlasti tistim, ki prvič pre-
stopajo šolski prag, njihovim učiteljem in učiteljicam pa pri delu obi-
lo zadovoljstva in ponosa, ker jim je zaupana tako pomembna naloga 
– vzgoja naroda.

Iztok Petrič,
odgovorni urednik
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Novice iz občinske hiše

Županovo pismo ob občinskem prazniku

»Zastavljene cilje v veliki meri uresničujemo«

Spoštovani občanke in občani!

Od leta 1995 živimo v občini, ki je svoj 
grb vezala na barve in ptico barja, za 
praznik pa izbrala datum, ki se nanaša na 
gradnjo prve šole v občini pod vodstvom 
Frana Saleškega Finžgarja v Želimljem, 
zato je september za nas nekaj posebne-
ga. Vedno znova prinaša začetek pouka in 
pisano paleto prireditev, ki jih pripravimo 
ob praznovanju občinskega praznika. Va-
bim vas, da se jih udeležite, saj so dovolj 
raznolike, da bo lahko vsakdo našel nekaj 
zase. Še posebej pa bomo veseli vašega 
obiska na osrednji prireditvi, kjer bomo 
podelili letošnja občinska priznanja. Po 
slovesni razglasitvi prejemnikov priznanj 
bo sledil priložnostni koncert. Naj bo 
naše praznovanje sproščeno in prijetno.  

Prav je, da se ob tej priložnosti ozremo 
na dogodke in delo, ki smo ga opravili 
od zadnjega občinskega praznika. Bilo 
ga je veliko in dobro je bilo opravljeno, 
čeravno vsi rezultati vloženih naporov še 
niso vidni. Bliža se sredina mandata in 
lahko ugotavljamo, da zastavljene cilje v 
veliki meri uresničujemo – vsaj tiste, ki so 
v naši pristojnosti. Na vseh projektih, ki 
smo si jih zastavili, po pravilu naletimo 
na ovire, ki so predvsem posledica toge in 
neživljenjske zakonodaje, največjo težavo 
pa nam še vedno predstavlja pridobiva-
nje lastninske ali služnostne pravice na 
zasebnih zemljiščih. Težave so tu zato, da 
jih rešujemo, zato moramo biti vsi skupaj 

vztrajni, iznajdljivi in potrpežljivi, če že-
limo kakšno stvar premakniti. 

Svoje napore smo v zadnjem letu usme-
rili predvsem v reševanje prometne pro-
blematike, zagotavljanje kakovostne in 
zanesljive oskrbe z vodo, izgradnjo ka-
nalizacijskih in plinovodnih sistemov, 
reševanje prostorske stiske za izvajanje 
osnovnošolske dejavnosti in otroškega 
varstva. Prizadevanja za izgradnjo doma 
starejših občanov in urejanje poslovno 
obrtne cone že dajejo konkretne rezulta-
te.  

Aktivni smo pri pridobivanju sredstev 
iz strukturnih in kohezijskih skladov, če-
prav je pri vsakem projektu potrebno še 
znatno financiranje z lastnimi viri.  

Poleg navedenih aktivnosti mora upra-
va izvajati tekoča in izredna opravila, ki 
so z vsakim letom tako po obsegu kot vse-
bini vedno zahtevnejša. Uspešno smo za-
ključili večino primerov vračila vlaganj 
v javno telekomunikacijsko omrežje, saj 
smo sklenili več kot 1000 pogodb in upra-
vičencem vrnili denar. 

Pričeli smo s postopki sprememb ob-
činskega prostorskega načrta oziroma 
novega prostorskega plana, v teku pa so 
tudi nekatere spremembe izvedbenih pros-
torskih aktov ter aktivnosti za ustanovitev 
krajinskega parka Ljubljansko barje. 

Pripravili smo strategijo dolgoročnega 
razvoja občine, ki pa jo bo potrebno še 
dodelati in dopolniti z izvedbenim delom. 

Kar nekaj truda je bilo vloženega v 
revitalizacijo naše kulturne dediščine. 
Veseli smo, da se je v naši občini pričelo 
z intenzivno izgradnjo širokopasovnega 
telekomunikacijskega omrežja, za kar 
smo si v preteklem letu intenzivno priza-
devali. 

Razočarani pa smo nad potekom po-
stopkov za umestitev v prostor nove ob-
vozne ceste, ki bi rešila prometne zastoje 
na Kočevski in Dolenjski cesti. Pristojna 
ministrstva varujejo naravno in kulturno 
dediščino, mi pa legitimne pravice, želje 
in zahteve naših občanov in razvojne in-
terese naše občine. 

Priznam, da se marsikatera zadeva ne 
odvija tako hitro in učinkovito, kot bi si 
vsi, še najbolj pa sam, želeli. Pomembno 
pa je poudariti, da se tako občinski svet 
kot vodstvo občine z občinsko upravo 
vsakodnevno trudita v korist občine in 
njenih občanov.  

Vsem občankam in občanom ob praz-
niku iskreno čestitam in vas ob koncu še 
enkrat vabim k veselemu praznovanju.

Boštjan Rigler,
župan
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SOBOTA, 6. SEPTEMBER 2008

IZDELOVANJE RENESANČNIH MODNIH DODATKOV
(modna delavnica pod vodstvom gospe Olge Marguč)
od 10. do 12. ure v gasilnem domu na Pijavi Gorici
organizator: TD Škofljica
DOBRO SODELOVANJE – POT DO LJUBEZNI
(predavanje gospe Silve Matos, univ. dipl. psihologinje in psiho-
terapevtke)
EVANGELIJ PO ČUŠINU
(avtorski projekt gospoda Gregorja Čušina, igralca MGL)
ob 18. uri v kulturni dvorani na Škofljici
organizator: Župnijska Karitas Škofljica

PONEDELJEK, 8. SEPTEMBER 2008

KOLESARSKI IZLET PO OBČINI
zbirališče ob 17. uri pred kulturno dvorano na Škofljici
organizator: Športnorekreacijsko društvo Kosec
ODPRTJE LIKOVNE RAZSTAVE – PRIMOŽ TRUBAR
ob 19. uri v knjižnici na Škofljici
organizator: Likovna skupina 2002

TOREK, 9. SEPTEMBER 2008

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
ŠKOFLJICA 
ob 19. uri v kulturni dvorani na Škofljici
organizator: Občina Škofljica
IZDELOVANJE RENESANČNIH MODNIH DODATKOV
(modna delavnica pod vodstvom gospe Olge Marguč)
od 18. do 20. ure v gasilnem domu na Pijavi Gorici
organizator: TD Škofljica

SREDA, 10. SEPTEMBER 2008

TURNIR V ODBOJKI
ob 17. uri v telovadnici Zavoda sv. Frančiška Saleškega v Že-
limljem
organizator: Športnorekreacijsko društvo Kosec
RENESANČNI VEČER NA PIJAVI GORICI
ob 18. uri v Gostilni Čot
organizator: TD Škofljica

ČETRTEK, 11. SEPTEMBER 2008

MERITVE HOLESTEROLA, SLADKORJA IN KRVNE-
GA TLAKA S PREVENTIVNIM PREDAVANJEM
od 9. do 12. ure v gasilnem domu na Pijavi Gorici
organizator: DU Škofljica
SREČANJE S KULTURNIM PROGRAMOM OB SPOME-
NIKU PRI GROBNICI PADLIH BORCEV
(slavnostni govornik gospod Karl Erjavec, minister za obrambo)
pohod ob 14. uri izpred gasilnega doma na Pijavi Gorici
srečanje ob 15. uri v Brezju nad Pijavo Gorico
organizator:  KO ZZB NOB Škofljica
TEKMA MEDOBČINSKEGA POKALA V BALINANJU 
ob 17. uri na balinišču na Lavrici; organizator: BK Gradišče

POLITIKA CIVILIZACIJE
(večer z dr. Robertom Petkovškom)
ob 20. uri v kulturni dvorani na Škofljici
organizator: OO NSZ Škofljica

PETEK, 12. SEPTEMBER 2008

ODPRTI BALINARSKI TURNIR ZA POKAL OBČINE 
ŠKOFLJICA
(prosta prijava ekip) ob 17. uri na balinišču na Lavrici
organizator: BK Gradišče
VEČER POD KOZOLCEM
(Pridite na ličkanje!)
ob 19. uri pod Javornikovim kozolcem (Picerija Ona)
organizator: KUD Škofljica

SOBOTA, 13. SEPTEMBER 2008

OTROŠKO DOPOLDNE
od 9. do 12. ure v telovadnici ali na igrišču pri OŠ Škofljica
organizator: Občina Škofljica
NAMIZNE IGRE
od 9. do 12. ure v avli OŠ Škofljica
organizator: KUD Škofljica
BALINARSKI TURNIR TROJK ZA POKAL OBČINE 
ŠKOFLJICA
od 9. ure dalje na balinišču na Škofljici
organizator: Balinarsko društvo Balinček Škofljica

OSREDNJA PRIREDITEV S SLOVESNO PODELITVIJO 
OBČINSKIH PRIZNANJ IN KONCERTOM SKUPINE 
KATRINAS
ob 19. uri v večnamenski športni dvorani na Škofljici
organizator: Občina Škofljica

NEDELJA, 14. SEPTEMBER 2008

ROKOMETNI TURNIR VSEH GENERACIJ
od 10. do 20. ure v večnamenski športni dvorani na Škofljici
organizator: RK ŠKOFLJICA
TURNIR TROJK V ODBOJKI NA MIVKI 
od 11. ure dalje v RC ROYAL CLUB v Smrjenah
organizator: Športno-turistično društvo Club Royal

SOBOTA, 20. SEPTEMBER 2008

DAN KOŠARKE IN NOGOMETA NA ŠKOFLJICI 
od 10. ure dalje na igrišču in v večnamenski športni dvorani na 
Škofljici; organizator: Športno društvo Korenine
ODPRTJE PRENOVLJENE LOVSKE KOČE
ob 11. uri pri lovski koči v Smrjenah 
organizator: LD Škofljica

SOBOTA, 27. SEPTEMBER 2008

HITROSTNO ROLANJE IN KROS
(prireditev veselja in zabave na Škofljici)
ob 14. uri na igrišču pri OŠ Škofljica
organizator: ŠD mladih ŠPELA Škofljica

PROGRAM PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU
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Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Ur. l. RS, št. 33/2007), Sklepa o pripravi sprememb in dopol-
nitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote Š 4 Lavrica, Š 9 Škofljica, Š
11 Gumnišče, Š 12 Pijava Gorica  in Š 13 Želimlje (Ur. l. RS št. 83/2007) in 16. člena Statuta občine Škofljica (Ur. l. RS, št. 47/99,
103/00, 76/02), je Občinski svet Občine Škofljica na 17. redni seji dne 26. 8. 2008 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 

za planske celote Š 4 Lavrica, Š 9 Škofljica, Š 11 Gumnišče, Š 12 Pijava Gorica  in Š 13 Želimlje.

1. člen
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske 

celote Š 4 Lavrica, Š 9 Škofljica, Š 11 Gumnišče, Š 12 Pijava Gorica  in Š 13 Želimlje.

2. člen
Območje prostorskega akta zajema celotno območje občine Škofljica.

3. člen
Osnutek odloka se javno razgrne za 30 dni, to je od 3. 9. 2008  do 2. 10. 2008.

4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dne 24. 9. 2008 ob 17. 

uri v kulturni dvorani Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica.

5. člen
V času javne razgrnitve se lahko podajajo pisne pripombe in predlogi k osnutku 

razgrnjenih dokumentov na mestu javne razgrnitve ali po pošti na naslov: Občina Škof-
ljica, Šmarska cesta 3, Škofljica.

6. člen
Občina obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi najmanj 7 dni pred za-

četkom javne razgrnitve. Javno naznanilo se objavi na krajevno običajen način in na 
svetovnem spletu.

Št.: 007-15/2008
Škofljica, dne 27. 8. 2008

Boštjan Rigler, univ. dipl. inž. grad.,
župan

Razpis za dodelitev finančne pomoči za  
nabavo šolskih potrebščin

Občina Škofljica in Center za socialno delo Ljubljana Vič - Rudnik bosta za šolsko leto 2008/2009 izvedla akcijo dodeljevanja 
enkratnih denarnih pomoči za nakup šolskih potrebščin za osnovnošolce in dijake iz materialno ogroženih družin.

Upravičenost do pomoči bomo določali glede na merila in določila Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92 in na-
slednji), Pravilnika o dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči v Občini Škofljica, (Uradno glasilo Občine Škofljica, št. 12/00) in 
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči v Občini Škofljica (Ur. l. RS, št. 
99/02),  upoštevane pa bodo tudi dejanske razmere družine, iz katere otrok izhaja.

V primeru, da družina  s strani centra za socialno delo že prejema denarni dodatek po zakonu o socialnem varstvu, je potrebno 
izpolniti le vlogo, če so gmotne in socialne razmere v družini nespremenjene – POZOR! NE OTROŠKI DODATEK.

Vloge za uveljavitev enkratne denarne pomoči za nakup šolskih potrebščin se oddajo na Centru za socialno delo Ljubljana Vič 
- Rudnik, Tržaška cesta 2, Ljubljana, v času uradnih ur (ponedeljek 8.00–12.00 in 13.00–15.00, sreda 8.00–12.00 in 13.00–17.00,  
petek 8.00–12.00). 

Dodatne informacije lahko dobite na tel. št. 01 200 21 54 (Dragica Pečjak, dipl. soc. delavka).
Občina Škofljica

Boštjan Rigler, župan

Obvestilo  
uredništva

Zaradi Zakona o varstvu osebnih po-
datkov prosimo vse pisce prispevkov 
in še posebej fotografe, da za fotogra-
fije, ki jih pošiljate v objavo in je na
njih manj kot deset ljudi, predhodno 
pridobite njihovo ustno dovoljenje 
za objavo fotografije, kot to veleva 
zakon. Za fotografije otrok je potrebno
pridobiti dovoljenje staršev. Za objavo 
tako odgovarja avtor fotografije ozi-
roma, če ta ni posebej naveden, avtor 
prispevka, na katerega se fotografija
nanaša.

Za pravilnost in točnost podatkov, 
ki jih navajate v svojih prispevkih, od-
govarja tisti, ki je pod prispevek pod-
pisan. Zato prosimo, da svoje izdelke 
vedno ustrezno podpišete.

Hvala za razumevanje!
Iztok Petrič, odgovorni urednik
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Iz dela krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti

Leto je naokoli in 28. 6. 2008 smo se 
Gradiščani  zbrali na že 8. tradicionalnem 
srečanju. Tokratni gostitelji so bili prijaz-
ni Brčani iz Gradišča pri Materiji.

Po lanskem srečanju, ki je bilo v našem 
kraju, so se nekateri krajani odločili, da se 
bodo teh srečanj v prihodnje udeleževali, 
ker so se prepričali, da je to prireditev, ki 
povezuje ljudi, in da si imajo v kraju kaj 
ogledati.  Tako smo imeli v letošnjem letu 
rekordno število prijav, večina se nas je 
odpeljala z avtobusom ali kombijem, ne-
kateri pa so se pripeljali s svojim vozilom. 
Prav veseli smo bili, da sta se srečanja 
udeležila tudi župan in podžupan Občine 
Škofljica g. Boštjan Rigler in g. Roman 
Brunšek. Dobre volje smo se odpeljali z 
Gradišča nad Pijavo Gorico in kljub za-
stojem na cesti (bil je prvi dan počitnic) še 
pravočasno prispeli v kraj gostitelja, kjer 
nas je  pričakala Brkinska godba 2000. Za 
dobrodošlico so nas postregli z domači-
mi slaščicami in pijačo in nas napotili na 
ogled razstave fotografij srečanja Gradišč 
od leta 2000 do 2007 ter fotografij Gradiš-
ča pri Materiji skozi čas, in sicer vse od 
Avstro-Ogrske pa do danes.

Sledilo je kosilo in nato sta vse zbrane 
pozdravila predsednik KS Gradišče  pri 
Materiji g. Karlo Šturm in župan Občine 
Hrpelje - Kozina ter predstavila kraj in 
občino. Že ob prihodu smo takoj opazili, 
da je kraj s to prireditvijo veliko pridobil, 
saj so obnovili celotno vaško jedro, na 
trgu so postavili fontano z napisom »Sre-
čanje Gradišč 2008«, na športnem igrišču 
pa smo imeli prireditveni prostor.

Pozdravu in predstavitvi je sledil bogat 

kulturno-umetniški program, družabne 
igre in vodeni pohod na hrib Orlek, ki je 
ponujal čudovit pogled na še neokrnjeno 
naravo vse do Snežnika. Predstavili so 
se pevci folklorne skupine Tatre, harmo-
nikarji iz njihovega kraja z zanimivimi 
glasbili (harmonika, žaga, kosa, klepišče 
…), mladinski ansambel Navihani lisjaki 
in dramska skupina iz Prešnice. S svojim 
šovom je prireditev popestril  še Tiljo Fr-
tacin. Poskrbeli so tudi za najmlajše, in 
sicer z vodenimi otroškimi delavnicami.

Pripravili so 3 vrte športnih iger in lah-
ko se pohvalimo, da smo dosegli I. mesto 
v podiranju lesenih koz, za kar smo pre-
jeli nagrado – živega kozla.

Naš krajan je imel srečno roko tudi pri 
srečelovu, saj je odnesel, bolje odpeljal 
prvo nagrado – kolo.

Sledila je kratka predstavitev udeleže-
nih Gradišč – v nekaj minutah smo morali 
predstaviti značilnosti, prepoznavnosti 
svojega kraja –  podelitev daril gostitelju 
ter razglasitev rezultatov iger. Nato sta 
bila predana knjiga in meč Gradišču pri 
Vojniku, kar pomeni, da bomo imeli na-
slednje srečanje pri njih. Za veselo rajanje 
so poskrbeli Primorski fantje in Navihani 
lisjaki in kar prehitro je minil čas in že se 
je bilo potrebno posloviti. Navdušeni nad 
sprejemom in organizacijo gostitelja smo 
se srečno vrnili v poznih večernih urah, 
nekateri z več energije pa tudi v zgodnjih 
jutranjih urah.

Veseli nas, da se druženje Gradiščanov 
iz cele Slovenije tako lepo razvija in omo-
goča spletanje novih prijateljskih vezi ter 
spoznavanje različnih pokrajin in običa-
jev naše lepe domovine.

Janez Marinčič

Gradišče

Srečanje Gradiščanov 2008
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Iz dela krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti

Končale so se počitnice in tako se zopet 
pojavlja vprašanje, kako varno bodo hodi-
li naši otroci v šolo. 

Že dobro leto je minilo, od kar se je moj 
mož osebno oglasil pri županu Riglerju in 
mu predstavil ta problem. 

Otroci z Gradišča morajo na svoji poti v 
šolo najprej na Kočevsko cesto in tam po-
čakati na šolski avtobus. Kot mi je znano 
(lahko pa se tudi motim), drugje avtobus 
pripelje v vas in tam obrne, pobere otroke 
in gre naprej. 

Župan mu je takrat obljubil, da bo dal 
narediti študijo o tem in da naj nikar ne 
skrbi, ker bo za vse poskrbel. 

Do danes ni o tej študiji ne duha ne  
sluha.

Seveda gospod župan ni doma tu in ga 
malo briga za nas in naše otroke. Le kako 
naj si drugače razlagam njegov odnos do 
vsega, kar ni s Škofljice ali z Lavrice. 

Samo od obljub se ne da živeti, treba je 
tudi kaj narediti.

Oprostite, pa je res nekaj naredil. Dal je 
postaviti tablo, na kateri piše šolska pot in 
je že vsa obledela od sonca, od napisane-
ga pa je ostala samo še beseda pot – le-ta 
pa še tega naziva ni vredna, saj na njej le-
žijo padla drevesa.

Pot (na ovinku za Vrh)  vodi skozi gozd 
in teče vzporedno s Kočevsko cesto, je 
brez ograje ter v dežju ali snegu tako in 
tako ni prehodna. Pa tudi v lepem vreme-
nu se je skoraj zgodila tragična nesreča, 
ko je neka gospa od tu padla direktno na 
Kočevko. Zahvalila se je verjetno angelu 
varuhu, da je še živa in da je voznik, ki je 
takrat pripeljal, vozil počasi.

Obstaja pa še ena pot, ki vodi od avto-
busne postaje direktno v hrib proti Gra-
dišču. Ta je najbolj utrjena, saj gre tukaj 
na avtobus za v šolo in službo staro in 

mlado. Baje pa teče ta potka po  zasebni 
zemlji. In tudi tukaj so vsi, ki hodijo po 
njej v dežju ali snegu, mokri do zadnji-
ce. Ali vsi s seboj v vrečki nosijo ribiške 
škornje ali suho obleko?

Kaj pa se bo zgodilo, če se bo lastnik 
zemlje odločil postaviti ograjo. Kje bomo 
hodili potem?

Tega ne pišem samo zaradi otrok. Veli-
ko je starih ljudi in tistih, ki nimajo avta 
ali kako drugače urejenega prevoza. Rav-
no tako morajo uporabljati to pot, ki je ne 
more nihče vzdrževati. Pozimi je namreč 
nemogoče plužiti skozi gozd. 

Župana pozivam naj se na lastne oči 
prepriča, kako stojijo stvari. Še vedno 
verjamem, da ni prepozno in da se da 
marsikaj storiti. 

Meta Berginc,
Gradišče

Šolska pot na Gradišču

Lavrica, 30. 6. 2008 – V KS Lavrica so 
sklicali izredno sejo. Poleg članov sveta 
KS se je od vabljenih svetnikov srečanja 
udeležil le g. Božič. Ponovno so odločali 
o urbanističnem kareju  ŠSE  4/5  Lavrica. 
Vseh dosedanjih javnih razgrnitev in se-
stankov glede zazidav na omenjenih po-
vršinah se je udeležilo le majhno število 
krajanov. 

V KS Lavrica o delnih urbanističnih 
odločitvah niso navdušeni in smatrajo, da 

so za kraj negospodarne. Celotna KS Lav-
rica ima nedorečeno stanje osnovne šole, 
vrtca, javnih cest, pločnikov, kolesarskih 
poti, cestno železniških prehodov, igrišč, 
parkov, ureditve jedra Lavrice in še kaj. 

Ob močni aktivnosti trgovcev pri in-
tenzivni stanovanjski gradnji za tržišče 
so sprejeli sklep, DA JE POTREBNO 
NA PODROČJU  CELOTNE   KS Lav-
rica prenehati z izdajo soglasij za gradnjo  
eno- ali večstanovanjskih zgradb za na-

daljnjo prodajo,    vključno na območju 
ŠSE  4/5  Lavrica – južni del. Nujno je 
treba izdelati študijo, kakšne možnosti za 
nadaljnjo pozidavo še dopušča sedanje 
stanje. Pri tem so mišljeni: cestne poveza-
ve, cestno-železniški prehodi, vrtec, šola. 
Prav tako bo morala študija upoštevati 
smernice Nature  2000. 

Andrej  Pogačnik

Lavrica

Urbanizem še buri duhove

Vandalizem tudi na Lavrici ne spi. Kar 
večkrat se je že zgodilo, da so se hrabri 
faloti lotili poštnega nabiralnika. Prav ta 
je imel prav mirno in vsaj za večino upo-
rabnikov nemoteče mesto na kulturnem 
domu. Ker so nepridipravi s poškodbami 
že večkrat onemogočili njegovo funkcio-
nalnost, se je Pošta Slovenije odločila, da 
nabiralnik demontira. Morda se bo morala 
ta neprijetnost umiriti in pozabiti. Verjet-
no je že tako prav, nekateri »navdušenci« 
za tovrstno početje pa bodo malo zrasli ter 
pozabili na svoje »podvige«. Upajmo, da 
se bo to kmalu zgodilo, kajti nabiralnik je 

imel od leta 1945 mir in ni bil na različnih 
lokacijah nikomur v napoto.

Pošta Slovenije pa se je odločila še za 
nekaj. Ekonomika podjetja je pač pred-
nost v poslovanju. Tako so raznašanje pi-
sem in drugega poštnega gradiva ob sobo-
tah v prvem koraku ukinili po oddaljenih 
lokacijah, kot so Orle, Smrjene, Gradiš-
če, Želimlje. V drugem koraku so ukini-
li dostavo na Lavrici in Pijavi Gorici. V 
tretjem pa so sobotno pisemsko dostavo 
ukinili še na Škofljici. Verjetno bo sledi-
la še ena odločitev – odločitev o zaprtju  
pošte na Škofljici.

Vse, od kar smo imeli na Lavrici do 60. 
let prejšnjega stoletja še pomožno pošto 
Daljna vas, se to ni zgodilo. V letih po 
2000 nas pa čaka še marsikaj. Pokojna 
Vodenikova mama je bila na pomožni 
pošti res zaposlena in natančna da zadnje-
ga diha. Hvala ji! Ali bomo tako rekli tudi 
Pošti Slovenije? 

Mogoče pa Štajerci Kranjcem vračajo 
kakšne zamere? Mejni kamen na Troja-
nah še stoji.

Andrej  Pogačnik

Poštni nabiralnik na Lavrici in še kaj
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Ko sem v soboto, 9. avgusta, prišel k 
večerni sv. maši, sem se spraševal, kaj je 
vzrok, da je kapela polna meni neznanih 
udeležencev delavniške božje službe. 
Med obredom so, bolj kot je v navadi med 
tednom, s petjem lepšali in plemenitili 
vzdušje skupne zbranosti pred Bogom.

Po maši so mi povedali, da so novi ob-
razi iz župnije sv. Vida nad Cerknico. V 
skupini 23 žena in mož, z najmlajšo štiri-
letno Nežo, so prišli za 60-letnico rojstva 
voščit zdravja in veselja našemu župniku 
Jožetu Tomincu, ki je bil do leta 1994 pri 
njih štirinajst let dušni pastir. To njihovo 
dejanje je name napravilo močan vtis, 
hkrati pa za neresnično postavlja v sto-
ternih člankih naših »neodvisnih občil« 
zapisano trditev, da duhovniki in Cerkev 
nimajo zaupanja pri ljudeh. Torej je ravno 

Škofljica
60-letnica župnika Jožeta Tominca

Nepričakovano presenečenje

Ptujsko Goro, na Sveto goro pri Gorici, 
kamor so se peljali skozi Kranjsko Goro 
in čez Vršič, nazaj pa skozi Razdrto ter 
Črnomelj v Beli krajini po Baragovih sto-
pinjah. Vmes so se vrstile še skrbne pri-
prave za cerkvene praznike.

V prvi uri novega dne je bilo kot vedno 
med ljudmi, ki se spoštujejo in imajo radi, 
slovo težko. Na dvorišču so se zvrstile že 
tri poslovilne pesmi in vzkliki »Srečno!« 
in »Zbogom!«, pa je bilo še teže iti kot 
prej. Potem se je moral nekdo le odloči-
ti za slovo  in družba se je polna upanja 
ter obljub po vnovičnem srečanju razšla v 
skrivnostno noč. 

Za  ŽPS Anton Mušič 

Potok Prošca je v preteklih letih delal kar veliko težav s poplav-
ljanjem. Največkrat so bile zalite kleti. Problematika se je leta 2006 
celo dotaknila lokalnih volitev.

Ko sem izvedel, da je Prošca očiščena, sem se podal vzdolž nje-
nega toka. Čiščenje, ki se je začelo na Lavrici, so končali pri mostu 
na Peruzzijevi cesti. Ta del je res lepo očiščen, sprašujem pa se, 
zakaj so pustili neočiščen zadnji del struge. Ta utegne postati nov 
čep, ki bo ustavljal vodo. Morda bo čas pokazal, da bi bilo treba 
začeti sanacijo potoka iz smeri njegovega izliva proti notranjosti, 
kar bi bilo verjetno bolj modro.

Dejstvo je, kar je bilo v zadnjem času že mnogokrat dokazano, 
da država, ki je dolžna skrbeti za vse vodotoke, slabo izvaja svojo 
nalogo. Upajmo, da bo očiščeni del zavaroval ogrožene objekte na 
Lavrici in da bodo ljudje ob močnih deževjih spali bolj mirno.

Besedilo in fotografija
Andrej Pogačnik

obratno, saj se dogodki, kot je ta zapisani, 
gotovo vsak dan v desetinah dogajajo po 
naših župnijah in škofijah, vendar nikoli
ne pridejo na prve strani »neodvisnih me-
dijev« in v udarne ure komercialnih TV. 
Ko pa kje kaj domnevnega »odkrijejo« o 
duhovnikih ali Cerkvi, je še pred potrdit-
vijo resničnosti že vse na prvih straneh. 
To naj bo samo vmesno sporočilo za po-
nazoritev stanja duha v naši družbi.

Mi pa se vrnimo k Svetovidčanom, ki 
so se izjemno potrudili s počastitvijo zdaj 
našega župnika. S seboj so pripeljali vse, 
kar tako veliko slavje, kot je šestdese-
tletnica, potrebuje: kitarista Vilka, gospo 
Damjano za začetno petje, priboljške, do-
miselni lesorez, rožo, torto za posladkanje 
vseh in, kar je glavno, zvrhano dobre vo-
lje, lepih želja ter obljube in molitve tako 
za župnika kot za župnijo.

Kasneje sem ob druženju z njimi spo-
znaval, od kod tolikšna iskrena pripadnost 
župniku  Tomincu po štirinajstih letih zdaj 
že zrelih mož in žena. Iz pogovorov se je 
kmalu pokazalo, koliko svoje dobrote je 
tedaj kot mlad župnik velikodušno delil 
po  svoji župniji. Dovolite, da poleg red-
nih opravil – vsakodnevnih maš, verouka, 
spremljanja bolnih, krstov, porok in po-
grebov ter skrbi za ŽPS in razne skupine 
– omenim, da je tedaj z mladimi, ki so pri-
šli zdaj na obisk, opravili romanja s kolesi 
k Mariji Bistrici na Hrvaško, k Mariji na 

Potok Prošca
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Končno se je Rajmondu nasmehnila 
sreča. Pomagala mu je pri zadnjem strelu 
takrat prvouvrščenega Matthewa Emmon-
sa, saj je njegov ponesrečen strel Rajmon-
du prinesel zasluženi bron. Neizmerno 
veselje in otroška radost sta se pojavila na 
športnikovem licu. Bravo, smo mu vsi iz 
vsega srca privoščili. Njegov uspeh je po-
nos naše občine, zato sta Občina Škofljica
in Športno društvo Škofljica v torek 19. 8.

Rajmond Debevec se je z olimpijskih iger v Pekingu 
vrnil z bronasto medaljo

V nedeljo, 17. avgusta, je najboljši slovenski strelec Rajmond Debevec osvojil 
svojo drugo olimpijsko medaljo. Zlati izpred osmih let je dodal bron v  trojnem 
položaju z malokalibrsko puško 50 m.

Sprejem na Letališču Jožeta Pučnika 
Ljubljana

V pričakovanju nosilca olimpijske kolajne na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana

Čestitke župana g. Boštjana Riglerja

2008  organizirala sprejem ob njegovem 
prihodu iz Pekinga.

Veselje se je začelo ob 20. uri, ko smo se 
zbrali pred občinsko stavbo. Dobre volje 
obiskovalcev, razposajenosti plesno-na-
vijaške skupine 30 plus in veselja občin-
skih uradnikov ni manjkalo. Z nami se je 
veselila tudi gospa Metka Debevec, žena 
bronastega olimpijca, s svojima sinovoma 
Matejem in Andrejem. Polni pričakovanj 
smo se povzpeli na avtobus in ob sprem-
ljavi harmonikarjev zapeli marsikatero 
slovensko pesem. Na zdravje kolajni, 
Rajmondu, Škofljici, vseh nas … Na poti 
do Brnika se je tako slišalo glasbo, smeh, 
petje in trkanje kozarcev.  Tam nas je pre-
senetila množica ljudi, ki so se zbrali, da 
pozdravijo naše junake. Godba na pihala, 
mažoretke, transparenti, visoko dvignjene 
plapolajoče slovenske in občinske zastave 
ter nepregledna množica so pripravili ne-
verjetno vzdušje. Takoj smo se pomešali 
med navijače in prijatelje Primoža Koz-
musa in Sare Isakovič in z njimi prepevali 
slovenske pesmi. Letališče je ob vzklikih 
»Kdor ne skače, ni Sloven’c!« pokalo po 
šivih.

Prvi vrhunec večera se je zgodil ob pri-
hodu Primoža Kozmusa. Z glasnimi vzkli-
ki in s petjem so ga domačini odnesli na 
avtobus in ga odpeljali v Brežice na slav-
nostni sprejem s 3000 someščani. Nekaj 

trenutkov za njim je prišla med množico 
še srebrna Sara Isakovič. Z malo nervo-
ze in polni pričakovanj smo se pomaknili 
bližje izhodu iz letališča. Dame skupine 
30 plus so zasegle strateški položaj in ko 
so se začeli glasni vzkliki »Rajmond, Raj-
mond …«, se nam je pridružil naš junak. 
Končno! Najprej je stekel v objem svo-
jih najdražjih, k ženi in sinovoma, ki so 
ga nestrpno pričakovali in bili neizmerno 
ponosni nanj. Utrujen, a nepopisno vesel 
nas je vse skupaj prijazno pozdravil, po-
daril nasmeh in nekaj podpisov, potem pa 
odšel z nami proti Škofljici. Na avtobusu
sta ponovno zavela veselje in pesem vse. 
Doma nas je najprej pozdravil transparent 
»Škofljica pozdravlja Rajmonda – nosil-
ca olimpijske medalje«, pred občinsko 
stavbo pa še množica občanov. Malo pred 
polnočjo se je pričel uradni del sprejema, 
ki ga je odprl župan Občine Škofljica g.
Boštjan Rigler. Pozdravil je Rajmonda in 
vse zbrane. 

Potem nam je nekaj besed namenil 
predsednik Športnega društva Škofljica g.
Janez Rugelj, ki je bronastemu olimpijcu 
podaril rokometno žogo in mu v šali za-
upal, da se lahko po upokojitvi vpiše v 
rokometni klub. Potem so ozračje zopet 
ogrele poskočne in energije polne plesal-
ke skupine 30 plus. Sledil je kratek inter-
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vju, ki ga je vodil Janez Rigler. Rajmond 
nam je povedal, da je presrečen, ker smo 
vsi skupaj navijali zanj in ga v tako ve-
likem številu pričakali na Škofljici. Ni-
koli v življenju še ni bil tako nervozen 
in nesproščen na tekmovanju kot na teh 
olimpijskih igrah. Skozi celo tekmo je 
spremljal Američanov monitor in počasi 
izgubljal upanje. Vse do zadnjega, ko je 
Američan Matthew Emmons zadel zgolj 
4,4 in je Rajmond na koncu tunela zagle-
dal luč. Debevčev odličen zadnji strel ga 
je tako zavihtel na olimpijsko stopničko. 
V pogovoru nam je vsem obljubil, da bo 
čez 4 leta odletel na naslednje olimpijske 
igre v London. Sedaj je v Pekingu nasto-
pil strelec iz Latvije, ki je že osmič streljal 
na olimpijskih igrah, in Rajmond ima že-
ljo, da ga po številu udeležb ujame. Torej Vesela Metka in Rajmond Debevec

bodo OI v Londonu leta 2012 že njego-
ve 8. olimpijske igre. Tako se je zaključil 
uradni del, ki je napovedal nastop Tomaža 
Domicelja. Za konec pa je g. Podržaj na 
oder prinesel »flaškon« vina in povedal, 
da je bil le-ta že trikrat poln – prvič ob 
osamosvojitvi Slovenije, drugič na spre-
jemu Rajmonda Debevca po zlati medalji 
z olimpijskih iger v Sydneyju in tokrat na 
sprejemu dobitnika bronaste kolajne iz 
Pekinga. Ob dobri kapljici so se veselje, 
pesem, druženje in zabava nadaljevali še 
pozno v noč. 

Potihoma smo vsi z mislimi že na na-
slednjem slavnostnem sprejemu čez 4 leta 
in upamo na  kolajno okoli vratu.

Besedilo in fotografije
Maja Novak

Aleša Juvanca bralke in bralci Glasni-
ka poznate ne samo kot občana Škofljice,
ampak predvsem kot dolgoletnega in iz-
kušenega kolesarja. O svojih kolesarskih 
avanturah piše tudi zanimive potopise, 
polne doživetih anekdot in opremljene z 
značilnimi fotografijami ob znanih lju-
deh. O svojih prejšnjih podvigih in ak-
tualni preizkušnji redno objavlja tudi na 
svojih uradnih spletnih straneh. In prav te 
objave so v nadaljevanju povzete, in si-
cer predvsem za tiste bralke in bralce, ki 
nimate dostopa do medmrežja. V nasled-
nji številki pa bo marsikaj nepozabnega s 
poti do Azije in po njej za Glasnik gotovo 
napisal Aleš sam.

17.000 kilometrov in 19 tednov 
29. marca 2008 se je odpravil na 17.000 

kilometrov dolgo pot – v kitajsko prestol-
nico in letošnje olimpijsko mesto Peking 
– in v času nastajanja tega prispevka je 
Aleš še vedno na azijskem kontinentu. 
Vsak teden, teh je bilo do 10. 8. (tj. do 
zadnjega opisanega dne na spletu v času 
nastajanja tega prispevka) devetnajst, je 
svoje vtise zapisal v spletni  dnevnik, iz 
katerega, kot že rečeno, je vzeto nadaljnje 
gradivo.

Aleš je kolesaril skozi Hrvaško, Srbijo, 
Bolgarijo, Turčijo, Sirijo, Irak, Iran, Paki-
stan, Indijo, Bangladeš, Mjanmar, Tajsko, 
Laos, Vietnam in po Kitajski do Pekinga.

Posebnosti prvega tedna so bile, da je v 
enem dnevu prekolesaril več  kot dvesto 
kilometrov, da mu je pot zaustavilo de-
ževno vreme in da se je s kolesom vozil 
tudi po avtocesti. Drugi  in tretji teden sta 

bila turško oz. istanbulsko in bolj turistič-
no obarvana; več se je vozil po mestu in 
urejal potrebne dokumente, za seboj pa je 
imel skupaj že 2.140 kilometrov. Sledil je 
teden, ki so ga zaznamovale težke etape 
(veliko klancev, močan veter v prsi); pr-
vič je imel tudi težave s počeno pnevma-
tiko; obiskal  je tudi Pamukkale. V petem 
tednu je prvič kolesaril vse dni, in sicer je 
prišel do Sirije. Pred mejo je končal pot, 
po kateri je kolesaril tudi pred petimi leti, 
ko se je na Cipru udeležil kvalifikacijske
nogometne tekme (med reprezentanco Ci-
pra in Slovenije) za Euro 2004. V šestem 
tednu je spal tako pri katoliških kot mus-
limanskih družinah in prispel do sirijske 
prestolnice Damask. V naslednjih dveh 
javljanjih je Aleš omenil let iz Damaska 
preko Bahrajna v Shiraz (Iran), saj iraške 

Čestitke Rajmondu Debevcu, najboljšemu slovenskemu 
tekmovalcu v zgodovini strelstva, za osvojeno bronasto me-
daljo na olimpijskih igrah v Pekingu.

Ponosni smo na našega krajana, na velikega športnika in 
izjemnega človeka, ki skozi veščino športne discipline širi 
prepoznavnost naše lepe dežele in njenih ljudi. 

Župan Boštjan Rigler in občinska uprava

Društvo Območnega združenja veteranov vojne za Slo-
venijo iskreno čestita našemu občanu gospodu  Rajmondu 
Debevcu za doseženo bronasto olimpijsko  medaljo na letnih 
olimpijskih igrah v Pekingu. 

Občankam in občanom Občine Škofljica  pa  društvo čestita 
ob letošnjem občinskem prazniku. 

Ivan Jordan, predsednik

Aleš Juvanc in njegova kolesarska pot v Peking
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vize ni uspel dobiti, medtem ko je moral 
iransko plačati kar dvakrat. Težave je imel 
tudi z dvigom gotovine; z avtobusom se je 
zaradi pakistanske in indijske vize moral 
odpraviti v Teheran na ambasado; tako da 
je tokrat manj kolesaril, si ogledoval pre-
stolnico, bival pa je pri družini uslužbenca 
slovenske ambasade. Deveti teden je prav 
tako minil v čakanju viz, zaradi katerih je 
moral, zopet z letalom, v Delhi (Indija). 
Naj omenil le, da se je udeležil rojstnod-
nevne zabave Indijca, ki je pred leti živel 
v Sloveniji. Prvi teden junija je zazna-
movalo srečanje z nadškofom iz Delhija 
in ogled Taj Mahala, enega od svetovnih 
čudes. Enajsti teden so prišle nove težave: 
najprej z obrabljeno zadnjo pnevmatiko in 
zadnja dva dneva prebavne motnje.  Tem-
perature pa so se dvignile vse tja do 38 
°C. Dvanajsti teden je bil bolj deževen in 
v reševanju težav z opremo, a mu je uspe-
lo do velemesta Kalkuta, kjer je bil enkrat 
povabljen, da prespi na tamkajšnji policij-
ski postaji. Zadnji junijski teden je zapu-

stil Indijo, prispel v bangladeško prestol-
nico Dhaka in nato z letalom v Bangkok 
(Tajska), kjer si je v mestu Chiang Mai 
ogledal finale Eura 2008. V prvem julij-
skem tednu je nekaj časa preživel s slo-
venskima prijateljema; se s popravljenim 
kolesom podal v Laos in skupaj opravil že 
7.744 km. V petnajstem javljanju je Aleš 
zapisal, da je zapustil Laos in njegovo 
prestolnico Vientiane in osvojil Vietnam 
(oz. prestolnico Hanoi), ki je nanj nare-
dil pozitiven vtis predvsem s svojimi lepo 
urejenimi hišami in cerkvami; na poti pa 
je srečal  še dva kolesarja iz Evrope. V 
šestnajstem tednu si je skušal popotnik 
zagotoviti kitajsko vizo, a je moral žal 
nanjo čakati še pred kitajsko mejo. Tudi 
naslednji teden je tako preživel v prestol-
nici Vietnama in si na ambasadi poskušal 
urediti potrebno; povrhu vsega pa so mu 
ukradli še mobilni telefon. V predzadnjem 
zapisu omenja, da je končno dobil vizo in 
da mu je neprijetno čakanje na dokumen-
te vzelo  48 dni. Takoj se je z avtobusom 

odpravil proti bližnjemu mejnemu pre-
hodu in s kolesom prečkal kitajsko mejo. 
Obiskal je velemesti Guangzhou (7 mio 
prebivalcev) in Shenzhen (12 mio pre-
bivalcev), konec tedna pa se je z letalom 
odpravil v največje kitajsko mesto Shang-
hai (18 mio prebivalcev). V devetnajstem 
tednu je kolesaril po velemestu, spoznal 
prijazno domačinko, srečal 4 kolesarje, 
eden izmed njih ga je celo spremil do Pe-
kinga, in tako prevozil skupaj 10.333 km. 
Uspelo mu je do stadiona Ptičje gnezdo, a 
otvoritvene slovesnosti mu ni uspelo vi-
deti, si je pa med vikendom ogledal nekaj 
športnih tekem.

O nadaljevanju pa verjetno drugič
Juvančevi zapisi v spletnem dnevniku 

se z devetnajstim tednom zaključujejo, 
čeprav se je Aleševa in slovenska olimpij-
ska zgodba šele začela. O dogodivščinah 
s poti, predvsem pa o doživljanju olimpij-
skega mesta pa bo naš občan verjetno rad 
spregovoril tudi v prihajajočih dneh.

Katja Škrabec

Najprej ti moram čestitati za zavidljiv 
uspeh na maturi. Sliši se, da si dosegla 34 
točk od 34 možnih točk. Če se ne motim, 
je to 100% uspeh oziroma čista petica!

Najlepša hvala za čestitke. Res je, sem 
ena od 38 srečnežev v naši državici, ki 
se letos veselimo tega uspeha. Ko je bila 
matura za mano, sem sicer imela kar do-

Mateja Vesel – zlata maturantka
Iz dneva v dan doživljamo množico preizkušenj, pa naj bo to vožnja v koloni s Škoflji-

ce v Ljubljano ali pa zaradi diete upreti se najljubši čokoladi. Večino preizkušenj hitro 
pozabimo, razen prvega zrelostnega izpita, ki mu rečemo tudi matura. Nekateri pre-
izkušnjo, kot je matura, opravijo odlično, drugi povprečno, nekateri pa jo opravljajo 
celo življenje. V tej množici maturantov pa lahko izluščimo peščico, ki se jim reče zlati 
maturanti in so zlata zrnca znanja v deroči reki današnjega izobraževanja. 

Mateja VESEL, doma z Vrha nad Želimljami, je eno tako zlato zrnce. Mateja je dekle, 
ki s svojo pozitivnostjo in vseskozi prisotnim nasmeškom polepša še tako težak dan. 
Letos je z odliko zaključila Gimnazijo Bežigrad in opravila maturo, kjer je dosegla vseh 
34 možnih točk, jeseni pa jo bomo srečali pri prebiranju »leposlovja« iz fizike. Doživel 
sem čast, da sem ji lahko zastavil nekaj naslednjih vprašanj.

ber občutek, vendar pa moram priznati, 
da takega uspeha res nisem pričakovala. 
Že 30 točk, ki zadostujejo za naziv zla-
tega maturanta, se mi je zdelo kar visoko 
pričakovanje. Zato sem se počutila kar 
malce nelagodno, ko mi je oče večer pred 
objavo rezultatov rekel: »Lahko noč, zlata 
maturantka!« Številke, ki so se naslednji 
dan izpisale na zaslonu, so me resnično 
presenetile, vendar pa je bil moj dvom 
verjetno predvsem posledica moje velike 
samokritičnosti, saj so mi kasneje tako 
doma kot v šoli zatrdili, da sem si rezultat 
zares prislužila.

Vem, da se ne spodobi takih simpa-
tičnih punc, kot si ti, spraševati o sta-
rosti in telesnih merah ter podobnih 
podatkih. Sicer se s tem hvalijo mnoga 
dekleta, vendar to nas ne zanima. Pro-
sil bi te, da se nam predstaviš iz svojega 
zornega kota. 

Sem radovedna osemnajstletnica, ki 
rada spoznava zanimive ljudi in nove kra-
je. V življenju mi največ pomenijo družina 
in prijatelji, ki me vedno podpirajo, zame 
zelo pomembne vrednote pa so tudi oseb-
na sreča in mir, zdravje, pa tudi uspeh. 
Pri ljudeh zelo cenim odprtost in iskre-
nost. Pri uresničevanju zastavljenih na-
log znam biti zelo trmasta in vztrajna, ker 
ničesar nočem pustiti le napol narejenega. 
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Vsakega dela se rada lotim sistematično, 
ker menim, da je skrb za red pomemben 
ključ do uspeha, po drugi strani pa obisk 
moje sobe ne daje vtisa o pretirani ureje-
nosti njene prebivalke (smeh).

Zrelostni izpit oziroma matura je kar 
zahteven projekt. Lepo bi bilo, da nam 
predstaviš potek mature 2007/2008. S 
tem mislim priprave, učenje in napor, 
ki si ga morala prestati za »nori« uspeh, 
ki si ga dosegla.

Marsikdo ob omembi naziva »zlati ma-
turant« pomisli na 24-urno posedanje za 
knjigami, vendar pa vas moram pravza-
prav razočarati, saj o dejanskih pripravah 
na maturo ne morem povedati prav veli-
ko. Moj rezultat je namreč v največji meri 
odraz pridnega dela skozi celotno gimna-
zijsko izobraževanje. Ker sem po naravi 
perfekcionistka, sem vedno želela biti med 
najboljšimi, medtem ko se s samo maturo 
sploh nisem pretirano obremenjevala, saj 
fakulteta, na katero sem se vpisala, nima 
omejenega vpisa. Že na poskusni maturi 
sem se brez učenja  dobro odrezala, zato 
sem se na izpite pripravljala šele zadnje 
dni, vendar pa med pisanjem nisem čutila 
popolnoma nobene napetosti in verjetno 
je tudi to eden od razlogov za moj uspeh. 
Pri ustnem delu je občutek vendarle ne-
koliko drugačen, saj se bolj zavedaš, da si 
ti tisti posameznik, ki je ocenjevan, ven-
dar pa tudi pri teh preizkusih nisem imela 
večjih težav.

Kateri predmet oziroma vsebina ti je 
delala največ preglavic med pripravami 
na maturo in katera na sami maturi?

Mislim, da je v obeh primerih najbolj 
izstopal pisni del iz matematike. Pa ne 
zato, ker bi mi ta predmet tudi sicer pov-
zročal težave, pač pa je bil zame zelo ne-
ugoden termin izpita, saj je bil to tretji 
izpit v treh zaporednih dneh, takoj za fizi-
ko in nemščino. Zato sem se zanašala na 
svoje siceršnje znanje, pa tudi na dejstvo, 
da smo imeli odlično profesorico, in sem 
knjige odprla šele zadnji dan. Prelistala 
sem lahko samo del snovi, tako da sem 
bila med pisanjem nekoliko nervozna, pa 
tudi utrujena, in nisem imela najboljšega 
občutka, na koncu pa se je vendarle vse 
izvrstno izteklo.

Dobro se zavedam, da je za teboj 
ogromno dela, ki si ga okronala z za-
vidljivim nazivom »zlata maturantka«. 
Matura poteka v obdobju, ko se v mla-
dostniku počasi umirjajo pubertetniški 
hormoni. Zaupaj nam, ali je to obdobje 
kaj vplivalo na tvoje priprave oziroma 

ali so te ljubezenski mravljinci pustili 
pri miru.

No, priznati moram, da so me tu in tam 
kdaj le zmedle kakšne lepe oči, vendar 
pa sta šola in ljubezen področji, ki sem 
jih zaenkrat očitno kar uspešno ločeva-
la (smeh). Pravzaprav bi lahko rekla, da 
so bili »metuljčki v trebuhu« k sreči prej 
spodbuda kot ovira.

Meniš, da lahko s kakšnim nasvetom 
pomagaš dijakom, ki stopajo po tvoji 
poti?

Predvsem bi rada poudarila, da matura 
še zdaleč ni nekaj tako strašnega, kot jo 
nekateri profesorji z neprestanim omenja-
njem želijo prikazati. Po mojem mnenju 
je to eden glavnih dejavnikov, ki povzro-
čijo pretirano nervozo pri dijakih. Matura 
je pač samo ena od postojank na poti iz-
obraževanja in če znaš presoditi, koliko 
znanja si pridobil v štirih letih in kaj bo 
potrebno za želeni uspeh še nadgraditi 
– pri tem ti je lahko v veliko pomoč po-
skusna matura – predvsem pa če verjameš 
v svoje sposobnosti, skoraj ni možnosti za 
kakšno negativno presenečenje.

Vas Vrh nad Želimljami vsekakor 
predstavlja center Evrope, če ne že gra-
vitacijskega središča Mlečne ceste, zato 
me zanima, kako preživljaš svoj prosti 
čas.

V prostem času se najraje družim s pri-
jatelji, poleg tega pa tudi rolam, tu in tam 
preberem kakšno zanimivo knjigo, »sur-
fam« po internetu, rada pa tudi odkrivam 
skrite kotičke naše male deželice. Obožu-
jem glasbo, tako da pri vseh vsakdanjih 
opravilih, predvsem pa v avtomobilu, ves 
čas poslušam radio. Nekaj let sem tudi ob-
iskovala glasbeno šolo, tako da ob prilož-
nosti še zdaj z veseljem vzamem v roke 

svojo violo. Sem tudi članica gasilskega 
društva, vendar ženske ekipe zaenkrat še 
nimamo, zato pa, če imam le čas, na tek-
movanjih vestno navijam za naše junake.

Ali imaš poleg svoje matere in očeta 
še kakšnega drugega vzornika ali ose-
bo, ki jo občuduješ?

Nimam vzornikov v pravem pomenu 
besede, ker se mi zdi nesmiselno nekoga 
tako idealizirati, da bi ga želela v vsem 
posnemati. Predvsem pa občudujem sa-
mozavestne ljudi, ki si znajo jasno za-
staviti svoje cilje, suvereno delovati v 
smeri njihove uresničitve, ob morebitnem 
neuspehu pa tudi le-tega preprosto spre-
jeti kot del življenja. Pravzaprav bi lahko 
prav za vsako osebo, ki jo dovolj dobro 
poznam, rekla, da jo v nekem pogledu ob-
čudujem in se od nje lahko nekaj naučim.   

Matura je za teboj, kaj pa sedaj. 
Kam misliš, da te bo zapeljala avto-
cesta življenja oziroma kje se vidiš čez 
deset let?

Vpisala sem se na študij fizike, tako da
se marsikdo rad pošali, da me čez kakšno 
desetletje vidi na Inštitutu Jožefa Stefana 
ali v nekem laboratoriju. Po resnici po-
vedano pa je moja prihodnost zaenkrat 
še precej »v oblakih«, saj ne kujem rada 
prehitrih načrtov. Prepričana sem, da mi 
ta študij nudi široko paleto možnosti za 
kariero in mislim, da bo čas tisti, ki bo po-
kazal, katero področje me bo premamilo. 

Mateja, hvala za odgovore. Vem, da 
bom še veliko slišal o tebi, obljubi pa mi, 
da boš poslala razglednico z znanstvene 
odprave na kakšen planet, ki se je boš v 
bodočnosti zanesljivo udeležila.  

    
Reimond Jeršin
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 Jamboree je sinonim za velik shod 
skavtov na državni ali mednarodni ravni. 
Beseda »jamboree« izvira iz jezika  swa-
hili, kjer je dolgo časa živel ustanovitelj 
skavtov Robert Baden Powell. V prevodu 
pomeni pozdrav »živijo«, v prenesenem 
pomenu pa »srečanje vseh plemen«. Be-
sedo je uporabil Baden Powell in od leta 
1920 jamboree pomeni največje srečanje 
skavtov.

Prvi slovenski skavtski jamboree, ki je 

»Norost, ki deluje!« ali   
Prvi slovenski skavtski jamboree

potekal med 19. julijem in 3. avgustom 
2008 je bil edinstvena priložnost, da so 
se skupaj zbrali vsi slovenski skavti in 
skavtinje. Vsaka veja (starostna skupina) 
je imela  najprej teden dni svoj tabor (v 
OŠ Dobrepolje in na travniku pri Podtur-
jaku), vrhunec pa je bilo tridnevno skup-
no srečanje. Vsi skavti so se takrat zbrali 
na enem kraju ter zaživeli v naravi, si iz-
menjali izkušnje in spoznali prijatelje iz 
Slovenije in zamejstva. Jamboreeja, ki 
ga je organiziralo Združenje slovenskih 
katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS), 
se je udeležilo 3.500 slovenskih skavtov, 
100 članov Slovenske zamejske skavtske 
organizacije (SZSO) iz Trsta in Gorice, 
100 odraslih skavtov Zveze bratovščin 
odraslih slovenskih katoliških skavtinj in 
skavtov (ZBOKSS), 80 nekdanjih vodite-
ljev z družinami ter  približno 280 članov 
osebja.

Ožjo ekipo, ki je skrbela za pripravo in 
izvedbo tabora, je tvorila skupina štirinaj-
stih prostovoljcev iz različnih krajev Slo-
venije. Ti mladi so se, ob pomoči ostalih 
skavtskih voditeljev, na tabor pripravljali 
več kot leto dni. 

Pisano vreme je omogočilo, da so skav-
ti zares v polnosti več kot teden dni pole-
tne dneve in noči preživeli v vseh možnih 
vremenskih razmerah. Že prvi del dneva 
in še posebej ponoči so doživeli neurje 

– to je bila resnična šola iskanja zasilnih 
bivališč za prenočitev.

Sam sem jamboree obiskal trikrat.  Pr-
vič – v ponedeljek, 21. julija – da sem 
škofljiškim skavtom predal nekaj reči 
(kislo mleko oz. jogurt, nekaj kruha in ob-
lačil), ki jim jih je poslal naš župnik. Na 
tem obisku sem imel kaj videti. Travnik je 
bil na več mestih pod vodo. Skavti so iz-
pod šotorov po jarkih, z vedri in drugimi 
posodami odvajali vodo. Tudi naš gasilec 
Borut je z gasilsko cisterno pomagal, ko-
likor se je dalo. 

Drugi moj obisk je potekal v soboto, 
26. 7., ko naj bi skavte okoli 13. ure na-
govoril predsednik parlamenta France 
Cukjati. Pričakovali pa so tudi predsed-
nika vlade Janeza Janšo in ministrico za 
visoko šolstvo Mojco Kuclar Dolinar. Vsi 
ti obiski so bili namenjeni skavtom, jaz pa 
sem se posvetil ogledu tabora, ki je bil v  
sončnem vremenu drugačen kot ob prvem 
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obisku. Blato se je že spremenilo v zbito 
zemljo – prijetno toplo za bosonogo hojo 
–  s katere se še ni dvigal prah. Ker je bilo 
vroče, sem prav kmalu  zagledal dve do 
kože mokri dekleti (iz našega stega), ki 
sta se za igro polivali z vodo iz bližnje 
Želimeljščice. Obe sta mi obljubili, da se 
bosta takoj po igri preoblekli v suha ob-
lačila. Ves tabor je takrat vrvel ob različ-
nih, na videz brezciljnih opravilih, vendar 
če si posameznika ali skupine nekaj časa 
spremljal, si lahko opazil, da so vsi pri ne-
kih nalogah. Eni so  prihajali, drugi od-
hajali, zopet eni so bili na umetni steni ali 
so se šli različne igre, ki rastejo iz treh ko-
renin (slovenstva, katolištva in skavtstva). 
Aktivnosti so bile naslednje: preživetje v 
naravi, tekmovanje v športnih igrah, de-

lavnice za preizkušanje umetniških talen-
tov, veščine prve pomoči, lovstva,  kuhe, 
plezanja in še mnogo drugih.

In na prizorišču sem bil še tretjič  – to je 
bilo v nedeljo, 27. julija  2008, popoldne, 
ko je  škof dr. Anton Stres za skavte in ob-
iskovalce od vsepovsod (cela Želimeljska 
dolina je bila polna avtomobilov) daroval 
sveto mašo. Škof Anton Stres je s pristni-
mi besedami slikovito nagovoril večti-
sočglavo množico bosih in v toplem blatu 
stoječih skavtov: »Nič nas ne sme skrbeti, 
zmesti, izneveriti, če se nam kdo smeje, 
ker smo katoliški skavti; ker verujemo, 
da nas ima Bog tako rad, da je dal Jezus 
za nas svoje življenje; ker verujemo, da 
samo plemenito, nesebično in požrtvoval-
no življenje res osrečuje nas in druge«.

To nedeljo so skavti resnično doživlja-
li drobne zanimivosti: od vodnih krogel, 
blatnih kopeli, reševanje v blatu omagane 
miške, žab po šotorih … Povedano pre-
prosto – kopico norosti v žlahtnem po-
menu besede.  K tej »norosti« je mnogo 
pripomogel dež. Čeprav morda starši in še 
kdo pravijo, da so imeli smolo s slabim 
vremenom, pa so mi mnogi zatrjevali, da 
je ravno takšno vreme mnogo pripomoglo 
k skavtski osebnostni rasti. 

Načelnik ZSKSS Sandi Hribar je ob za-
ključku srečanja dejal:  »Dež je tako do-
dobra zalil mnoga nova prijateljstva, ideje 
in pobude, poživil skavtske vrednote in 
utrdil vero, tako da skavti pravijo, da se 
obeta prava skavtska pomlad ...«

Anton Mušič

Gasilci s Pijave Gorice in iz Želimelj 
smo se 23. julija 2008 odzvali na povabilo 
skavtov. Na zelo razmočenem in blatnem 
terenu v okolici Želimelj smo izpeljali ga-
silsko delavnico. Skavte smo seznanili  s 
pojmom gasilstva in jim predstavili gasil-

ska vozila. Postavili smo 5 točk, kjer si 
je 25 skavtov izmenjaje ogledovalo našo 
opremo. Zelo so bili navdušeni pri gaše-
nju ognja z gasilnikom na prah. Vsak po-
sameznik se je lahko spoprijel z ognjem 
in ga tudi pogasil. Eno točko so imeli pod 

Gasilci na skavtskem jamboreeju nadzorom tudi naši mladi gasilci pionirji, 
ki so skavtom prikazali vajo z vedrovko. 
Povedali so jim tudi, kaj počnejo pri ga-
silcih in kako so videti tekmovanja. Po 
uri in pol skupnega druženja smo se po-
slovili. Skavti so se vrnili v svoja blatna 
domovanja, mi pa nazaj domov »v pri-
pravljenost«. 

Uroš Ciber,
PGD Pijava Gorica 
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25. junij 2008, dan državnosti – Robež-
nikov kozolec je bil v ranem jutru ves oza-
ljšan s cvetjem in zastavami v pričakova-
nju  pohodnikov. Najzgodnejši so se malo 
pred pol sedmo vpisali v startno knjigo, 
do 8.30  pa 153. Vreme nam je bilo naklo-
njeno. Vladalo je veselo razpoloženje in v 
zraku je bilo čutiti prazničnost. 

Ob 11. uri je pod kozolcem Rok Vrhov-
nik s svojo frajtonarico že pozdravil po-
hodnike, ki so se vračali na cilj. Vrsta za 
golaž je bila neprekinjena, pod kozolcem 
je bilo živahno, harmonika pa je veselo 
igrala. Na cilju med množico znanih ob-
razov sem opazila prvo predsednico TD 
Škofljica, gospo Lidijo Kotar. Zelo sem
se je razveselila. Pravo presenečenje  pa 
je bil mali devetmesečni Svarun s Planine 
pri Kranju, ki je s svojima staršema »pre-
hodil« pot svojega soimenjaka. Kmalu se 
je na cilju pojavil župan Škofljice, gospod
Boštjan Rigler,  in pozdravil pohodnike na 
cilju in jim čestital ob prazniku. Sledila je 
himna. Vsi so hvalili prijazen sprejem in 
postrežbo na kontrolnih točkah – na Vrhu 
je za to poskrbela gospa Marija Vesel, na 
Gradišču Grmovi in Branko Križ, v Smr-
jenah gospa Novakova, v Želimljem pa 
je to organizirala Marija Apovnik. Vsem 
iskrena hvala. Zahvaljujem se  gospodu 
Robežniku za gostoljubnost, Vrtnarstvu 

12. pohod po Svarunovi poti

Frbežar za cvetje in naslednjim članom 
TD za pomoč pri organizaciji in izvedbi 
pohoda: Pavli in Tonetu Sladiču, Janezu 
Martincu, Branku Križu, Alojzu Maroltu, 
Joži Grm, Pavli Hrvatin, Darinki Djurič, 
Petri Miklič, Marti Drobnič, Jožetu Dol-
šini, Vladki Nose. Hvala tudi gasilcem za 
varovanje prehodov čez Kočevko ter mla-
demu harmonikarju Roku Vrhovniku, ki je 

s svojo milozvočno harmoniko vzdrževal 
prijetno razpoloženje utrujenih pohodni-
kov. O njem bomo sigurno še slišali.

Opažanja in vtise zapisala
Bernardka Hosta, predsednica TD 
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Nikoli nismo razmišljali, da bi kot po-
hodniki osvajali zahtevne pešpoti. Občas-
no se je  slišala pobuda, da bi jo morda 
kdaj skupaj kam mahnili. Seveda ne sme 
biti prenaporno, je bilo še dostavljeno.

Odločitev je padla. Kar tako, za po-
skus.

Blegoš s 1562 m seveda ni »mačji ka-
šelj«, a z malo iznajdljivosti je to postal.

Za prvo gorsko turo se je odločilo 26 
nič kaj posebej kondicijsko pripravljenih 
upokojencev – in to je nekatere malo skr-
belo. Če bi se na to pot odpravili z avtobu-
som, kot navadno potujemo na izlete, bi 
nas čakala kar tri ure dolga tura, zato smo 
se odločili za osebne avtomobile.

Zbirno mesto je bilo na parkirišču na-
sproti hotela Grandvid. Prihajali so hri-
bovci v gojzarjih ali drugih pohodnih 
čevljih, z nahrbtniki, ki so skrivali prvo 
malico pa tudi vetrovko in dežnik, saj pri 
vremenu nikoli ne veš – vedno te lahko 
preseneti. Malo negotovosti je bilo, saj 
smo se na tako pot odpravljali prvič. Šo-
ferji so poleg potnikov dobili še potovalni 
načrt  in na zemljevidu označeno pot, če 
bi se kolona vozil do Škofje Loke pretr-
gala.

Prva postaja je bila v Zmincu v Poljan-
ski dolini, kjer smo se pred zaprto gostil-

no podprli s svojimi rogljički in sokom.
Tudi  na Visokem v Tavčarjevem dvor-

cu so bila  zaprta vsa vrata lepo ohranje-
nih stavb, ki kar kličejo obiskovalce, a  ti 
si lahko ogledujejo le naravo, spomenik 
in Tavčarjevo grobnico.

V Poljanah smo najprej zvedeli nekaj 
o slikarju Ivu Šubicu, si ogledali njego-
vo sliko na Zadružnem domu in si pri-
voščili prvo kavo. Naprej smo potovali v 
koloni po ozki, a dobri cesti. Zadnji trije 
kilometri gozdne poti so namenjeni po-
hodnikom, a mi smo jo po vnaprejšnjem 
dogovoru z oskrbnikom lahko prevozili. 
Parkirali smo nekaj sto metrov pod kočo. 
Začele so se zadnje priprave na vzpon. 
Vreme je bilo pravšnje, prijetno toplo, s 
pravim gorskim zrakom. Gneče pri koči 
ni bilo in večini se je prilegel počitek, saj 
je bila Lavrica že daleč.

Preden smo jo mahnili proti vrhu, smo 
imeli nekaj minut zgodovine, ko nas je g. 
Janez Gačnik seznanil s pomenom in na-
stankom Rupnikove linije in o še danes 
dobro ohranjenih bunkerjih na Blegošu, 
ki so bili zgrajeni med obema vojnama. 
Tisti pravi, ki so želeli pokazati, zakaj so 
prišli v hribe, so takoj zagrizli v pot na vrh 
Blegoša. Počasi smo jo mahnili skoraj vsi. 
Shojena steza po mehkem pašniku mimo 

črede krav se na hitro strmo dvigne. Eni 
bolj razgreti kot drugi, nekateri tudi zadi-
hani, smo dosegli vrh. Pogled na okoliške 
hribe je bil malce meglen, vročine ni bilo 
in planinsko cvetje se je  bahalo z barva-
mi in vonji. Zdaj prav vsi vemo, kakšne 
so murke, in materina dušica ima v hribih 
poseben vonj. Moške bolj kot ženske so 
zanimali bunkerji, vsi pa smo posedali in 
prijetno kramljali.

Počasi smo se vračali h koči, od katere 
je že vabil glas harmonike. Zbrana družba 
je ubrano zapela, šale so kar deževale in 
ples ni bil prepovedan. Koliko smeha in 
prijetnega klepeta je bilo ta dan. Velika 
razigrana družina šestindvajsetih Lavriča-
nov je 26. 6. 2008   sprejela odločitev, da 
bomo imeli lavriški upokojenci svojo pla-
ninsko sekcijo z imenom Murka. Že tam 
ob koči smo delali načrte, kam bomo šli 
drugič. Bilo je veliko idej in navdušenja. 
Pri Strahu, kjer smo imeli okusno večerjo, 
smo si pritrjevali, da nam ni žal, da smo se 
tako odločili.

Če bi bili radi del te vesele družbe z 
Lavrice, se nam naslednjič pridružite. Nas 
šestindvajset  gotovo ne bo manjkalo.

Planinski pozdrav!

Zapisala Zdenka Gačnik

Upokojenci se pa ne damo

Piknik DU Lavrica  
je že tradicija

Konec julija smo si upokojenci pripravili že tradicio-
nalen piknik. Zbralo se je lepo število družbe željnih lav-
riških upokojencev. Naše gospodinje so napekle veliko 
sladkih dobrot in  s cvetjem okrasile  Mihelnov kozolec 
na Orlah. Cvetlično okrasje je bilo povsod in že od daleč 
je vabil napis Po srcu še vedno mladi. Že sam sprejem je 
bil domač – z izbranim aperitivom, domačim kruhom in 
soljo.

Kuharski mojster je bil g. Marinček, ki je že znan po 
svojih slastnih dobrotah. Naši želodčki so bili kmalu pri-
jetno napolnjeni. Potem smo vse zalili z dobrim vinom. 
Tudi ta je pripomogel, da smo postali še bolj sproščeni in 
razigrani. Tako je bilo plesišče ob domačih zvokih harmo-
nike hitro polno.

Nekaj pa nam ni bilo naklonjeno. Vreme. Tisto popol-
dne se je znova in znova zlivalo z neba in z igrami, ki sta 
jih za nas pripravila Jože in Janez, ni bilo nič. Žoga je 
ostala okrogla, vrv pa še zmeraj 20 m dolga.

Zadovoljni in še vsi nasmejani smo se v poznih večernih 
urah razšli z odločitvijo, da se naslednje leto spet srečamo 
na pikniku.

Marija Rogič, vodja organizacijskega odbora

Bliža se jesen
Kljub hitremu utripu življenja se poslavlja še en letni čas tudi za nas 

upokojence. Otroci se že veselijo srečanja z vrstniki v šolskih klopeh, 
njihovi starši s kopico novih skrbi hitijo v jesenski čas. 

Nov letni čas tudi nam, upokojencem, ne prizanaša s skrbmi, ven-
dar kljub temu v Društvu upokojencev Škofljica pričenjamo z raznimi 
aktivnostmi.

Tako vabimo vse starejše občane, da se nam pridružijo na krajšem 
predavanju iz zdravstva in pri pogovoru s patronažno sestro, ki ga 
bomo organizirali 11. septembra 2008 v gasilnem domu na Pijavi 
Gorici v okviru občinskega praznika. Na vašo željo vam bomo opra-
vili meritve krvnega sladkorja, holesterola in krvnega tlaka.

30. septembra organiziramo tradicionalno skupinsko letovanje v 
Simonovem zalivu v Izoli. Hotel Haliaetum se ponaša s štirimi zvez-
dicami, samopostrežno prehrano in hotelskim bazenom. Pripravili 
bomo več izletov v okolico Izole in animacije v hotelu. Cena pet-
dnevnega letovanja je 200 evrov in 10 evrov doplačila za avtobusni 
prevoz Pijava Gorica–Izola–Pijava Gorica. Odhod je predviden 30. 9. 
2008 ob 10. uri s Pijave Gorice, povratek načrtujemo v nedeljo, 5. 10. 
2008 ob 12. uri.

Vse informacije so vam na voljo prvi četrtek v septembru v društve-
ni sobi, kjer lahko tudi poravnate stroške letovanja.

Redni izlet v tem mesecu bo na dolenjski konec Slovenije. Imeli se 
bomo lepo kot vedno. Pridite!

Jelka Pangerc, Socialno-varstvena komisija DU Škofljica
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Spoštovani sokrajani!
Vem, da smo na našem čudovitem  vr-

hovsko-gradiško-smrjanskem bregu po-
novno dosegli poseben uspeh – pogrun-
tavščino, imenovano »gasilski team buil-
ding«.

Iz dneva v dan doživljamo večje du-
ševne in fizične obremenitve, zato smo 
se krajani hriba odločili, da si dvignemo 
samopodobo in se za nekaj ur umaknemo 
stresu v dandanes tako aktualnih social-
no-terapevtskih delavnicah, ki se popu-
larno imenujejo team building. Bistvena 
poanta team buildingov je vzdigovanje 
kolektivnega duha v neki organizaciji 
ter oblikovanje uspešnih enot. Danes so 
uspešne samo tiste organizacije, ki delu-
jejo kot enovite celote z  določenimi cilji 
in v katerih poteka odprta komunikacija. 
Vsak član/zaposleni mora v taki skupno-
sti čutiti svoje mesto in  zaznati sebe kot 
del celote. 

Zavedamo se, da so krajani našega hriba 
več kot samo odlični, vendar smo to želeli 
še  dokazati, saj se v vsakem od nas skri-
va mali znanstvenik. Naloge smo se lotili 
zelo premišljeno. Najprej smo se poglobili 
v množico ponudb različnih terapevtskih 
delavnic, ki jih najdemo na medmrežju. 
Doživeli smo bridko razočaranje, saj smo 
ugotovili, da se nam projekt finančno ne 
izide, vendar puške nismo vrgli v koru-
zo. Z velikodušno pomočjo gasilcev smo 
ugotovili, da lahko team building izvede-
mo sami pri adaptaciji in prekrivanju ga-
silskega doma na Vrhu. In tako je zaživela 
ideja o gasilskem team buildingu. 

Predpripravo je izvedlo Prostovoljno 

Prekrivanje gasilskega doma oziroma  
gasilski team building

sameval. Projekt gasilskega team buildin-
ga je potekal s polno paro. Tako smo imeli 
zelo različne »terapevtske« delavnice kot 
odstranjevanje notranjih sten s toplotno 
izolacijo, razkrivanje starega doma in 
odstranjevanje ostrešja, zidanje, tesanje, 
betoniranje, vezava novega ostrešja, de-
skanje, letvenje, pokrivanje z novo kritino 
itd. Vse to delo so izvedli gasilci, krajani 
in vaščani  popolnoma prostovoljno in za-
stonj, kar se v današnji potrošniški družbi 
zdi noro. Udeleženci omenjenih delavnic 
so bili vseskozi močno prepoteni, ožgani 
od sonca, zmočeni od dežja in enkrat celo 
potolčeni od toče. Občasno so jih pestile 
žeja, lakota in različne mišično bolečine, 
vendar niso popustili, s čimer niso samo 
dosegli, temveč presegli vse cilje gasil-
skega team buildinga.      

Prostovoljno gasilsko društvo Vrh nad 
Želimljami se za pomoč pri realizaciji 
projekta obnove ostrešja na gasilskem 
domu zahvaljuje Gasilski zvezi Škofljica
in Občini Škofljica. Svojim članom, kraja-
nom, občanom itd. pa se gasilsko društvo 
iskreno zahvaljuje, saj bi bil naš čudoviti 
hrib brez imenovanih in njihove podpore 
zelo pust in tuj. Društvo se še posebej za-
hvaljuje: dvema Slavkoma, štirim Mari-
jam, Vinku, Tomažu, Malči, Miru, Sonji, 
Zvonetu, Ireni, dvema Igorjema, Simoni, 
Petri, Robiju, Janji, trem Jožetom, Brigi-
ti, Mojci, Janezu, Milanu, Juretu, Katji, 
Viliju, Marinki, Boštjanu, Tini, Predragu, 
Primožu, Tadeju, Tomu, Tinetu, Branku, 
dvema Andrejema, dvema Matejema, 
dvema Blažema, Matevžu, Bojanu in še 
mnogo drugim. »HVALA VAM!«

Reimond Jeršin,
evalvator gasilskega team buildinga

gasilsko društvo Vrh nad Želimljami, ki 
je za finančno pomoč adaptacije že v letu 
2007 zaprosilo Gasilsko zvezo Škofljica.
Komisija Gasilske zveze Škofljica si je
septembra 2007 stanje ostrešja gasilskega 
doma ogledala na kraju samem in poda-
la soglasje k projektu. Projekt je temeljil 
na dveh fazah, in sicer nakup materiala v 
letu 2007 ter adaptacija v letu 2008.  Več-
ina materiala je bilo tako kupljena v letu 
2007, pri čemer je PGD Vrh nad Želimlja-
mi financiralo nakup v višini 50 %, Gasil-
ska zveze Škofljica z Občino Škofljica pa
preostalih 50 %.  

Spomladi 2008 smo se podali v gozdo-
ve, saj je vsaka domačija na Vrhu  odka-
zala nekaj  lesa za novo ostrešje gasilske-
ga doma. Les je bil posekan, odpeljan na 
žago ter dostavljen  na Vrh. S tem je bila 
postavljena osnova za adaptacijo doma 
in »brenčanje« krajanov okoli gasilskega 
doma se je začelo. Skorajda ni minil konec 
tedna v juniju in juliju, ko bi gasilski dom 
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V soboto, 19. julija 2008, smo gasilke 
in gasilci PGD Pijava Gorica ob pomoči 
krajanov Pijave Gorice priredili vrtno ve-
selico. 

V dneh pred prireditvijo, je bila vremen-
ska napoved vse prej kot dobra. Vsako-
dnevna pogledovanja na internetne strani 
z vremenskimi napovedmi so bila nuja. 
Vremenska napoved se je vsakodnevno 
spreminjala in trepetali smo do zadnjega 
dne. Vendar sobota se je prikazala v vsem 
svojem sončnem sijaju in gasilska veseli-
ca se je lahko pričela. 

Na organizacijskih sestankih pred pri-
reditvijo smo si porazdelili posamezne 
zadolžitve. Teh je pri organizaciji gasil-
ske veselice zelo veliko. Po zamenjavi 
vodstva PGD Pijava Gorica na začetku 
tega leta je bila to prva večja prireditev 
za novo vodstvo, z izjemo tekmovanj in 
piknika na Smrjenah.

Ob pomoči starejših članov, omenil bi 
predvsem Štefana Mikolčeviča in Andre-
ja Padarja st., smo uspešno organizirali 

in izvedli gasilsko veselico z ansamblom 
Toneta Rusa, ki je poskrbel za glasbo. Za 
hrano in pijačo smo poskrbeli domači 
gasilci in gasilke, ki jim gre vsa zahvala 
pri pomoči ob strežbi in ostalih zadevah. 
Še enkrat so se potrudile in pripomogle 
k še boljši izvedbi gasilske veselice. Vsi 
dejavni na prireditvi smo bili za boljšo 
razpoznavnost tudi primerno oblečeni v 
majice z napisom in znakom društva. 

Zahvalil bi se tudi krajanom Pijave 
Gorice, ki so s svojim delom pomagali 
pri organizaciji gasilske veselice. Hvala 
tudi za donacije za srečelov, ki je zopet 
imel veliko dobitkov, glavna nagrada pa 
je bil televizor LCD, ki je tudi našel no-
vega lastnika. Posebna zahvala velja tudi 
naslednjim donatorjem, ki so obogatili 
našo prireditev: Radio Zeleni val, Nered 
turizem in prevozi, Šerjak, d. o. o. (Pijava 
Gorica), Oma trans  (Vrbičje), SBS Škof-
ljica, Drevesnica Štivan (Postojna), KIG, 
SB Yacht, Racman Audio studio, PI-GO 
(Pijava Gorica), Bar Kivi (Pijava Gorica), 

Vrtna veselica na Pijavi Gorici

MTB Bencinski servis (Pijava Gorica), 
Rujz design, Furlan štedilniki (Škoflji-
ca), Avtošola Vezi, Gostilna Čot (Pijava 
Gorica), Gostilna Strah (Škofljica), Tr-
govina Detelca (Pijava Gorica), Stanislav 
Hočevar, s. p. (Pijava Gorica), Prevozni-
štvo Jože Sivec (Škofljica), Tesarstvo in
krovstvo Janez Mehlin (Škofljica), Ke-
ramičarstvo Gregor Pirc (Pijava Gorica), 
Parketarstvo Ivan Bartol (Pijava Gorica), 
Vinska klet Varlec (Bizeljsko), Vinska 
klet Pintar (Goriška Brda), Club Royal 
(Smrjene), Mesarstvo Blatnik (Lavrica), 
Suha roba Jože Ambrožič (Pijava Gori-
ca), Karel Pajnič, s. p. (Smrjene), Finnova 
(Ljubljana).

Gasilska veselica je bila zelo dobro 
obiskana in je potekala v zelo veselem 
vzdušju do jutranjih ur. Porabili smo sko-
raj vse naročene količine pijače in jedače. 
Gasilke in gasilci PGD Pijava Gorica smo 
zopet poskrbeli, da so se okoliški prebi-
valci zbrali na Pijavi Gorici, se imeli lepo  
in ponesli dobro voljo tudi v svoje doma-
če kraje. 

Za konec, zopet se dobimo na gasilski 
veselici na Pijavi Gorici čez dve leti. 

Gasilski pozdrav »Na pomoč!«

Andrej Pirc, 
predsednik PGD Pijava Gorica

Zaključujemo uspešen mandat
Spoštovani!
Za nami je uspešen mandat, v katerem 

sem v Državnem zboru Republike Slove-
nije zastopala vaše interese. Bila sem pod-
predsednica Odbora za delo, družino, so-
cialne zadeve in invalide, članica  Odbora 
za zdravstvo in Odbora za kulturo, šolstvo 
in šport, nekaj časa pa tudi Odbora za no-
tranjo politiko, javno upravo in pravosod-
je. Sprejetih je bilo veliko odločitev, ki so 
vplivale tudi na vaše delo in življenje, in 
upam, da ste z njimi zadovoljni. 

Zahvaljujem se županu Občine Škofljica
Boštjanu Riglerju za možnost brezplačne 
uporabe občinskih prostorov za potrebe 

poslanske pisarne, ki ste jo pridno obis-
kovali. Včasih ste se oglasili samo na kle-
pet, drugič s predlogi pa tudi s problemi. 
Veseli me, da smo nekatere skupaj uspeli 
tudi rešiti. Bili smo uspešni, ker smo dela-
li skupaj, saj le dobro sodelovanje prinaša 
rezultate. Ob zaključku mandata se vam 
za predloge, nasvete, spodbude in ideje 
zahvaljujem.

“Globoko v nas so korenine, zaradi ka-
terih rastemo tam, kjer smo vzklili.”

Rudi Kerševan
Za prijeten začetek praznovanj ob ob-

činskem prazniku je poskrbel vaš občan 
Rajmond Debevec, ki je na olimpijskih 

igrah v Pekingu osvojil bronasto medaljo 
v streljanju z malokalibrsko puško, za kar 
mu iskreno čestitam. 

Občina ali lokalna skupnost ni nikoli 
samo institucija in občinska uprava z žu-
panom, ampak  je vse tisto, kar so njeni 
ljudje. Prepričana sem, da ste ponosni na 
svoje korenine, kar kaže tudi razvoj in na-
predek vaše občine, v katero skupaj vla-
gate. Čestitke ob občinskem prazniku in 
prijetno praznovanje.

Alenka Jeraj,
poslanka v Državnem zboru Republike 

Slovenije 
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Znanje - jamstvo 
za boljši jutri!

INTIHAR
Mag. Urška

Moje ime je Urška Intihar. Rodila sem se leta 1979 v Ljubljani. 
Sem podžupanja občine Ig. Po izobrazbi sem magistra znanosti, 
načrtujem pa tudi doktorski študij. Nekaj mandatov sem bila čla-
nica ožjega vodstva Mlade liberalne demokracije, trenutno sem 
članica sveta LDS. Zaposlena sem kot svetovalka na Ministrstvu 
za gospodarstvo. Prvič sem se zaposlila po srednji šoli, ko sem 
pričela delati v Državnem svetu RS. Delala sem tudi kot novinarka 
in urednica. Želim si sodobno Slovenijo, ki ne bo le še ena majhna 
in nepomembna država v ozvezdju Evropske unije, ampak prija-
zna dežela, ki bo našim državljanom in državljankam zagotovila 
dostojno življenje in razvoj. Prepričana sem, da nam bo z ekipo, ki 
smo jo oblikovali, to uspelo. Stavim na splet mladostne energije, 
znanja in izkušenj.

Tri temeljne točke mojega programa: 

��Znanje. Zavzemala se bom, da znanje približamo vsem. Vsi mo-
ramo imeti enake pogoje za izobraževanje, šolstvo pa moramo 
ohraniti laično. Prizadevala si bom, da spodbudimo vseživljenjsko 
učenje in bolje izkoristimo intelektualni potencial.

��Zdravje. Vse državljanke in državljani si zaslužimo kakovostno 
zdravstvo! Prepričana sem, da lahko najdemo učinkovito raz-
merje med javnim in zasebnim zdravstvom. Zavzela se bom za 
tako financiranje zdravstvenega sistema, ki bo zagotavljalo enake 
možnosti zdravljenja.

��Okolje. Neokrnjena narava in njena bogata raznolikost sta naj-
večji razvojni prednosti našega okraja. Gospodarska, kmetijska in 
okoljska politika so neločljivi deli celote, ki morajo skupno prispe-
vati k ohranjanju naravnih virov.

Kontakt
lds@lds.si
www.lds.si/ig

www.lds.si/volitve
Ljudje delamo Slovenijo
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www.lds.si
Ljudje delamo Slovenijo

“Verjamem v izobraženost
in energičnost
mag. Urške Intihar.
Prepričana sem, da je njena kandidatura

prava priložnost za prihodnost!”

Katarina Kresal
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Vse, kar 
lahko 

povem, 
raje 

naredim.
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za poslanca
Robert Ilc
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Volitve v državni zbor

Spoštovani volivke in volivci!

Na začetku mandata 2004–2008 smo si zastavili visoke cilje in določili ukrepe, s katerimi bomo 
te cilje dosegli. Danes lahko rečemo, da smo večino začrtanega realizirali. Gospodarska rast je 
navišja v samostojni Sloveniji, brezposelnost najnižja, saj je bilo ustvarjenih več kot 40.000 novih 
delovnih mest, plače in pokojnine rastejo. Prvič  sta se vlada in poslanska skupina SDS  podali  
med ljudi in obiskali  vse  slovenske  regije. Odpravili smo številne birokratske ovire, zmanjšali 
notarske tarife in davčne obremenitve, uvedli vinjete, prevzeli evro, sprejeli zakonske ukrepe za 
zajezitev škodljivih menedžerskih prevzemov podjetij, zagotovili brezplačen topli obrok za dija-
ke, brezplačen vrtec za drugega otroka, brezplačno izposojo učbenikov, skrajšali čakalne vrste v 
zdravstvu ... in še in še bi lahko naštevali. Bistveno  več sredstev  smo  namenili  tudi  občinam,  
kar  je prineslo nov zagon in novo energijo tudi v Občino Škofljica.

Prvič  v  zgodovini  Slovenije  je  vlada  delovala ves mandat brez večjih pretresov,  zato  smo  
poleg  vodenja  Slovenije  odlično  opravili  še eno pomembno  nalogo  – predsedovanje  Svetu  
Evropske  unije,  na kar smo vse Slovenke in Slovenci lahko upravičeno ponosni.

Slovenija   se  je  pod našim vodenjem zbu-
dila  in  začela  s  hitrimi  koraki  dohitevati  
in prehitevati  države,  po  katerih smo se še 
pred časom zgledovali. 

S takimi koraki moramo nadaljevati!

Zato  bom  tudi  v prihodnje delala za Slo-
venijo, kjer bomo vlagali v ljudi in zagotav-
ljali enake izhodiščne  možnosti za vse,  za 
visoko gospodarsko rast in pravično razdelitev 
ustvarjenega in kjer bomo skrbeli za ohrani-
tev zdravega življenjskega okolja.

Alenka Jeraj 

V  čast  in zadovoljstvo mi je bilo v preteklem 
mandatu opravljati funkcijo ministra  za  javno 
upravo. Smer, ki jo je začrtala naša vlada, je 
po mojem mnenju  prava,  naslednji  mandat  
pa  prinaša nove izzive. Javni sektor bo treba  
še  bolj  racionalizirati, odpraviti še več admi-
nistrativnih ovir in privarčevati še več javnega 
denarja.

Ti izzivi me motivirajo, da se še nekaj časa 
zadržim v politiki, posebej pa me veseli, da 
kandidiram v okraju, kjer sem preživel mladost 
in na katerega me vežejo lepi spomini!  

Dr. Gregor Virant  

Na  tej  poti  smo  bili  uspešni, ker smo sodelovali  in  delali  skupaj,  zato  hvala vsem 
za vašo pomoč, nasvete in predloge. 

Prav je, da po tej poti nadaljujemo skupaj, zato vas vabiva, da se 21. septembra udele-
žite volitev in oddate svoj glas za Slovensko demokratsko stranko. 

V  čast  in zadovoljstvo mi je bilo v preteklem Slovenija   se  je  pod našim vodenjem zbu-
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SPOŠTOVANE OBČANKE IN SPOŠTOVANI OBČANI

V predvolilnem času boste deležni obilo obljub, v Vaše poštne nabiralnike se bo stekalo nešteto pred-
volilnih tiskovin. Vzemite si čas, premislite o obljubah in realnih možnostih za njihovo uresničitev ter 
izkoristite eno od najpomembnejših pravic, ki Vam jo zagotavlja demokratična ureditev – UDELEŽITE 
SE VOLITEV!

Socialni demokrati smo pripravili alternativni vladni program, s katerim smo pripravljeni sprejeti odgo-
vornost za spremembe. Prepričani smo, da lahko Slovenija svojo pot med najbolj razvite države sveta opra-
vi hitreje, bolje in predvsem pravičneje. Dobrobiti razvoja pa morajo biti deležni vsi in ne samo nekateri.

Ob tem ne pozabimo na 
naše šolarje – Občinski od-
bor Socialnih demokratov 
jim želi uspešno šolsko leto, 
veliko novega znanja in 
predvsem varno pot v šolo.

V prvih dneh septembra je  
mnogo prireditev v počasti-
tev občinskega praznika. 
Udeležujte se jih in zaba-
vajte se s svojimi bližnjimi, 
kajti vedno kadarkoli smo v 
osebnih težavah, nam bodo 
bližnji v prvo in največjo 
oporo.

VSEM OBČANKAM IN 
OBČANOM 

ČESTITAMO OB  
OBČINSKEM  
PRAZNIKU

OBČINSKI ODBOR SD ŠKOFLJICA

Vse Vas vabimo na 
predstavitev programa 
naše stranke in kandi-
datke za Državni zbor 
RS v našem volilnem 

okraju 
mag.  

Polone CVELBAR 

V SREDO,  
10. septembra 2008, 
ob 18. uri v dvorani 

OBČINE  
ŠKOFLJICA
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DR. IVAN LEBAN
Dr. Ivan Leban, kandidat DeSUS-a na  državnozborskih vo-

litvah RS 2008 v 3. volilni enoti, 3. volilnem okraju, ki obsega: 
Velike Lašče, Rob, Turjak, Želimlje, Golo, Iško vas, Pijavo Go-
rico, Rakitno, Škofljico, Ig, Tomišelj, Preserje, Vnanje Gorice,
Barje in Notranje Gorice.

Kdo je Ivan LEBAN?
Star je 61 let, rojen v Ljubljani. Diplomiral je iz kemije v Ljub-

ljani, s 26 leti pa je doktoriral iz fizike v Yorku v Angliji. Sta-
nuje v Smrjenah nad Pijavo Gorico v družini s tremi hčerami 
in soprogo. Nedavno (2001–2005)  je bil prorektor ljubljanske 
univerze, ki je kolektiv s 65.000 študenti in 4.500 zaposlenimi. 
Zaposlen je že 36 let na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehno-
logijo Univerze v Ljubljani kot redni profesor. Njegova mama 
je v negovalni oskrbi v domu starejših občanov že štiri leta, 
brat je invalid, oče pa mu je pred mesecem dni po nekajletnem 
bolehanju umrl.

Zakaj DeSUS?
Do sedaj ni bil član nobene politične stranke, ker mu je prin-

cip odločanja z demokratičnim centralizmom tuj. Rad razmišlja 
s svojo glavo in odločitve sprejema po tehtnem premisleku. 
Zna poslušati in upoštevati mnenja drugih. Član DeSUS-a je 
zato, ker je to edina stranka v Sloveniji, ki ima v svojem progra-
mu nedvoumno napisano socialno usmerjenost – vsakodnev-
na nesebična skrb za sočloveka. V ustavi imamo zapisano, da 
smo socialna država, a večina strank se na to na žalost spomni šele v času pred volitvami. 

Zakaj dr. Ivan Leban kandidira za  poslanca v Državnem zboru RS?
Ker mu ni vseeno za prihodnost slovenskega naroda, predvsem starejših generacij in pomoči potrebnih. Zagovarja 

predvsem, da poslanci glasujejo po svoji vesti, vendar pa da se držijo smiselnih koalicijskih dogovorov. Prevečkrat se 
zgodi, da je državni zbor samo glasovalni stroj in da ne upošteva dobrih pobud nasprotne strani. In prevečkrat se zgodi, 
da se pomembni zakoni sprejemajo po nujnem postopku brez ustreznega razmisleka in z argumenti moči in ne z močjo 
argumentov. Državni zbor naj postavi pošteno in pravično zakonodajo, ki je ne bo treba z vsako novo vlado drugačnega 
prepričanja spreminjati.   

Kakšen je njegov predvolilni program?
Poleg bistvenih usmeritev DeSUS-a – ohranitev socialne države, varovanje učinkovitega javnega zdravstvenega si-

stema, gradnje javnih domov za starejše, aktivno preživljanje prostega časa za upokojence, preprečitev revščine – je 
potrebno omogočiti dostojno življenje za vse, tudi za starejše generacije. Omogočiti jim je treba delo, ki ga še lahko 
opravljajo. Vsem mladim pa je treba dati enake možnosti pri izobraževanju, zaposlovanju in mladim družinam omogočiti 
poceni bivalne pogoje. Premalo se zavedamo, da se bo tudi sedanja mladina čez nekaj deset let upokojila. Zagovarja ze-
leno Slovenijo. Deloval bo tako, da bomo skupno ohranili velikega škurha, čopastega ponirka, močvirski tulipan, rjavega 
medveda, sivega volka, naše gobe, lepote našega Barja, potoke z ribami in raki, gozdove in breze tudi za naše potomce. 
Hkrati pa meni, da smo tako bogata država, da bi lahko Evropi za zgled vpeljali univerzalni temeljni dohodek. Zagovarjal 
pa bo take zakone, ki bodo omogočili stalni trajnostni razvoj občin Brezovica, Ig, Velike Lašče in Škofljica.

Še posebej bo dr. Ivan Leban podpiral naslednje prioritete:
Brezovica: izboljšanje komunalne infrastrukture, skrb za ohranitev Barja, trgovski centri v posameznih naseljih, razvoj 

turizma, boljše prometne povezave.
Ig: obnovitev Ižanske ceste, kolesarske steze, kanalizacija, razvoj turizma, izboljšanje zdravstvene oskrbe.
Velike Lašče: asfaltne ceste do naselij, čistilne naprave, vodovodi, razvoj turizma, izboljšanje zdravstvene oskrbe.
Škofljica: dom starejših občanov, obvoznica, kanalizacija, kolesarske steze, razvoj turizma, izboljšanje zdravstvene

oskrbe.
Seveda pa bo dovzeten za vse predloge državljanov in vedno dosegljiv za vse mlade in malo manj mlade po sveto-

vnem spletu na   ivan.leban@fkkt.uni-lj.si.

Občinski odbor DeSUS Škofljica
Občinski odbor DeSUS Velike Lašče

Občinski odbor DeSUS Ig
Občinski odbor DeSUS Brezovica
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Vzgoja in izobraževanje

Kljub temu da je v pozni pomladi le-
tošnjega leta stekla obsežna akcija za 
pridobitev novih prostorov za potrebe 
predšolske vzgoje v naši občini, kon-
kretnih rezultatov – takih, ki si jih željo 
starši zavrnjenih otrok – še ni. Izbrana je 
bila lokacija v novem stanovanjskem na-
selju Lanovo, sedaj pa tečejo postopki za 
spremembo namembnosti. Pridobljene-
mu gradbenemu dovoljenju bosta sledila 
razpisa za gradbeno-obrtniška dela in za 
opremo, ki ju bodo po besedah direkto-
rice občinske uprave mag. Lorene Gori-
čan skušali izpeljati vzporedno, da bi tako 
pridobili nekaj časa. Pritličje izbranega 
objekta bo potrebno namreč dodobra pre-
delati, da bodo zagotovljeni predpisani 

standardi in s tem primerni pogoji dela. 
Kdaj naj bi bili novi prostori vseljivi, se 
ga. Goričanova ni želela izjasniti. Je pa 
dodala, da bo na prihodnji seji občinskega 
sveta le-ta sklepal o rebalansu proračuna 
2008 in tako zagotovil potreben denar. 
Glede na dosedanjo pripravljenost svetni-
kov za reševanje predmetne problematike 
verjetno ni potrebno dvomiti v to, da ne bi 
zagotovili potrebnega denarja.

Na seji bodo tudi sklepali o Dokumentu 
identifikacije investicijskega projekta za
novogradnjo OŠ Lavrica, ki naj bi pred-
vidoma stala 7.106.947 evrov. Od tega naj 
bi kar 56 % zagotovila občina, preostali 
del denarja pa država oziroma ministrstvo 
za šolstvo in šport. Šola naj bi z rednim 

obratovanjem začela 1. septembra 2010. 
Omenjeni dokument je potreben zaradi 
prijave investicije na razpis Ministrstva 
RS za šolstvo in šport.

Čeprav imajo starši, katerih otroci sep-
tembra ne bodo mogli prestopiti praga 
vrtca, verjetno občutek, da se predmetna 
problematika ne rešuje, lahko z gotovost-
jo rečemo, da se, vendar mnogi zlasti biro-
kratski postopki potrebujejo veliko časa. 
Preveč časa! Drugo vprašanje pa je, zakaj 
se problematika vzgoje in izobraževanja 
– kljub mnogim in očitnim signalom, da 
bo počilo – rešuje šele sedaj. Bo kdo po-
jasnil, zakaj ustreznih ukrepov svetniki 
niso sprejeli že v prejšnjih mandatih?

Iztok Petrič

Občinski praznik, kljub temu da je vezan na vzgojo in izobraževanje,  
ne bo prinesel novih prostorov za predšolsko vzgojo

Dolgotrajni birokratski postopki za 
ureditev prostorov vrtca

V Osrednjeslovenski regiji je Regional-
na razvojna agencija Ljubljanske urbane 
regije (RRA LUR) v šolskem/študijskem 
letu 2007/2008 začela z izvajanjem Regij-
ske štipendijske sheme Ljubljanske urba-
ne regije.

Osnovni cilj regijske štipendijske she-
me je podelitev štipendij za izobraževalne 
programe, ki so skladni s potrebami go-
spodarstva. Štipendije se tako podeljujejo 
za konkretna delovna mesta, in sicer za 
celotno ali preostalo dobo šolanja štipen-
dista po izobraževalnem programu. Pri-
oritetno se štipendije podeljujejo za raz-
vojne potrebe in perspektivne poklice v 
posamezni regiji. Do štipendij iz Regijske 
štipendijske sheme LUR so upravičeni di-
jaki, dodiplomski in podiplomski študen-
ti, ki ne prejemajo druge štipendije, niso v 
delovnem razmerju oziroma ne opravljajo 

Kadrovsko štipendiranje v Ljubljanski urbani regiji

samostojne registrirane dejavnosti in niso 
vpisani v evidenco brezposelnih oseb. 
Regijska štipendijska shema Ljubljan-
ske urbane regije je namenjena dijakom 
in študentom, ki se šolajo za poklice, po 
katerih povprašujejo delodajalci s sede-
žem v 26 občinah Ljubljanske urbane re-
gije pod pogojem, da se le-ti pri njih po 
končanem šolanju/študiju tudi zaposlijo. 
Štipendija iz regijske štipendijske sheme 
je sestavljena iz:

• 50 % štipendije zagotavlja Javni sklad 
RS za razvoj kadrov in štipendije,

• 50 % štipendije zagotavlja delodaja-
lec, pri katerem se bo štipendist zaposlil. 
Del finančne obveznosti delodajalca lah-
ko krije tudi občina.

Osnovna višina štipendije znaša 15 % 
minimalne plače za dijake (84,98 €) ter 
28 % minimalne plače (158,63 €) za štu-
dente.

Za šolsko/študijsko leto 2008/2009 bo 
predvidoma v 1. polovici septembra raz-
pisanih več kot 170 kadrovskih štipendij 

za dijake in študente. RRA LUR je na 
svoji spletni strani www.rralur.si objavila 
rezultate Javnega poziva k oddaji vlog za 
izbor delodajalcev v Regijsko štipendij-
sko shemo Ljubljanske urbane regije za 
šolsko/študijsko leto 2008/2009. Iz rezul-
tatov so razvidne potrebe delodajalcev in 
predvidena vsebina septembrskega razpi-
sa štipendij.

Če želite, da vas o objavi razpisa štipen-
dij obvestimo, prosimo, da nam pošljite 
svoj e-naslov po elektronski pošti na na-
slov masa.resinovic@ljubljana.si.

Projekt regijskih štipendijskih shem je 
sofinanciran iz sredstev Evropske unije,
in sicer Evropskega socialnega sklada v 
okviru Operativnega programa razvoja 
človeških virov za obdobje 2007–2013, 
1. razvojna prioriteta: »Spodbujanje pod-
jetništva in prilagodljivosti«, prednostna 
usmeritev 1.2. »Štipendijske sheme«. 

 
Maša Resinovič,

RRA LUR
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Kultura - Knjižnica sporoča

V mesecu septembru slovenska kultura 
praznuje pomembno obletnico. Pred de-
vetdesetimi leti je bilo ustanovljeno Dru-
štvo Narodna galerija, ki je nastalo kot 
logična posledica preteklih prizadevanj 
za osrednji umetnostni muzej ali galerijo. 
O tem so namreč razmišljali že v drugi 
polovici 19. stoletja, vrhunec teženj pa je 
nastopil v prvih letih novega stoletja, ko 
so se začele odvijati prve razstave sloven-
skih umetnikov. Ideja se je rodila v duhu 
časa narodnega prebujanja in ko si je kul-
tura prizadevala dobiti mesto v javnem 
življenju naroda, s čimer je želela postati 
dostopna širši publiki. 

Društvo, katerega namen je bil, da zbere 
in ohrani najboljše umetnine vseh časov, 
kar jih je ustvaril slovenski genij, in naj 
razkrije vsemu svetu obstoj in bogastvo 
naše upodabljajoče umetnosti, je začelo 
postopoma oblikovati svojo zbirko. Umet-
nine sta društvo in kasneje državna usta-
nova (Narodna galerija je status državne 
ustanove dobila leta 1946) pridobivala 
na različne načine, in sicer z donacijami 
(med prvimi donatorji so knezoškof An-
ton Bonaventura Jeglič, ljubljanski župan 
Ivan Hribar, trgovec Leon Souvan, gene-
ral Rudolf Maister, ustanovitelj tovarne 
čevljev Peter Kozina idr.), pridobitvami 
zapuščin (kot je recimo zbirka Edvarda in 
Karla pl. Strahla) ter z nakupi. 

Narodna galerija je v teku svojega raz-
voja likovne umetnine predstavljala na 
različnih lokacijah. Začasne razstave so 
potekale v Jakopičevem paviljonu v parku 
Tivoli, Narodnem domu in številnih raz-

staviščih po Sloveniji ter tudi v tujini (Pra-
ga, Celovec, Beljak, Dunaj, Cambridge, 
Lizbona, Madrid, Sofija …). Prva stalna 
zbirka slovenske umetnosti je bila za jav-
nost odprta leta 1920 v ljubljanski Kresiji, 
naslednja pa že v Narodnem domu 1928. 
leta. Od maja 1997 si je možno ogledati v 
novem krilu stavbe stalno postavitev sli-
karskih del evropskih mojstrov. 

V zgodovini galerije so odmevali šte-
vilni projekti: Zgodovinska razstava slo-
venskega slikarstva (1922), Grška in rim-
ska plastika v odlivkih iz Louvrea (1927), 
Srednjeveške freske na Slovenskem 
(1959), Od baroka do impresionizma (po-
tujoča razstava, 1972–1977), Barok na 
Slovenskem (1961), Umetnost 17. stolet-
ja na Slovenskem (1968), Gotika na Slo-
venskem (1995), Meščanska slika (2000), 
Srednjeveški rokopisi iz Žičke kartuzije 
1160–1560 (2006–2007) … Med po-
membnejše monografske razstave lahko 
štejemo tiste, ki so bile posvečene Ivanu 
Groharju, Ivani Kobilca, bratoma Šubic, 
Mateju Sternenu, Fortunatu Bergantu, 
Francu Kavčiču, Maksimu Gaspariju, Al-
manachu, Antonu Jožefu Lerchingerju, 
Valentinu Metzingerju idr. 

Poleg razstavne in založniške dejavno-
sti potekajo v galeriji mnoge aktivnosti. 
Zelo razvita je pedagoška služba, nepo-
grešljiva sta tudi restavratorski in doku-
mentacijski oddelek s knjižnico, fototeko 
in arhivom. 

Osrednjo umetnostno ustanovo pri nas 
je v času slovenskega predsedovanja Ev-
ropski uniji doletela čast, da je pripravila 

Slovenska Narodna galerija od 1918 do danes 

enega najbolj obsežnih interdisciplinarnih 
projektov – razstavo Slovenski impresio-
nisti in njihov čas 1890–1920, ki poteka v 
Narodnem domu. Narodna galerija je bila 
soudeležena tudi pri predstavitvi Sloveni-
je v Bruslju, kjer je med drugim v sode-
lovanju z arhitektom Borisom Podrecco 
v Kraljevih muzejih predstavila Jožeta 
Plečnika ter sodelovala pri postavitvi spo-
menika Sloveniji.

V bodoče se ob praznovanju obletnice 
Narodne galerije obetata dve razstavi, 
prva bo odprta 18. 9. 2008 in bo predsta-
vila začetke zbirke, druga bo na ogled od 
začetka prihodnjega leta, osredotočala pa 
se bo na arhitekturo Narodne galerije. 

 
Ivan Čulk in Nataša Kovačič

ODDELEK ZA ODRASLE
0  Splošno, menedžment,  računalništvo
BINDER, Dieter A.: Skrivna družba: zgodovina in sim-

bolika prostozidarjev
ŠULER, Rok: Spoznajmo Outlook 2007: naj ostane pre-

prosto
ŠULER, Rok: Spoznajmo PowerPoint 2007: naj ostane 

preprosto

1    Psihologija, morala
ARGOV, Sherry: Zakaj moški ljubijo mrhe
WANLESS, James: Kako prebudimo in poslušamo svojo 

intuicijo
BRADBERRY, Travis: Čustvena inteligenca: kratek 

vodnik: vse, kar morate vedeti o čustveni inteligenci
SELES, Veronika: Nezvestoba: kako razumeti nezvesto-

bo, se soočiti z njo in premagati njene posledice: priročnik

2   Verstvo
TOMAŠEVIČ, Aleš: Križev pot odvisnika
DEGRANDIS, Robert: Kako ozdraviti rodovne korenine
CERULLO, Morris: Ne omejuj Boga
DEGRANDIS, Robert: Kako ozdraviti odnos z očetom: 

z uvodom v notranje ozdravljenje

3   Vzgoja, etnologija, pravo
AŽMAN, Tatjana: Učenje učenja – kako učiti in se na-

učiti spretnosti vseživljenjskega učenja: priročnik za učen-
ce, dijake, učitelje, razrednike in svetovalne delavce

GODINHO, Sally: Ali je to vprašanje?: strategija po-
stavljanja in spodbujanje vprašanj: preizkušeni nasveti in 
zamisli za učinkovito poučevanje

JUUL, Jesper: Kompetentni otrok: družina na poti k no-
vim temeljnim vrednotam

TROJANŠEK, Mateja: Avtorsko delo v izobraževanju

Novo na knjižnih policah

Kresija, stalna razstava Narodne galerije



27

Knjižnica sporoča

5    Okolje, astronomija, kemija, biologija, rastlinstvo, 
živalstvo

PERUŠEK, Mirko: Gozdne ptice območij Natura 2000
LAH, Avguštin: Svetovno potovanje v drugačno prihodnost; 

in Leksikon gospodarjenja z okoljem
PROSEN, Marijan: Hallerstein in astronomija
SMRDU, Andrej: Kemija. Snov in spremembe 3: učbenik za 

kemijo v 3. letniku gimnazije
NARODI sveta: ljudje, kulture, življenjski svetovi
SPOHN, Margot: Katero drevo je to?
SPOHN, Margot: Katera cvetlica je to?
HENSEL, Wolfgang: Katera zdravilna rastlina je to?
DIERSCHKE, Volker: Kateri ptič je to?

6   Medicina, vrtnarstvo, domače živali, kuharstvo
MYSS, Caroline M.: Pet mitov o zdravljenju: zakaj ljudje ne 

ozdravijo in kako bi lahko
WRIGHT, Janet: Refleksoterapija in akupresura: pritiskanje

na zdravilne točke telesa
SIBLEY, Veronica: Aromaterapija: eterična olja za krepitev 

uma, telesa in duha
ROSEN, Brenda: Kristali: uporaba kristalov za dobro počutje 

in duhovno harmonijo
SEMOLIČ, Andreja: Igriva vadba za dojenčka spodbuja uspe-

šen gibalni razvoj
KUHN, Brett R.: Malček: navodila za uporabo
OHL, Frauke: Pes in otrok
GMINDER, Andreas: Katera goba je to? 
GREŠAK, Nada: Stare sorte jablan za nove čase: priročnik za 

vse, ki bodo želeli izvedeti o starih znanjih naših prednikov
STANDAGE, Tom: Zgodovina sveta v šestih kozarcih
LYNAS, Jacqui: Recepti za zdravo srce
ATKINSON, Catherine: Drobno pecivo

7    Film, Glasba
KRAJNC, Matej: The Beatles: čarobno skrivnostno potova-

nje: filmska zgodovina Beatlov
KOREZ Korenčan, Darja: Družinske vezi slovenskih glasbe-

nikov

82-1 Poezija
PESMI za mojo dušo: zbrana dela
SLATINEK, Lilijana: Te nesmiselne besede
SCHUCMAN, Helen: Božji darovi

82-311.2   Družabni roman
WOODIWISS, Kathleen E.: Pepel v vetru
MILLER, Alex: Zvestoba in zaveze
JAUD, Tommy: Popolni idiot
ČULINA, Arijana: Vse uno, ki pupe rabimo znat o unih rečeh
ĆOSIĆ, Bora: Vloga moje družine v svetovni revoluciji
ADICHIE, Chimamanda Ngozi: Polovica rumenega sonca
GLOGOVEC, Viktorija Zmaga: Želim si
GARWOOD, Julia: Nagrada
RUDOLF, Franček: Tolmun na dnu reke
GROGAN, John: Marley & jaz: živeti z nemogočim psom in 

ga imeti rad
GRIMBERT, Philippe: Skrivnost

82-311.6   Zgodovinski roman
JACQ, Christian: Ozirisove skrivnosti. Velika skrivnost
HASSEL, Sven: Vladavina pekla
PAHOR, Boris: Nekropola

82-312.6, 929    Biografski roman, biografije
KURNAZ, Murat: Pet let mojega življenja
EBADI, Shirin: Iran se prebuja 
VILLA, Jose de: Maximo lider: biografija Fidela Castra
MATUNOVIĆ, Aleksander: Titova sovladarica
MONTERO, Rosa: Strasti: ljubezni in usode, ki so spremenile 

zgodovino
AMETTE, Jacques-Pierre: Brechtova ljubica

82-32   Kratka proza
ZAGORŠEK, Bojan: Teorija dobrega in zla: zgodbe in misli o 

življenju in za življenje
PISK, Klemen: Pihalec: novele in kratke zgodbe

82-94  Spomini
KMECL, Matjaž: Sveti Lenart, vrtnice in gamsov skret: spo-

mini na skrivne ljubezni

886.3-312.4    Kriminalke
CONNELLY, Michael: Pozabljeni glasovi
PATTERSON, James: 3. stopnja
KECMAN, Srečko: Zapuščina
CHILD, Lee: Zgrešeni strel
BURDETT, John: Tetovaža iz Bangkoka
PATTERSON, James: Mary, Mary
WILSON, Robert: Slepec iz Seville: triler s Javierjem Falco-

nom

886.3-312.9    Znanstvena fantastika
MATHESON, Richard: Jaz sem legenda
STROUD, Jonathan: Ptolemajeva vrata
PRATCHETT, Terry: Mort
ROBERTS, Nora: Ples bogov

82-7  Humor
A nekdo te vselej prekaša: 300 navihancev v 650 anekdotah

9  Geografija, turistični vodiči, potopisi, zgodovina
ALFONSO Hernandez, Carmen R.: Havana: moje čarobno 

mesto
MURKO, Stanko: Pot do svobode dolga štiri leta
SIVEC, Ivan: Ranjeno drevo: po Argentini po poteh Janka Be-

nigarja

Pripravila Alma Vidmar Mederal

KNJIŽNICA ŠKOFLJICA 
KNJIŽNE NOVOSTI 

objavlja tudi na  internetni strani 
www.skofljica.si
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Chimamanda Ngozi Adichie: POLOVICA RUMENEGA SONCA
Kljub temu da knjiga obsega petsto strani, nas avtorica s prepletanjem življenjskih zgodb petih dodelanih likov tekoče in lahkotno 

pelje v neke vrste »vojni roman«, saj je zgodba postavljena v burna šestdeseta leta, ko so prebivalci južnega dela Nigerije (Igboji) 
bili bitki za samostojnost in ustanovili samostojno republiko Biafro, ki pa se je uspela ohraniti le borna tri leta.

Avtorica posega globoko v dušo ljudi tistega časa. Kako so razmišljali, kaj načrtovali, kako ljubili, kar seveda pripomore k jasnej-
šemu razumevanju takratnega zgodovinskega obdobja. V knjigi se soočimo s koncem britanske kolonialne dobe v Nigeriji, z rasnimi 
in razrednimi vprašanji, z vlogo žensk v vojni in ne nazadnje z ljubeznijo. Ljubezenskim zvezam, njihovim težavam ter prizorom 
ljubljenja je v zgodbi odmerjeno kar nekaj prostora.

Izjemno globoko, doživeto, iskreno napisan roman toplo priporočam.
Alma Vidmar Mederal

Alice Kuipers: ŽIVLJENJE NA VRATIH HLADILNIKA
Življenje na vratih hladilnika je zelo nenavaden mladinski roman, saj je v celoti sestavljen iz sporočil, ki si jih izmenjujeta 15-letna 

Claira in njena zelo zaposlena mama. In čeprav imata zelo ljubeč odnos, je med njima zelo malo komunikacije v živo. Šele ko mama 
umira za rakom, preživita več časa skupaj. Prav ti spomini so za Claire dragoceni, ko mame ni več … 

Iz teh kratkih sporočil je jasno videti, kaj je v življenju pomembno, obenem pa je knjiga kritika sodobnega načina življenja, zaradi 
katerega imamo premalo časa za tiste, ki so nam najbližji.

Tanja Sinkovič

Hugo Claus: NEDOKONČANA PRETEKLOST
Roman Huga Clausa je eden izmed sedemindvajsetih iz zbirke Euromano, hkrati pa prvi roman belgijskega pisatelja, ki je bil 

preveden v slovenščino.
Noel je glavna oseba romana Nedokončana preteklost. Je moški srednjih let in duševno prizadet. Živi sam v podnajemniškem sta-

novanju v Gentu. Žena ga je zapustila, vsaj tako je razbrati iz zgodb. Zaposlen je na črno v neki papirnici in nima pravih prijateljev. 
Zgodba se začne zapletati, ko Noela, tako kot ostalo Belgijo, pretrese niz umorov mladoletnih deklic …

Skozi razgovor med upokojenim inšpektorjem in Noelom (obsojencem) na dan prihajajo čudne nečednosti belgijske družbe – zlo-
čini.

Vsekakor napeto branje, mogoče kot branje kriminalnega romana, pa vseeno je avtor v zgodbo »zapakiral« še nekaj več. V izrazito 
večplastnem romanu je mogoče izluščiti tudi to, kako pretanjeno avtor portretira like in jih s tem na poseben način približa bralcu. 
Predvsem začutiš neko posebno simpatijo in razumevanje do likov.

Meni všečno branje in knjiga, ki te potegne vase od začetka do konca.
Katja Pinter

Kaj beremo knjižničarji

VABILO!

V okviru občinskega
praznika Občine Škofljica

in ob praznovanju 500-letnice rojstva
Primoža Trubarja

pripravljamo slikarsko razstavo.

Odprtje bo v ponedeljek, 8. septembra 2008,
ob 19. uri v Knjižnici Škofljica.

Razstavlja Likovna skupina 2002 iz Škofljice.

Razstava bo na ogled do 3. oktobra 2008.

VLJUDNO VABLJENI
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V mesecu juliju in avgustu so v novem, 
velikem prostoru Knjižnice Škofljica po-
tekale štiri ustvarjalne delavnice za otro-
ke. 

Na prvi delavnici smo izdelovali za-
pestnice iz tankih trakcev, ki jih je bilo 
treba prepletati po določenem vzorcu, in 
senčnike iz volne in lesa, za katere si je 
bilo treba vzeti kar veliko časa. Otroci so 
bili vztrajni in potrpežljivi. Še vedno pa 
se je kljub zbranosti našel čas tudi za kle-
pet in smeh.

Drugo delavnico smo namenili staro-
davni tradiciji in prepričanju Indijancev, 
izdelovali smo namreč lovilce sanj. Le-
genda pravi, da naj bi ti lovilci sanj ujeli 

dobre in slabe sanje – slabe naj bi se zju-
traj stopile, dobre pa naj bi si zapomnili. 
Tako so nastali veličastni izdelki, narejeni 
iz obročev in barvnih trakov, ki smo jih 
prepletali kot spretni tkalci mrež. Na kon-
cu smo obroč okrasili tudi z barvnimi pe-
resi in kroglicami.

Na tretji delavnici  smo iz mase fimo
izdelovali okraske, obeske za ključe, uha-
ne, zapestnice – otroci so torej lahko dali  
svoji domišljiji prosto pot. Vse te izdelke 
je bilo potrebno doma še zapeči v pečici, 
da so postali trdi in tako uporabni. 

Zadnjo, četrto delavnico pa smo na-
menili pujskom in čebelicam, ki smo jih 
izdelali iz uporabnega (in odpadnega) to-

aletnega papirja. Otroci – nekateri so pri-
šli sami, mlajši pa s starši – so v izdelke 
vložili veliko truda, potrpljenja in igrivo-
sti. Na tej zadnji delavnici nas je obiskala 
tudi novinarka radia Zeleni val.  Naredila 
je intervju z otroki, povedali pa so ji, da 
so na delavnicah nadvse uživali in se iz-
jemno zabavali. 

Voditeljici delavnic Lea in Katja  se 
vsem sodelujočim zahvaljujeva za udelež-
bo in vloženi trud ter vse zagrete ustvar-
jalce vabiva, da se nama pridružijo tudi v 
prazničnih decembrskih dnevih.

Besedilo in fotografiji
Lea Mederal

Počitniško razigrane ustvarjalne delavnice
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Jože Senegačnik se je z družino v 
Smrjene, kjer so zgradili družinsko hišo, 
priselil leta 1999. Hitro se je vključil v 
življenje želimeljske župnije, kjer sva se 
tudi spoznala. On v vlogi odličnega te-
norja v župnijskem pevskem zboru, jaz 
kot zborovodja. Jože ima poleg posluha 
za glasbo še mnogo talentov in široko 
znanje. Kljub temu da je po osnovni izob-
razbi pravnik, ga je življenje pripeljalo v 
računalniške vode. Že od leta 1992 dalje 
je samozaposlen kot zasebni raziskovalec 
na področju informatike in svoje ugoto-
vitve predstavlja na različnih konferencah 
v Ameriki, zlasti pa v Evropi. Da bi pri-
hranil čas (če tudi denar, še ni ugotovil), si 
je zamislil, da bi obiske konferenc, pa tudi 
svojih strank v tujini,  lahko opravil  kar 
s svojim letalom in bil tako skoraj pov-
sem neodvisen od letalskih družb in za-
radi draženja kerozina tudi vedno dražjih 
cen letalskih vozovnic. In kar si Joc, kot 
ga kličemo prijatelji, zamisli, to ponavadi 
tudi izpelje.

Vpisal se je v šolo za pilote »Janez let« 
v Divači in začel z učenjem teorije in ura-
mi letenja. Po 62 urah je uspešno opravil 
izpit in v Nemčiji kupil starejše rabljeno 
štirisedežno letalo znamke Piper PA-28-
140B Cherokee s potovalno hitrostjo od 
180 do 200 km/h, zmore pa se povzpeti  
čez 4000 m visoko.  

Smrjenec Jože Senegačnik nas je s svojim letalom popeljal na  
panoramski ogled naše občine

Z letalom v službo
gledu letala sva se vkrcala in Joc je zagnal 
motor. Priznam, malo me je stisnilo pri 
srcu, saj je bil občutek popolnoma druga-
čen kot v potniškem letalu, še posebej če 
ga primerjaš z letenjem v Bogingu 747, ki 
sprejme več kot petsto potnikov. Kakor-
koli, po vzletu je strah prerasel v občutek 
sedenja na velikem fotelju, ki lebdi v zra-
ku. Letela sva na višini približno 1200 m 
in razgled je bil neverjeten.

Prijavljena pot naju je vodila od Diva-
če, čez Razdrto, Pivko, Rakitno in mimo 
Mokrca proti Velikim Laščam. V naši ob-
čini sva najprej opravila prelet Želimelj-
ske doline v smeri od Turjaka proti Barju. 
Nato sva zaokrožila nad naselji Smrjene, 
Gradišče in Vrh ter se odpravila proti 
Škofljici. Zadnja »postaja« po Škofljici
je bila Lavrica, še posebej vas Sela, kjer 
stanujem. Seveda sem si moral podrobno 
ogledati, kako se iz zraka vidita moja hiša 
in vrt, v cvetlični gredi pa sem opazil svo-
jo mamo. Nazaj proti izhodišču sva se od-
pravila nad Barjem in Vrhniko. 

Verjetno bo za marsikoga zanimivo vi-
deti, kakšen je njegov kraj iz zraka. Vmes 
sem namreč napravil nekaj povsem laič-
nih posnetkov iz zraka, ki jih na barvnih 
straneh delim z vami. 

Med povratkom na letališče pa je sledi-
la nova preizkušnja. Joc je krmilo letala 
prepustil meni. Zdelo se mi je, kot bi vo-
zil v »nadprostoru«, saj sem kot voznik 
osebnega avtomobila navajen, da imam 
pod seboj trdno podlago, pa še nekam v 
desno naju je nosilo. No, kot »ziheraš« 
sem vodenje letala kaj hitro predal in raje 
brezskrbno užival v razgledu.

Ko se je približeval postanek, sem zo-
pet postal malo nemiren, Joc pa me je do-
datno strašil s sunki vetra in morebitnim 
zahtevnim pristankom, če bi pihala burja. 
Bilo je povsem drugače. Burje ni bilo, pri-

Joc danes leti samostojno. Z ženo Lili 
si večkrat privoščita zanimiv izlet, npr. z 
letalom do Murske Sobote, nato pa s ko-
lesom po prekmurski ravnici – ta se mi je 
zdel še posebej zanimiv. Službene poti pa 
so ga do sedaj vodile v Avstrijo, Nemči-
jo, Švico, Francijo, Italijo in Makedonijo, 
za letos pa ima v načrtu še potovanja na 
Poljsko, Dansko in v Bosno ter morda še 
kam.

V nedeljo, 8. junija 2008, me je povabil 
na panoramski ogled naše občine. Letalo 
ima parkirano v hangarju na letališču v 
Divači. Po obveznem predpoletnem pre-
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stanek pa je bil mehak in brez posebnosti, 
jaz pa sem kljub temu ob izkrcanju opazil, 
da imam moker hrbet.

Za prevoženo pot sva porabila približ-
no eno uro. Zelo malo. Če bi podobno pot 
opravila z avtom, bi zanjo potrebovala več 

ur, večino poti pa bi bila brez razgleda.
Jocu sem hvaležen za neverjetno izkuš-

njo poleta s športnim letalom in hkrati za 
možnost, da sem lahko napravil nekaj po-
snetkov naše občine in z njimi ob občin-
skem prazniku opremil pričujočo številko 

Glasnika. Kdor pa želi o Jocovih potova-
njih izvedeti kaj več, pa si lahko prebere 
njegov spletni dnevnik (blog) na naslovu: 
http://jsenegacnik.blogspot.com.

Iztok Petrič

Ideja o ustanovitvi konzorcija je nastala 
na začetku letošnjega leta, ker so različni 
izvajalci turističnih storitev, ki delujejo na 
območju Ljubljanskega barja, ugotovili, 
da je turistična ponudba neprepoznavna, 
razdrobljena in nepovezana. Konzorcij 
sestavljajo različna društva, ki delujejo na 
območju Ljubljanskega barja in ki želijo 
svoje aktivnosti predstaviti širši javnosti, 
javni zavod in različna podjetja, ki deluje-
jo na področju turizma. Gre za zelo pestro 
in razpršeno članstvo, njihov skupni cilj 
pa je, da z večjo povezanostjo na svojem 
področju delovanja dosežejo več, kot bi 
dosegli posamezno. 

Člani imajo številne ugodnosti, ki da-
leč presegajo simbolično letno članarino. 
Med drugimi tudi zagotovljeno promocijo 
s pomočjo gigant panojev ob prometnicah 
na izstopu iz avtocestnega obroča v Ljub-
ljani, vključevanje informacij o njihovem 
delovanju v gradivo ostalih članov itd. 

Do sedaj je bilo izvedenih več aktiv-
nosti konzorcija Barjanski cvet, ki so že 
prinesle določene pozitivne spremembe. 
S pomočjo različnih promocijskih akcij 

se je javnost začelo obveščati, da Ljub-
ljansko barje ni samo območje, kjer raste 
koruza ali pa obstajajo divja odlagališča, 
ampak da ima to območje pestro turistič-
no ponudbo s storitvami, ki so povezane z 
lepoto in bogastvom narave. 

Vzpostavljajo se tudi povezave med 
različnimi člani pri različnih projektih. 
Tako je bil nedavno v času Muzejske 
noči uspešno izveden projekt s kolesom 
po varnih poteh čez Barje v Tehniški mu-
zej Bistra, v katerem sta sodelovala člana 
konzorcija, to je ŠKTD Lokvanj in Tehni-
ški muzej Slovenije.

Sredi julija je bil konzorcij predstavljen 
tudi na tiskovni konferenci v Ljubljani. 
Udeležil se je je tudi direktor Direktora-
ta za turizem mag. Marjan Hribar, ki je 
povezovanje podprl z besedami: »Večji 
izziv je sodelovati pri začetkih novo na-
stalih konzorcijev, ko velike ideje in pro-
jekti šele nastajajo, kot pa le spremljati 
dosežke velikih organizacij.«

Sedanji člani konzorcija – Tehniški mu-
zej Slovenije (Bistra); Močilnik, d. o. o. 
(Vrhnika); Gostinstvo Dolinar & Co, d. 

Ustanovljen je konzorcij turističnih  
ponudnikov Barjanski cvet

n. o. (Vrhnika); Društvo Fran Govekar 
(Ig); Balonarski center Barje (Ljubljana); 
Kraljeva domačija (Borovnica); Športno-
kulturno-turistično društvo Lokvanj (Pod-
peč); Jurij Cerkvenik, s. p. (Brezovica), 
Rečni transport, d. o. o. (Ljubljana); Kul-
turno društvo Janez Jalen (Notranje Go-
rice); Infoterra, d. o. o. (Ljubljana) – va-
bijo vsa zainteresirana  podjetja, društva, 
združenja in zavode, ki jih zanima razvoj 
turizma na Ljubljanskem barju, da se jim 
pridružijo. Več informacij lahko zainter-
esirani dobijo pri podjetju Infoterra, d. o. 
o., ali na telefonski številki 040 591 887. 

Dodatne informacije so dostopne tudi 
na internetu  http://www.barje.net/arhiv.
php?id=3822.

Konzorcij Barjanski cvet
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Vabimo vas, da se nam pridružite pri rekreaciji! 
Košarka za odrasle bo potekala v telovadnici osnovne šole vsako sredo od 20. do 21.30 ure. 

Za informacije pokličite Igorja Pušnika na tel. 031 706 307.
Aerobika za dame bo v plesni dvorani športne dvorane na Škofljici ob petkih od 20. do 21.

ure. Informacije: Metka Debevec, 041 915 925.
Mali nogomet in rokomet za veterane bo ob petkih v športni dvorani. Vadba se bo pričela 

ob 19. uri in zaključila ob 20.30. Informacije: Janez Rugelj, 041 621 424.
Vse, ki se nam želite pridružiti, vabimo, da se osebno oglasite v društveni sobi Športnega 

društva Škofljica, ki je v pritličju  športne dvorane, vsak ponedeljek od 20. do 22. ure. Dobro-
došli!

ŠD Škofljica

ŠD Škofljica vabi na rekreacijo

V začetku meseca julija so se kadeti 
rokometne sekcije ŠD Škofljica udeležili 
rokometnega turnirja EUROFEST 2008, 

Kadeti na rokometnem turnirju v Izoli uspešni
ki ga že vrsto let uspešno organizirajo 
Izolčani. Tudi letošnji turnir je presegel 
vsa pričakovanja, saj se ga je udeležilo 
več kot sto ekip iz treh celin. V času tur-
nirja v Izoli vre od mladosti. Že ob 8. uri 
zjutraj se pričnejo prve tekme in zadnje pa 
se odigrajo ob 11. uri zvečer. 

Letošnje spremljevalne prireditve so 
bile še posebej zanimive, saj so na prija-
teljskih večerih gostitelji iz različnih dežel 
skuhali specialiteto svoje dežele. Rečani 
so pripravili rižoto z morskimi sadeži, ki 
so jo pražili v posodi, veliki kot čoln, in 
namesto kuhalnic so uporabili vesla. Bila 
je odlična! 

Naši rokometaši, ki sta jih vodila trener 
Andrej Topolovec in pomočnik Martin 
Slanc, so na začetku turnirja pokazali iz-
jemno znanje in borbenost. Premagali so 
ekipe iz Francije, Belgije in Hrvaške. V 
nadaljevanju so odigrali slabše in tesno 
izgubili naslednje tri tekme. Končna uvr-
stitev je bila nekje na sredini lestvice.

Zadovoljnim z igro in navdušenim nad 
rokometašicami s Krima so se aktivne po-
čitnice kar prehitro končale. V en glas so 
dejali, da naslednje leto spet pridejo!

Metka Debevec,
ŠD Škofljica

XVIII. celjska rokometna šola mladih
Ekipa mlajših dečkov se je od 25. do 

29. junija 2008 udeležila Celjske roko-
metne šole mladih v Izoli.

Takoj po končanem šolskem letu se 
je trinajst rokometašev iz ekipe mlajših 
dečkov odpravilo v Izolo, kjer je poteka-
la že 18. celjska rokometna šola mladih 
pod vodstvom prof. Toneta Goršiča, ki je 
vzgojil že vrsto odličnih rokometašev.

Športnike s Škofljice je spremljal trener
Boštjan Špolar. Nastanili so se v dijaškem 
domu Riviera, nato pa so se vsak dan ude-
leževali dopoldanskih treningov in popol-
danskih prijateljskih tekem. Vmes je bilo 
še nekaj časa za kopanje, igre na plaži in 
sladkanje s sladoledi, skoraj nič pa za po-
ležavanje − in to kljub poletni pripeki. 

Šole so se poleg naših udeležili še roko-
metaši iz Novega mesta, Naklega, Izole in 
dve ekipi iz Avstrije.  Med treningi so se 
ekipe premešale, fante so opazovali raz-
lični trenerji in jim individualno svetovali 
pri osnovah rokometne tehnike. V seštev-
ku popoldanskih prijateljskih tekem so 

Škofljičani zasedli prvo mesto. 
Izolska izkušnja pa ni bila samo šola ro-

kometne tehnike, ampak tudi šola šport-
ne kulture: dati vse od sebe, navijati za 
»naše«, pozdraviti publiko, stisniti roko 
in pogledati v oči tudi tistemu, ki je na 
igrišču tvoj nasprotnik. Za fante je bila to 
možnost, da zadihajo kot skupina, kar je 
še kako pomembno pri ekipnih športih. 

Trener Boštjan je imel priložnost osebno 
spoznati svoje varovance in z njimi razviti 
prijateljske stike. Ne nazadnje pa je bilo 
za dečke to tudi prvič v življenju, da so 
igrali s tujo ekipo in predstavljali sloven-
ske barve. 

In načrt za naslednje leto? Vsekakor kot 
ekipa spet kam skupaj ... 

Za ŠD Škofljica Andreja Markovič 
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VABILO NA ROLANJE IN KROS ZABAVE IN VESELJA NA ŠKOFLJICI

10. rekreativno prvenstvo v hitrostnem rolanju in krosu
Prireditev bo potekala 27. septembra 2008 s pričetkom ob 14. uri 
pred OŠ Škofljica v organizaciji ŠD Mladih Špela Škofljica.

PRIJAVE
Prijave bodo možne na dan tekmovanja na prireditvenem prostoru med 13. in 14. uro.
Zaželene so predhodne pisne prijave na naslov: 
ŠD MLADIH ŠPELA, Klanec 11, 1290 Škofljica ali na elektronsko pošto: akspela@siol.net
V prijavi navedite ime in priimek, naslov ter letnico rojstva.
Kontakt: Špela Dizdarevič, 041 604 185
Startnine NI.
Za vse prijavljene bo na prizorišču na voljo brezplačna uporaba 
SKAKALNEGA GRADU in TRAMPOLINA.

Starostne kategorije za KROS
Ženske Moški
Cicibanke  2001 in mlajše 150 m Cicibani  2001 in mlajši 150 m
Mlajše deklice  1999–2000 300 m Mlajši dečki  2000–1999 300 m
Deklice  1998–1997 600m Dečki  1998–1997 600 m
Ml. pionirke 1996–1995 800 m Ml. pionirji  1996–1995 800 m
Pionirke 1994 – 1993 1000 m Pionirji 1994–1993 1000 m
Ml. mladinke  1992–1989 1000 m Ml. mladinci 1992–1989 1000 m
St. mladinke  1984–1988 1500 m St. mladinci I  1984–1989 1500 m
Ženske  1983–1973 2000 m Moški  1983–1973 5000 m
Veteranke  1972 in starejše 2000 m Veterani  1972 in starejši 5000 m

Podelitev priznanj bo po končanem krosu in uradni objavi rezultatov – 
predvidoma ob 15.30.

Starostne kategorije za HITROSTNO ROLANJE
Starostne kategorije Urnik tekmovanja:
Predšolski otroci 15.05
od 6 do 8 let 15.15
od 9 do 11 let 15.20
od 12 do 13 let 15.25
od 14 do 16 let 15.30
od 17 do 19 let 15.40
od 20 do 30 let 15.50
od 31 let naprej 16.00

ŠPORTNO DRUŠTVO ŠKOFLJICA
VABI NA VPIS 

V POM PON PLESNE SKUPINE
ZA PLESALCE (STARE IN NOVE) OD 1. RAZREDA DEVETLETKE

V PONEDELJEK, 15. 9. 2008, od 18.00 do 20.00,
TOREK, 16. 9. 2008, od 18.00 do 20.00

V DRUŠTVENI SOBI NOVE ŠPORTNE DVORANE ŠKOFLJICA.
SEZNANJENI BOSTE S PLESNIMI MENTORICAMI, PREDVIDENIM URNI-

KOM VADBE TER DOBILI ODGOVORE NA MOREBITNA VPRAŠANJA.

V PRIMERU, DA SE VPISA NE MORETE UDELEŽITI, KONTAKTIRAJTE 
e-mail: irena.bala@gmail.com.

ZA LAŽJO ODLOČITEV SI OGLEJTE NASTOPE NAŠIH PLESNIH SKUPIN 
NA ROKOMETNEM TURNIRJU  

V NEDELJO, 14. 9. 2008, V ŠPORTNI DVORANI ŠKOFLJICA.

Pokrovitelj prireditve: 

Pozor!
Otroci do 14. leta lahko nastopijo le s pisnim dovoljenjem staršev. 
Obvezna je zaščitna oprema. Brez ustrezne zaščitne opreme nastop 
ne bo dovoljen.
Vabljeni vsi, ki ste radi v dobri družbi!

Špela D.,
ŠDM ŠPELA ŠKOFLJICA

NOGOMETNI KLUB 
BRINJE GROSUPLJE

VABI K VPISU V

NOGOMETNO 
ŠOLO 

Vse potrebne podatke 
dobite na spletu: 

www.nogometniklub-brinje.si;
e-pošti: 

info@nogometniklub-brinje.si 
ali telefonu: 041 902 144.
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Kratek opis programov
Športno društvo mladih Špela Škofljica

je bilo ustanovljeno z namenom usmerja-
ti otroke v kraljico športa – ATLETIKO. 
V klubu vam želimo pri tem pomagati in 
naučiti vašega otroka spretnosti, ga sez-
naniti z osnovnimi elementi gimnastike in 
atletske šole teka. Atletika zajema veliko 
disciplin, tako da je na treningih zanimivo 
ravno spoznavanje raznovrstnih atletskih 
disciplin. V klubu poučujemo več starost-
nih skupin, od najmlajših (od 3 let dalje) 
pa vse do članskih kategorij.

TELOVADBA ZA NAJMLAJŠE
Najmlajši z igro spoznavajo kraljico 

športov – atletiko. Vaditeljica Simona 
jih nauči pravilnih gibov, hoje in teka. V 
tej starosti je zelo pomembna motorika 
otrok, zato je večji del treninga posvečen 
razvoju motorike.

 ATLETSKA ŠOLA TEKA, TEK-
MOVALNA ATLETIKA

Šoloobvezni otroci od 1. pa vse do 9. 
razreda skozi atletsko abecedo spozna-
vajo atletiko. Treninge vodita trenerki z 

dolgoletnimi izkušnjami Barbara Buh in 
Anja Rugelj. Tekmovalno atletiko pa tre-
nerka specialistka Špela Dizdarevič. Tre-
ningi potekajo dva- do trikrat tedensko. 
Udeležujemo se tudi atletskih tekmovanj 
po Sloveniji. Rezultati ŠDM Špela Škof-
ljica kažejo, da imamo pionirsko atletiko 
v sami špici atletike v Sloveniji, zato va-
bimo vse, ki se bi radi priključili tekmo-
valni atletiki.

V društvu organiziramo tudi zimske in 
letne priprave, kjer skušamo svoje člane 
naučiti smučati in plavati, v kolikor pa 
to že znajo, njihovo znanje nadgradimo. 
Glavno vodilo kluba je Zdrav duh v zdra-
vem telesu. 

AEROBIKA TNZ
Tudi v letošnjem letu bomo v društvu 

poskrbeli za rekreacijo odraslih, in sicer 
bomo organizirali AEROBIKO TNZ. 
Program bo vodila izkušena vaditeljica 
Urška Perko. Vabimo Vse, ki ste radi v 
dobri družbi, da nas obiščete in z otroki  
trenirate ali se rekreirate ali pa telovadite 
z najmlajšimi.

Vse dodatne informacije so na voljo na 
spletni strani kluba: http://www.atletski-
klubspela.si, e-pošta: akspela@siol.net, 
041 604 185.

Vabljeni!
Špela Dizdarevič,

ŠDM ŠPELA ŠKOFLJICA

V začetku meseca julija, natančneje 5. 
in 6., je v Ljubljani potekalo 13. evropsko 
prvenstvo navijaških in pom pon skupin iz 
trinajstih evropskih držav. Tudi ŠD Škof-
ljica je prispevalo svoj delež. Sicer nismo 
imeli nobene tekmujoče skupine, smo pa 
imeli številne prostovoljce in nastopajoče 
v revialnem delu prvenstva.

Prostovoljci, ki so pomagali pri organi-
zaciji prvenstva, spremstvu skupin z leta-
lišča do hotela, deljenju vstopnih zapest-
nic, hrane in pijače ter pri mnogih drugih 
delih, so bili tudi iz ŠD Škofljica. Tudi iz
skupin Frklje in Frkljice smo pomagali 
pri otvoritvi prvenstva z nošenjem tabel 
z napisom sodelujoče države. Po mimo-
hodu so nastopile otroške skupine iz  cele 
Slovenije, ki so bile združene v eno ve-
liko skupino z istim plesom. Sodelovali 
sta tudi naši skupini Mini in Zlate frkljice. 
Skupinski nastop je bil res paša za oči, saj 
so otroci navdušili s svojim nastopom. 

In tako se je tekmovanje začelo. Najprej 
so tekmovale akrobatske in navijaške sku-
pine. Med odmorom smo sodelovale tudi 
članice Frkelj in Frkljic s svojim revial-

Športno društvo mladih Špela Škofljica ponuja  
atletsko šolo teka, telovadbo za najmlajše, aerobiko TNZ

VPISI POTEKAJO VSAK:         Športna dvorana pri OŠ Škofljica
Ponedeljek:        od 17.00 do 18.00     ATLETIKA za šoloobvezne otroke 
Ponedeljek:        od 17.00 do 18.00     TELOVADBA ZA NAJMLAJŠE                                                                         
Sreda:                od 17.30 do 18.30     TELOVADBA ZA NAJMLAJŠE 
Sreda:                od 17.30 do 19.00     ATLETIKA za šoloobvezne otroke
VPIS AEROBIKE TNZ:  Športna dvorana pri OŠ Škofljica – Plesna dvorana
Ponedeljek:        od 20.00 do 21.00     AEROBIKA TNZ
Sreda:                 od 20.30 do 21.30     AEROBIKA TNZ

Na evropskem prvenstvu tudi ŠD Škofljica
nim nastopom. Poznalo se je, da so že po-
čitnice, saj nas je bilo le sedem. Toda zato 
nismo čisto nič manj zažgale. Prejele smo 
bučen aplavz polne dvorane v Tivoliju. 

S tem pa se pojavljanje članov ŠD Škof-
ljica ne konča. Ker skoraj nobena prire-
ditev več ne mine brez njih, so tudi tokrat 

zažgale 30+. Energična točka s pridihom 
pom pona enostavno nobenega ne pusti 
ravnodušnega.

Evropsko prvenstvo je vsekakor dobra 
promocija slovenskega plesa in mislim, 
da so se organizatorji zelo potrudili.

Janja Trope
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Ponudba Športnega izziva
Nova sezona se začenja s septembrom, ko bomo prenovljeni ter polni novih idej in rešitev poskrbeli za vašo 

fizično in psihično kondicijo.
Ni pomembno, koliko ste stari, za vse starostne skupine od otrok do starostnikov smo poskrbeli ter se skupaj 

z izkušenimi inštruktorji, učitelji in trenerji ter zunanjimi sodelavci pripravili za vas.

SEZONA 2008/2009

OTROCI

ŠOLA ŠPORTA
Celoletni program šole športa za predšolske in osnovnošol-

ske otroke zajema vse bistvene sestavine otrokove športne rasti. 
Z izkušenimi profesorji športne vzgoje in inštruktorji za posa-
mezne športe smo razvili program dela, ki zajema vse osnovne 
športe. Poudarek je na splošni atletiki ter športnih igrah, ki po-
leg športne rasti otrok pomembno vplivajo na otrokovo social-
no komponento.
 Termin za sezono 2008/2009
Torek od 17. do 18. ure v veliki telovadnici OŠ Škofljica.

TEČAJI PLAVANJA
Za vse vodne navdušence smo poskrbeli z organizacijo in 

strokovnim vodenjem začetnih in nadaljevalnih tečajev plava-
nja na Fakulteti za šport.
 Termini za sezono 2008/2009
Predšolski otroci:
Torek od 14.30 do 15.30 v malem bazenu Fakultete za šport 

na Gortanovi ul. 22 v Ljubljani.
Šolski otroci:
Ponedeljek in četrtek od 16. do 17. ure. 
(Možnost obiska: 1- ali 2-krat tedensko po dogovoru) v veli-

kem bazenu Fakultete za šport v Ljubljani.

SEZONA 2008/2009

ODRASLI

AEROBIKA in PILATES
Za vse navdušence programov skupinske vadbe in za ti-

ste, ki boste to še postali, smo poleg klasičnih aerobnih pro-
gramov pripravili še nove zvrsti aerobike, primerne tudi za 
moško populacijo. Skupaj z izkušenimi inštruktorji fitnesa
in aerobike bomo poskrbeli za začetnike in tudi tiste, ki to-
vrstne programe obiskujete že dlje časa.

- klasična aerobika (začetna, nadaljevalna)
- step aerobika
- slide aerobika
- latino mix
- 40+
- programi za seniorje
- pilates začetna in nadaljevalna skupina
Vsi podatki o prijavah, terminih (urnikih), kraju doga-

janja in cene bodo objavljeni na naši spletni strani: www.
sportniizziv.com.

Z vadbo pričnemo 15. septembra.

SEZONA 2008/2009

INFO

VPIS          
V letošnje vadbeno leto bomo vpisovali na vpisnem 

dnevu v sredo 3. in 10. septembra 2008. 
Pričakujemo vas v Gasilskem domu Pijava Gorica 

med 18. in 21. uro.

VSAKA PRIJAVA BO DOKONČNO POTRJENA 
ŠELE S PLAČILOM, ZATO PROSIMO, DA PLAČI-
LO PORAVNATE OB VPISU NA DOGOVORJNI DA-
TUM.

Letošnje leto je kontaktna oseba ANJA.
 Pokličete jo lahko na tel: 051 416 286
 ali pa ji svoje vprašanje pošljete na 
 elektronski naslov: anja.knezevic@siol.net.

Vsi, ki se v letošnjem letu želite prvič vpisati na našo 
vadbo, nam svoje želje in vprašanja sporočite na zapi-
san elektronski naslov. 

Odgovorili Vam bomo v najkrajšem možnem času.
Veselimo se prihajajočega aktivnega leta in prijetnega 

druženja.

ORGANIZACIJA ROJSTNODNEVNIH  
ZABAV IN IZPOSOJA NAPIHLJIVIH  

GRADOV
Za vašega malčka organiziramo in strokovno vodimo rojst-

nodnevno zabavo ali piknik. Lokacijo si lahko izberete sami ali 
pa za njo poskrbimo mi. Skupaj z izkušenimi športnimi anima-
torji Športnega izziva bodo malčki in starši doživeli nepozabno 
zabavo.
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Ponedeljek, 7. 7. 2008, se je začel s 
sončnim dnevom. Čeprav so bile napove-
dane popoldanske plohe, se nismo preveč 
vznemirjali in smo po končanem delo-
vnem dnevu spokojno sedeli na vrtu pod 
mogočnim stoletnim orehom in pili kavo. 
Otroci so se brezskrbno igrali in občudo-
vali novega vrtnega palčka, moški so po-
gledovali k nasadu vinske trte in že kovali 
načrte za letošnjo trgatev, pri ženskah pa 
je pogovor tekel o dehtečih in dišečih na-
sadih rož.

Ob vsej poletni idili pa ni nihče niti po-
mislil, da nad Gorenje Blato prihaja ne-
vihta, kakršne niti naša enaindevetdese-
tletna prababica ne pomni.

Proti večeru so se nad Ljubljanskim 
barjem začeli zlovešče kopičiti črni ob-
laki,veter pa je že začel dobivati nevarno 
moč. Okoli 20.30 pa je besna narava po-
kazala svoje zobe. Stemnilo se je kot ob 
sodnem dnevu,v hipu je začelo močno de-

Ob zaključku uspešne lanske sezone 
smo si v šali dejale: Naslednje leto gremo 
pa na evropsko prvenstvo!

Spomladi smo dejansko prejele povabi-
lo za nastop na Evropskem prvenstvu na-
vijaških in pom pon skupin ECC2008, ki 
je letos potekalo 5. in 6. julija v Ljubljani 
v Hali Tivoli.

Ves junij je minil v intenzivnih pripra-
vah in na treningih. Čeprav nismo tekmo-
vale, je že sam termin nastopa – na za-
ključku, tik pred podelitvijo medalj, ko so 
na in ob tribunah res čisto vsi, pa še kdo 
– dvigal adrenalin. Toda izredno dinamič-
na in živa koreografija je kar klicala  po
tem, da jo pokažemo.

Udeležba 30+ na Evropskem prvenstvu plesnih in  
navijaških skupin

Ko smo v soboto prišle na prizorišče, 
se je dvorana tresla od bučne glasbe, tudi 
naključni opazovalec ni mogel ostati rav-
nodušen ob taki množici čudovitih deklet. 
Izredni dresi, ličila in energija, ki je vela 
iz vsakega giba – to moraš videti. 

Tik pred nastopom se nam je zdelo, da 
smo prav vse pozabile, vendar čas je tekel, 
ni bilo povratka nazaj. Toda napovedova-
lec, trenutek pričakovanja in prvi takti  so 
iz podzavesti potegnili gibe, ki smo jih 
hotele pokazati. Glasna vzpodbuda publi-
ke in dobesedno smo »padle noter«! Ob 
Mirini »špagi« pa so se tribune zatresle, 
kar odneslo nas je v že tako hiter tempo 
zaključka. Potem pa še slast zaključnega 
aplavza in čisti užitek po dobro opravlje-
nem delu. Sploh če je pozitiven tudi odziv 
sodnikov in organizatorjev.

Na koncu smo pomagale pri podelitvi 
medalj, kar je bilo tudi svojevrstno do-
živetje. Morje solz: jokajo skupine, ki so 
prve, druge, tretje – od veselja, pa četr-
te, pete – od razočaranja … Ampak ne za 
dolgo, se že kujejo izboljšave in načrti za 
drugič.

Kdor si želi ogledati več, lahko obišče 
naslednje spletne strani:  http://www.ec-

c2008slovenia.com, http://picasaweb.go-
ogle.com/ecc2008slovenia/Saturday3

Zaključek sezone se je res zavlekel v 
julij, a je bilo vredno. 

Postavljale smo nove cilje pa da se nam 
ne bo spet zareklo …

Se vidimo na Dnevu rokometa v nede-
ljo, 14. septembra 2008!

Za 30+   Zdenka Rugelj

Pisma bralcev

Ko v nesreči nisi sam
ževati, strele so švigale na vse strani.

Komaj smo se uspeli zateči v hiše, ko 
nas je zadel vrtinec vetra. Morda je tra-
jalo le kakšni dve minuti, nastala pa je 
ogromna gmotna škoda. Odkrilo nam je 
strehe in opeko pometalo daleč naokoli, 
izruvalo drevesa, poškodovalo avtomobil, 
veliko vrtno uto prepolovilo in odneslo 
kot hišico iz kart, o negovanih rožah ni 
bilo več sledu, občudovani palček se je 
raztreščil na tisoče koščkov, nasadi trte 
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Pisma bralcev - Odšli so

Zahvala
Ob izgubi 

očeta Antona in 
mame Josipine Skubic

iskrena zahvala vsem sorodnikom, vaščanom 
vasi Vrh nad Želimljami in vsem ostalim, ki ste 
na zadnjo pot pospremili moja starša. Lepo se 
vam zahvaljujem za darovano cvetje in sveče. 
Iz srca hvala dr. Bredi Krišto za strokovno po-
moč, za srčno predanost patronažnima sestrama 
Majdi in Tanji ter negovalkama Dragici in Sonji. 
Sedanjemu župniku Janezu Žabotu in njegovemu 
predhodniku Francu Drobniču zahvala za cerkve-
ni obred in vse blagoslove, ki so jih namenili po-
kojnima očetu in mami. Gospodu Slavku Veselu 
hvala za poslovilni govor, hvala tudi vsem osta-
lim, ki ste kakorkoli pomagali ob težki bolezni, ki 
je spremljala moja starša.

Žalujoča hči Veronika in 
ostali družinski člani

Zahvala ob  
pomoči pri  

naravni nesreči
Družina Okoren z Gorenjega Blata 

se zahvaljuje za vso pomoč ob na-
ravni ujmi, ki nas je doletela v po-
nedeljek, 7. julija 2008, okrog 20.30. 
Zahvaljujemo se PGD Škofljica, CZ
Škofljica, še posebej pa županu Bošt-
janu Riglerju in podžupanu Ivanu 
Jordanu. 

Največja zahvala pa gre podjetje-
ma Mehlin s Škofljice in Dolinšek iz 
Zaloga, ki sta priskočili na pomoč v 
zelo kratkem času. Zahvaljujemo se 
tudi podjetju Prevozništvo Podržaj in 
pa seveda vsem sosedom, prijateljem 
in znancem. 

Družina Okoren,
Gorenje Blato

so bili popolnoma podrti. Ata in mama sta 
imela veliko srečo v nesreči, veter jima je 
podrl orjaški oreh in ga vrgel na dvorišče, 
drevo je le za centimetre zgrešilo hišo. V 
nasprotnem primeru bi ostala brez strehe 
nad glavo.

Veseli, da se ljudem in hišnim ljubljen-
čkom ni nič zgodilo, a hkrati prestrašeni,

žalostni in zaskrbljeni smo takoj po naj-
hujšem udaru vetra začeli s pokrivanjem 
hiš na najbolj kritičnih mestih, kajti ob-
laki so nakazovali, da z dežjem še zdaleč 
ni konec.

Po končani ujmi so se pri nas oglasili 
gasilci PGD Škofljica in ponudili nujno
pomoč. Vso nastalo škodo sta si ogledala 
tudi predstavnika občine in zagotovila, da 
bo z jutrom prišla še nova pomoč.

In res. Že navsezgodaj so prišli gasilci, 
ki jim je občina priskrbela tovorno vozilo 
z dvigalom, da so nam lahko pomagali pri 
pokritju razdejanih streh ter tako prepre-
čili še večjo škodo.

Občutek hvaležnosti, ko ti je nekdo pri-
pravljen priskočiti na pomoč, poznajo le 
tisti, ki so se tudi sami znašli v podobni 
situaciji. In naša hvaležnost je res velika.

Vsem pridnim rokam, ki so nam poma-
gale, se ne moremo zahvaliti poimensko, 
ker vseh pravzaprav tudi nismo poznali, a 
zato naša hvaležnost njim ni nič manjša.

Iskrena hvala PGD Škofljica, Civilni
zaščiti Škofljica in Občini Škofljica, še 
posebej pa gospodu Ivanu Jordanu ter ga-
silcema Francu Buhu in Milanu Rajhu.

Družini Hrovat in Miklič,
Gorenje Blato
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Obvestila

TD ŠKOFLJICA
Če vas zanima renesančna  
oblačilna kultura,
če bi radi sami znali narediti  
modne dodatke,
če radi poslušate glasbo,
če radi zapojete,

vas vabimo, da se nam pridružite na

RENESANČNEM VEČERU
v sredo, 10. septembra 2008, ob 18. uri

v gostilni Čot na Pijavi Gorici.
Spoznali boste značilnosti renesančnega obdobja in si ogledali 
razstavo modnih dodatkov in fotografij. Nastopila bosta ansam-
bel »Alta Capella Carniola« in Ženski pevski zbor »Laniške 
predice«, s katerimi boste lahko tudi skupaj zapeli. Na voljo 
bodo grajske jedi in pijače.
Že pred tem se lahko v gasilskem domu na Pijavi Gorici ude-
ležite tematskih delavnic, ki bodo potekale v soboto, 6. sep-
tembra, od 10. do 12. ure, in v torek, 9. septembra, od 18. 
do 20. ure. Prijavite se po telefonu 041 786 662.

VABI  NA  ZANIMIVO, ZABAVNO IN   
TRADICIONALNO PRIREDITEV

VEČER POD KOZOLCEM
IN TEKMOVANJE

V LIČKANJU KORUZE
v PETEK,

12. SEPTEMBRA, ob 19. uri v  
piceriji »ONA« na ŠKOFLJICI.

PRIJAZNO VABLJENI!

Spoštovani!

Vljudno vas vabimo na 
najve�ji konjeniški 
spektakel pri nas,  
tekmovanje za svetovni pokal 
v preskakovanju ovir
UGAR 2008 FEI World Cup, 
ki ga na Posestvu Ugar pri 
Ribnici letos že tretji�
zapored organiziramo od 
19. - 21. septembra 2008. 

Zanimivosti: 
- Nagradni sklad v vrednosti 90.000 EUR 
- Tekmovalci iz 16ih držav  
- Vsak tekmovalni dan po 4 tekme v razli�nih kategorijah 
- Prenos tekme za Svetovni pokal v nedeljo, 21. 9. na TV 

SLO 
- Preko 1000 m2 pokritih razstavno – prodajnih prostorov 
- Odli�na kulinari�na ponudba VIVO Cateringa 
- Napihljivo igriš�e

Program prireditve ter ostale zanimivosti najdete na www.ugar.si.
Prodaja vstopnic za soboto in nedeljo: www.eventim.si
Cena: 10 €, za otroke do 14 leta vstop prost. Petek, 19.9. 
vstop prost za vse. Dobi�ek od vsake prodane vstopnice bomo 
namenili OŠ Ribnica za razvoj športa in šole v naravi. 

Župnijska Karitas Škofljica
vabi vse občanke in občane

na jesenski večer v okviru občinskega praznovanja

S PREDAVANJEM IN Z IGRO.
Večer bo potekal v Kulturni dvorani Občine Škofljica na

Šmarski cesti 3  v soboto, 6. septembra 2008, 
s pričetkom ob 18. uri.

Gostja večera bo gospa Silva MATOS, univ. dipl. psihologi-
nja in psihoterapevtka, s predavanjem na temo

DOBRO SODELOVANJE – POT DO LJUBEZNI.
(V njem govori o izrednem pomenu povezovanja med ljud-

mi, o moji in tvoji odprtosti do sočloveka …)
V kulturnem programu pa bo sledil nastop znanega igralca 
Mestnega gledališča Ljubljana gospoda Gregorja ČUŠINA

v zelo popularnem avtorskem delu
EVANGELIJ PO ČUŠINU.

Sledilo bo družabno srečanje s pogostitvijo.
Vljudno vabljeni!

JOGA NA PIJAVI GORICI
Septembra ob torkih ob 18.30 in ob četrtkih ob 

20. uri se lahko pridružite vadbi joge tisti, ki ste 
jogo že obiskovali, in začetniki. Odločite se lah-
ko za obiskovanje enkrat ali pa dvakrat tedensko 
po eno uro. Joga je primerna za vse starosti.

Potrebujete blazino in udobna oblačila.
Vadbo vodi priznana vaditeljica z dolgoletno 

prakso.
Tečaj traja od četrtka, 11. septembra, do konca 

januarja.

Informacije na 041 611 009 (Tončka).

Hatha joga spreminja, rahlja in osvo-
baja naše nakopičene tenzije. Prevzame 
naše spremembe na precizen in siste-
matičen način.  Natančno ponavljanje 
aplikacij tehnik bo pripeljalo do speci-
fičnih napovedanih rezultatov. Rezultat 
je globok občutek relaksacije in svobo-
de znotraj sebe. Ta svoboda se izraža 
kot entuziazem za življenje.  Obvladati 

specifično asano pomeni osvoboditi specifičen del nevromuskula-
turne povezave od vseh napetosti. To pomeni tudi pripeljati določe-
nim mišicam, žlezam in organom kisik, glukozo, minerale in ener-
gijo skozi krvni obtok.  Da bi osvobodili le en del starih vzorcev, 
potrebujemo čas in konstantno, konsistentno ponavljanje asan.






