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Postavitev praproščakov na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku.
Foto: občinska uprava
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Župan Ivan Jordan je našim najmlajšim razložil pomen različnih poklicev na
otroškem dopoldnevu. Foto: občinska uprava

Prvo vlečenje vrvi na praznovanju praznika občine na Vrhu nad Želimljami. Foto: Milan Knez

Županov nagovor in podelitev občinskih priznanj na
slavnostni seji občinskega sveta. Foto: Petra Rot Kumelj

Za varno pot v šolo so na prvi šolski dan kot vsako leto poskrbeli
številni prostovoljci. Foto: Petra Rot Kumelj
Podružnična šola na Lavrici ob začetku novega šolskega leta. Foto: Stane Bozja

Delavnica trenja in predenja lanu na dvorcu Lisičje
Foto: Petra Rot Kumelj

Palačinkijada na Gradišču
Foto: Franci Hrastar

Peter Trtnik in Janez Zagorc – žar mojstra na
11. Klanškem dnevu. Foto: Barbara Boh

S svojim obiskom je prisotne na
renesančnem večeru počastila baronica
z dvorca Lisičje. Foto: Milan Knez

Utrinki z razstave Zeleno v knjižnici Škofljica.
Foto: Franci Hrastar
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Drage bralke, dragi bralci,
čeprav smo upali, da nas bosta še nekaj časa z roko v roki spremljala
tako poletje kot jesen in nam podarila vsaj še nekaj toplih poletnih dni,
so v megleno kopreno zavita jutra nepreklicno preglasila poletje, ki se ni
moglo niti dobro posloviti od nas. Šolski zvonec nas je zapeljal nazaj v
stare tirnice in naznanil, da so se brezskrbni dnevi iztekli in da nas novo
šolsko leto že nestrpno pričakuje.
Bolj ali manj nežni prehodi letnih časov so nekaj naravnega, na kar nimamo vpliva, ne glede na to, da bi sami morda izbrali drugače. Prav tako
ne moremo vplivati na številne dogodke, ki nas nepričakovano obiščejo,
ali na številne izkušnje v življenju, ki nam pridejo naproti. Nekatere
teorije kljub vsemu zagotavljajo, da imamo vajeti v rokah v okoli 60
odstotkih svojega življenja, kar pomeni, da v več kot polovici zadev v
svojem življenju izbiramo sami. Večinoma se nam pred vsako odločitvijo
ponuja nešteto izbir in možnosti. Odločamo se glede na svoje interese,
trenutno razpoloženje, zmožnost gledanja na daljši rok in predvidevanja
posledic svojih odločitev. Bolje ko bomo znali predvideti učinke svojih
odločitev, pametnejše odločitve bomo lahko sprejemali. Marsikdo bo
zasledoval predvsem tiste izbire, ki bodo njemu samemu prinašale želene
koristi. A veliko bolj plemenite in s pozitivnimi učinki daljnosežne rezultate bodo dosegle izbire, ki bodo prinašale koristi tudi za širšo okolico.
Številne izbire so dovolj univerzalne in imajo pozitivne učinke ne glede na to, kakšna življenja živimo in v katerih okoljih se gibljemo. Mednje
prav gotovo sodi branje kvalitetnih knjig, katerih edina, morda neprijetna
posledica je kakšna neprespana noč. Prav tako gibanje in rekreacija, ki
pozitivno vplivata na psihofizično počutje. Še bolj dragoceno je, če lahko izberemo delo, zaposlitev, ki nas navdušuje. Pravzaprav bi vsak dan
morali vsaj kratek čas početi nekaj, kar nas navdušuje. Ljudje navdušenje
močno potrebujemo, saj nas poživlja in motivira. Navdušenje nam daje
občutek, da smo živi. Poleg tega smo navdušeni bolj zadovoljni, pogumni v svojih odločitvah in učinkoviti pri svojem delu.
Povsem naše izbire so tudi partner in naš krog prijateljev, s katerimi
živimo in preživljamo svoj čas. Ljudje, ki jih imamo radi in nas obkrožajo, so pravo bogastvo. A najpomembneje je, da izberemo sebe in se
postavimo na prvo mesto. Samo če bomo znali izbrati sebe, se imeti
radi in se spoštovati, nas bodo tudi drugi znali spoštovati in imeti radi.
Že kmalu bomo odločali o bodoči predsednici ali predsedniku države.
Tudi s svojo odločitvijo, čeprav na političnem področju, vplivamo na
naša življenja in našo prihodnost. Na volitve kot na enega od temeljev demokracije je treba gledati kot na pravico, ki vključuje tudi odgovornost.
Zato je prav, da ta privilegij izkoristimo z vso odgovornostjo.
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V tokratni številki predstavljamo dve zelo zanimivi občanki, Alenko
Loboda, oblikovalko lesa, in mlado ter uspešno judoistko Zarjo Tavčar,
ki velja za eno izmed najboljših tekmovalk v Evropi v svoji kategoriji.
V mesecu septembru je potekalo tridnevno praznovanje ob občinskem
prazniku, kar smo aktivno spremljali in o čemer poročamo v tokratni številki. Aktivna so bila številna društva, ki poročajo o svojih aktivnostih,
dosežkih in dogodkih, ki so jih pripravili. Vabimo vas tudi, da sodelujete
v nagradnem vprašanju, na katerega boste znali odgovoriti predvsem
tisti, ki ste se udeležili občinskega praznovanja.
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Petra Rot Kumelj,
glavna in odgovorna urednica

VABILA, OGLASI, ZAHVALE ........................................................................................ 41

je glasilo Občine Škofljica
Izhaja enkrat mesečno, gospodinjstva v občini prejemajo glasilo brezplačno.
Naklada: 3600 izvodov; ustanovitelj: Občinski svet Občine Škofljica; izdajatelj: Občina Škofljica;
glavna in odgovorna urednica: Petra Rot Kumelj, mobitel +386 31 840 895; odgovorna oseba
izdajatelja: Ivan Jordan, župan; člani uredniškega odbora: Barbara Boh, Ksenija Rebeka Matković, Joža Repar Lakovič, Karmen Fabjan; lektoriranje: Grega Rihtar (razen: uradnih objav, oblikovanih oglasov in prepozno oddanih prispevkov); tisk: SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d.;
distribucija: Pošta Škofljica; naslov uredništva: GLASNIK, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, tel.:
01 360 16 00, e-pošta: glasnik.skofljica@gmail.com, www.skofljica.si; e-pošta za nagradno igro:
nagrad.igra@gmail.com, e-pošta za oglase in zahvale: oglasevanje.glasnik@gmail.com.
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Uredniški odbor si pridržuje pravico, da prispevke primerno
priredi za tisk tako po obsegu kot po izrazoslovju. Prispevke
sprejemamo samo v elektronski obliki. Članki in fotografije
morajo biti opremljeni s podpisom avtorja, v primeru društva,
politične stranke ali skupine morajo biti članki opremljeni
z žigom odgovorne osebe. Oglase in zahvale sprejemamo
izključno v elektronski obliki. Naslednja številka Glasnika
izide 7. 11. 2017. Vse prispevke pošljite najpozneje do
20. 10. 2017.

ŽUPANOV KOTIČEK/AKTUALNO

Spoštovane, spoštovani,
počasi se leto preveša v zadnjo »četrtino«. Leto, ki se ga bomo spominjali po
nadpovprečnih poletnih temperaturah in
obilnih padavinah ob vstopu v koledarsko jesen. Še sreča, da naši kraji niso bili
deležni večje naravne ujme, kot smo jim
bili te dni priča v neposredni bližini in v
svetu. Upamo, da nam bo prizanesla tudi
prihajajoča zima. Leto, ki nam je pričaralo
otroški nasmeh ob otvoritvi nove podružnične osnovne šole na Lavrici, zlato leto
naših košarkarjev. Še bolj kot zlato, ki se
bo zagotovo zapisalo v zgodovino, v srcih
preveva njihova enotnost, požrtvovalnost,
vztrajnost, samozavest, ki je po dolgem
času zopet združila in povezala ves narod.
To je nauk za danes in jutri. Za nas vse.
Še posebej za naših 1.106 šolarjev, za katere so se zopet odprla vrata učenosti. Samo
skupaj, enotni in s spoštovanjem vseh in
vsakogar lahko dosegamo še tako visoko
zastavljene cilje. To je vizija prihodnosti.
Tako za državo kot za lokalno skupnost.
V tej inspiraciji tudi v občini nadaljujemo s številnimi projekti, čeprav imamo
iz leta v leto na razpolago manj finančnih
sredstev. Počasi, a vztrajno se nadaljuje
izgradnja podružnične osnovne šole na
Lavrici.
Veseli nas dokončanje in prevzem
glavnega odseka obnove vodovodnega
sistema Škofljica–Lavrica, z vključitvijo
naselja Orle pod okrilje Javnega podjetja VO-KA. S tem smo obnovili dobrih

3,5 km vodovodnih cevi. S tem je zaključen še en kohezijski projekt v vrednosti
2,5 mio/EUR.
Krajani naselja Orle so zagotovo veseli nove pridobitve, to je pokritje linije z
mestnim javnim avtobusnim prevozom.
Tu se moram iskreno zahvaliti nekaterim
domačinom, ki so ta projekt podprli in bili
hkrati pripravljeni odstopiti tudi del zemljišč za nujno potrebno razširitev ceste.
Pred dnevi je bila končana 1. faza projekta »Plinovod Škofljica–Grosuplje«.
Zelo aktivno potekajo tudi najnujnejša obnovitvena dela na lokalnih cestah, poteh.
Seveda je pred nami še veliko novih izzivov, projektov. Nekateri so že v zaključni fazi, nekateri v fazi iskanja optimalne
rešitve, pridobivanja ustrezne dokumentacije, ter ne nazadnje vzdržne finančne
konstrukcije. Med pomembnejšimi so:
• vodovodni sistem Gorenje Blato,
• obnova vodovodnega sistema na Pijavi
Gorici,
• kanalizacijski sistem Pijava Gorica, Želimlje, Gradišče,
• protipoplavna zaščita še drugega dela
Škofljice, ki je nujen pogoj za zaščito
in širitev Vrtca na Škofljici,
železniška
postaja na Lavrici,
•
tržnica,
•
• igrišče Orle.

Krajanom Vrha nad Želimljami je bila
prenova dela lokalne ceste zagotovo lepa
popotnica osrednji prireditvi ob občinskem prazniku, ki je letos potekala na
Vrhu nad Želimljami in v so-organizaciji domačega prostovoljnega gasilskega
društva.
Iskrene čestitke in zahvala našim nagrajencem, gasilkam in gasilcem prostovoljnega gasilskega društva Vrh nad Želimljami, vsem nastopajočim in sodelujočim, ki
so prireditev podprli in s svojo navzočnostjo počastili občinski praznik.
Bliža se čas, ko se spomnimo svojih
preminulih, zato postojmo in si vzemimo
čas za svoje starše, sorodnike, prijatelje,
sokrajane in se z njimi poveselimo ter jim
namenimo kakšno lepo besedo in misel.
Z mislimi na vas, dragi sokrajani, vas
pozdravlja,

Za nami so številni dogodki in prireditve ob počastitvi občinskega praznika.

Vaš župan,
Ivan Jordan

AKTUALNO
Praznovanje občinskega praznika

Tridnevno praznovanje združilo stare in mlade
V petek, na predvečer osrednje prireditve, je bil organiziran glasbeni program z
mladimi harmonikarji, ki so dodobra raztegnili svoj meh. Ansambel Odklop je
naredil odličen uvod v tridnevno praznovanje, igral najbolj znane slovenske viže,
ki so še kako teknile ob pokušanju domačih klobas in pomfriju, ki se mu še mnogi
starejši nismo mogli upreti.
Za sobotno dopoldne in pester otroški
program je poskrbela Občina Škofljica.
Predstavitev sil za zaščito in reševanje
pa so predstavili gasilci skupaj s Civilno
zaščito.

Zanimivo in zabavno je bilo vse do 19.
ure, ko smo se osredotočili in misli preusmerili na slovesno praznovanje občinskega praznika.
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Slavnostna prireditev je potekala pod
šotorom na športnem igrišču Vrha nad
Želimljami.
Ravnatelj OŠ Škofljica, Roman Brunšek je budno spremljal nastopajoče, med
njimi tudi svoje učence in druge, ki jih je
povabil k sodelovanju.
Da je Občina Škofljica res edinstvena in smo lahko nanjo izredno ponosni,
smo razbrali iz nekajminutnega filmčka.
S tem pa so se strinjali tudi povabljeni

AKTUALNO
župani sosednjih občin dr. Peter Verlič,
župan Občine Grosuplje in direktor občinske uprave Dušan Hočevar, ter župan
Občine Velike Lašče, Anton Zakrajšek,
ter seveda mnogi drugi.

zaključno fazo preureditve prostorov za
potrebe pediatrične ambulante.
Varovancem doma starejših občanov bo
v pomoč urejen prehod za pešce čez Dolenjsko cesto.

V svojem zaključku je izpostavil tudi
pomen projektov, ki so že uspešno zaključeni in nekaj najpomembnejših, ki nas še
čakajo; vodovodni sistem Gorenje Blato,
obnova vodovodnega sistema Pijava Gorica, kanalizacijski sistem Pijava Gorica,
Želimlje, Gradišče, protipoplavna zaščita
še drugega dela Škofljice, ki je nujen pogoj za zaščito in širitev Vrtca na Škofljici, železniška postaja na Lavrici, tržnica,
igrišče Orle ...
Prireditev pa smo sklenili s podelitvijo
priznanj
Sledila je prava gasilska veselica s tradicionalnim srečelovom oz. kot smo lahko
razbrali iz vabil in letakov, pravi odklop
na Vrhu z ansamblom Novi spomini.
Dekleta in fantje so zavihali rokave in
zavihteli pladnje, tudi tisti, ki so se prvič
preizkusili bodisi za šankom ali v strežbi.

Osrednjo prireditev ob občinskem prazniku je obiskalo lepo številko gostov in občanov.
Foto: Stane Bozja

Besedilo: Ksenija Rebeka Matković

Županov nagovor
Sledila sta nagovor župana Ivana Jordana s predstavitvijo in pozdravom nagrajencev, gostov, ter kratka predstavitev pomena občinskega praznika. Poudaril je, da
število prebivalcev občine Škofljica strmo
narašča in da bomo že kmalu dosegli število 11.000. V osnovno šolo pa je letos
vpisanih že 1.106 učencev. Tudi zato bo
treba gradnjo podružnične šole na Lavrici
z zunanjim igriščem nadaljevati.
Poudaril je pomen pridobitve Zdravstvenega doma, kjer so se v nekdanjih
prostorih lekarne uredili prostori za potrebe zdravstvene ambulante, tako da
nov zdravniški tim že uspešno deluje, ter

Za šankom so pomagali Jan, Tadej, Sara in Klara. Foto: Ksenija Rebeka Matković

V strežbi so pomagale Petra,Urška in Eva.
Foto: Ksenija Rebeka Matković

Župan Ivan Jordan z dobitnicami občinskih priznanj.
Foto: Stane Bozja
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AKTUALNO

Pogovor s Tomom Zajškom, organizatorjem dogodkov
ob občinskem prazniku
Na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku smo se pogovarjali s predsednikom
PGD Vrh nad Želimljami, ki je bil hkrati tudi koordinator in organizator dogodkov (razen otroškega dopoldneva in proslave, ki ju je pripravila Občina Škofljica),
Tomom Zajškom.

lokalnem okolju. Nad dobitki, ki smo jih
prejeli, smo bili res presenečeni in navdušeni, kar dokazuje tudi dejstvo, da smo
v soboto, 9. septembra, že pred 23. uro

Koliko ljudi se je pravzaprav udeležilo
tridnevnega dogodka?
Groba ocena števila udeležencev je naslednja: v petek je bilo okoli 150 obiskovalcev, v soboto dopoldne 170 otrok s
starši, proslave in veselice se je udeležilo
okoli 400 do 500 obiskovalcev, v nedeljo
pa se je zaradi slabšega vremena dogodka
udeležilo le okoli 25 obiskovalcev.
Ali so gasilci pokrili stroške, župan
Ivan Jordan je ob pripravljanju programa osrednje prireditve imel v mislih
čimveč ljudi iz lokalnega okolja, ki bi bili
pripravljeni s svojim nastopom prispevati
tako, da bi zbrali čimveč sredstev za novo
vozilo?
Res je, v PGD Vrh smo ravno v postopku nakupa novega »Gasilskega vozila z
vodo« (GVV-1), ki ga nameravamo izpeljati do jeseni 2018, za kar potrebujemo
še kar nekaj lastnih sredstev. Edini avtomobil, s katerim v PGD trenutno razpolagamo, bo star dvajset let in je potreben
menjave.
Gasilska zveza Škofljica, ki jo financira Občina Škofljica, prispeva zgolj 60 odstotkov sredstev, preostalo moramo zbrati
sami (okrog 8 odstotkov bomo verjetno
dobili povrnjeno s strani MORS, a šele v
letu 2019), tako da moramo sami zbrati
zelo zajeten znesek 35 odstotkov (vozilo pa stane 90.000 evrov – brez opreme). Spisek obvezne opreme v vozilu se
vsako leto širi in draži, tako da nas čaka
še zelo zajeten projekt opremljanja vozila. Z dogodkom smo sicer zadovoljni,
a zaradi slabega vremena izkupiček še
zdaleč ni bil, kot smo želeli oz. pričakovali, nekaj malega pa se je vseeno nabralo (glede na vloženo delo sicer precej
premalo).
Veseli nas, da se je pozivu na pomoč pri
zbiranju sredstev za srečelov odzvalo veliko število dobrih posameznikov in podjetij, zato smo lahko pripravili izredno bogat srečelov, ki je edini del »praznovanja«,

Pestro in veselo sobotno prizorišče. Foto: Ksenija Rebeka Matković

od katerega imamo zagotovljen prihodek,
vse drugo je bilo zgolj kot spremljevalna
dejavnost in ni prineslo dobička. Končnega zneska še ne vemo, računi s strani
Sazas in IPF bodo šele prišli, kar nas že
vnaprej skrbi …
Na kateri del programa ste gasilci najbolj ponosni?
Na bogat srečelov, ki nam ga je uspelo
pripraviti, kar dokazuje, da je naše delo
in prizadevanje široko prepoznano v

razdelili vse srečke. Še enkrat bi se zahvalil vsem donatorjem, ki so kakorkoli prispevali k izvedbi srečelova. Ponosni smo
tudi, da so se pozivu k sodelovanju ob praznovanju praznika tako pozitivno odzvali
pri Slovenski vojski, policiji in kolegih
gasilcih.
Ali se je za podmladek treba bati?
Pogleda sta dva: po eni strani je sicer
mladine pri nas ogromno, tudi interes za
»biti gasilec« je pri otrocih velik, po drugi

Pri polnjenju protipoplavnih vreč – zgoraj Tom Zajšek in Matevž Jeršin, spodaj Mirko Starc in
Raimond Jeršin. Foto: PGD Vrh nad Želimljami
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AKTUALNO
strani pa se mentorji gasilske mladine soočajo z velikimi težavami pri organizaciji
vaj in udeleževanju na tekmovanjih, saj
imajo otroci ogromno drugih interesnih
dejavnosti (šport, verouk, glasbeni inštrumenti, šolske obveznosti) in se gasilskih
dejavnosti težje udeležujejo, težko je sestaviti ekipe, saj se interes otrok nenehno
spreminja, starši odsotnost sporočijo dan
pred tekmovanji itd.
Kaj vse organizirate sami, prostovoljno, na svoj strošek?

tudi ogromno dela, ki ni nikjer zavedeno
v opisu naših del in pristojnosti, in so zanj
zadolžene druge »plačljive« službe. Te so
največkrat dosegljive samo podnevi, v
lepem vremenu in med delovniki, v vseh
drugih primerih pa delo opravimo kar gasilci. Brezplačno.
Svojega dela nikdar ne vrednotimo, saj
to niti ne bi imelo smisla. Vsako uro vloženega dela (ki jih je na leto ogromno)
oddelamo z veseljem in za naš kraj oz.
skupnost.

Kako je potekala predstavitev sil za
zaščito in reševanje? Kako ocenjujete
sodelovanje med gasilci in CZ?
Na Vrhu imamo že kar tradicijo, da na
dogodke vabimo SV, policijo, Civilno zaščito in enote za nudenje prve pomoči. Vsi
se povabilu vedno z veseljem odzovejo in
radi pridejo na Vrh. Mislim, da so nad njihovo prisotnostjo izredno navdušeni tudi
otroci, ki si lahko tako v domačem kraju
ogledajo njihovo opremo in v živo spoznajo njihovo delovanje.

Česa si v prihodnosti najbolj želite?
Gasilska zveza Škofljica ima plan razvoja do 2020, kjer imamo točno določeno, kdaj katero društvo kupuje novo
opremo, vozila itd. Opremo, avtomobile
in drugo imamo 50 oz. 60-odstotno financirano s strani Gasilske zveze oz. Občine Škofljica, preostalih 50 oz 40 odstot-

Čim manj potrebe po posredovanjih, za
kar lahko največ naredimo sami z dobro
preventivo in pazljivim ravnanjem z okoljem. Prav tako ne bi bilo nič narobe, če bi
se v občinskem proračunu zvišale postavke za nakup gasilske opreme.

Z leve proti desni Anton Potokar in Tom Zajšek na pogorišču. Foto: PGD Vrh nad Želimljami

kov si moramo zagotoviti sami. Ljudje
pogosto mislijo, da imamo sredstev v
izobilju in da nam vse plača država, kar
še zdaleč ni res. Predstavljajte si, da je
povprečna cena nove motorne brizgalne (ki je eno osnovnih sredstev) okrog
15.000 evrov, od česar moramo 40 odstotkov zagotoviti sami. Kaj šele gasilsko
vozilo, katerih cene so od 85.000 evrov
dalje … Na srečo so nam krajani naklonjeni in vsako leto prispevajo po svojih
močeh (prispevki ob koledarjih), da lahko
vzdržujemo opremo in kupimo kaj nujno
potrebnega.
Vseeno kljub navedenemu mislim, da
smo v GZ Škofljica dobro opremljeni,
vsekakor pa bo treba v prihodnje nameniti
več sredstev za opremo. Gasilci opravimo

Mogoče bi omenili, kaj vse je bilo treba
postoriti?
Organizacija takšnega dogodka zahteva nekajmesečno načrtovanje in usklajevanje, največ dela je s srečelovom, v
katerega je vloženo nešteto ur dela. Za
obremenjevanje okolja s hrupom je treba
pridobiti dovoljenja s strani Upravne enote in Občine, papirologije je res ogromno.
Organizacija zaobjema vse od oglaševanja dogodka do postavitve šotora, kuhinje, odra, klopi, točilnih pultov, osvetlitve, parkirišč itd. Morda najtežji del je,
ko je prireditev končana, ljudje izčrpani,
a je potrebno še vse pospraviti – takrat
je potrebna velika mera motivacije in
spodbujanja …
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Ali so ljudje seznanjeni s tem, da ima
Vrh defibrilator?
Za razliko od drugih lokacij v naši občini, smo se v PGD Vrh odločili, da mora
biti defibrilator VEDNO nemudoma na
voljo vsem, ki bi ga potrebovali, zato se
nismo odločili za zaklepanje AED v gasilski dom. AED smo namestili v posebno ogrevano omarico, ki je nameščena na
zunanji steni gasilskega doma, hkrati smo
jo še dodatno osvetlili, da je res dobro
vidna. Takšna omarica za PGD Vrh sicer
predstavlja precejšen strošek, a verjetno
se strinjate, da se cene na sekunde, ki lahko rešijo življenje, ne da postaviti. Defibrilator je tako dostopen takoj vsakomur,
ki bi ga potreboval. Glede na to, da stoji
na glavnem križišču v vasi, da je dobro
označen in osvetljen, menim, da so ljudje
dodobra seznanjeni z njegovo lokacijo.
V prihodnje bi bilo pametno organizirati
tudi tečaj njegove uporabe, saj nikdar ne
veš, kdaj ga boš potreboval …
Kljub neugodnim vremenskim razmeram pa je Kulturno športno društvo Moja
občina izvedlo prvo prvenstvo v vlečenju
vrvi Občine Škofljica.
Tekmovanje so člani KŠD MOJA
OBČINA izvedli v okviru praznovanja,
zmaga pa je pripadla odlični ekipi deklet
imenovanim Country gverila. Po podelitvi pokalov so s pokalom tudi zaplesale v
country ritmu.
PGD Vrh nad Želimljami se je vsem
sponzorjem in posameznikom za pomoč
pri organizaciji in izvedbi tridnevnega
Odklopa na Vrhu nad Želimljami iskreno
zahvalilo na uradni FB strani PGD Vrha
nad Želimljami.
Besedilo: Ksenija Rebeka Matković

AKTUALNO
Ob občinskem prazniku

Prvo vlečenje vrvi
Kljub neugodnim vremenskim razmeram je prvo tekmovanje v vlečenju
vrvi v občini Škofljica več kot odlično
uspelo.
Tekmovanje, v katerem je vladalo
odlično športno in razposajeno vzdušje,
je potekalo v naši občini prvikrat. Izvedli
smo ga člani KSD Moja Občina v okviru praznika občine Škofljica na Vrhu nad
Želimljami. Zmaga je pripadla odlični
ekipi deklet z imenom Country gverila. Po podelitvi pokalov so z zmagovalnim pokalom tudi zaplesale v country
ritmu.
Besedilo in foto: Milan Knez

Zmagovalke so pokazale veliko vztrajnosti in pozitivne energije.

Otroško dopoldne

Iz Marice v Valuka, od Frkelj k Cvetki
Letošnji občinski praznik je imel izjemno bogat, kar tridnevni program. Na Vrhu
nad Želimljami se je igralo, pelo in plesalo že od petka, vrhunec slovesnosti pa je
bil v soboto, 9. septembra.
Ta dan so že od 10. ure naprej prišli
na račun najmlajši. Tradicionalno otroško dopoldne, ki ga pripravijo na Občini
Škofljica, je letos preseglo vsa pričakovanja. Tudi najbolj zaspani, objokani in
zdolgočaseni malčki so ostrmeli nad paleto delavnic in dejavnosti, ki so se jim
ponujale.
Že na vhodu so jim prijazne tete v roke
potisnile kupon za malico. Potem pa se
je bilo zelo težko odločiti, kam naprej in
najprej.
Pri skavtih stega Stari maharji so lahko
preverili svoje znanje o stopinjah in odtisih divjih živali ter navezavo različnih
vozlov.
Cvet deklic je obkrožal vedno nasmejane Frklje, ki so z njimi delile svojo ljubezen do plesa. V Kud Škofljica so letos
otrokom pripravili imenitno poslastico:
otroški abonma. Sedem predstav v Kulturni dvorani na Škofljici si lahko ogledate
za 30 evrov. Prva, Janko in Metka, pride
že 21. oktobra.

Dolga vrsta se je vila pred mini kozmetičnim salonom, kjer so otroške obrazke
spreminjali v vilinska bitja. Tisti z umetniško žilico so pod mentorstvom likovnikov iz LD 2002 strigli, barvali in lepili.
Pod spretnimi prstki so nastajale tudi

Predstava za otroke na otroškem dopoldnevu
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zapestnice in ogrlice, pri izdelavi nakita
so na pomoč priskočile članice ŠKD Moja
občina.
Daleč naokoli je omamno dišalo po sivki in nos nas je pripeljal do mize Društva
prijateljev mladine Lavrica, kjer so otroci
polnili okrasne vrečke s sivko, ki bodo
nam v veselje na polici ali na žalost moljev v omari.
Pri sosednji klopi se je kar iskrilo od

AKTUALNO
silne znanosti in strašnih poskusov. To je
bilo tudi mesto, kjer se je igralo, pardon,
modrovalo, največ očkov, ki so med seboj
primerjali in izmenjavali izkušnje iz teorije ter prakse.
Na točki Zaščite in reševanja je kar
nekaj maket razločno prikazovalo, kako
usodne so lahko poplave. Gospod Papež
iz Hidrotehnike je otrokom na zelo preprost način, z lego figuricami, nazorno
pokazal, kakšno rušilno moč ima voda,
ki pred seboj odnaša vse: ljudi, živali,
objekte. Po pogovoru otrok sodeč, je bila
to tudi delavnica, ki je verjetno še isti dan
v domači kadi ali bideju doživela največ
ponovitev ...
Že kar malo utrujeni so otroci radi posedli v klopi in prisluhnili igri Nekaj je
hudo narobe v izvedbi dramske skupine
Vrtca Škofljica. Vzgojiteljice in (en ter
edini) vzgojitelj Tilen so reševali večen
problem, ki ga imajo očitno tudi zvezdice
na nebu – boleč zob.
Sonce zunaj je prijetno grelo, zato so se
otroci zapodili po travniku nad prireditvenim šotorom.
V mini živalskem vrtu družine Okorn
so pobožali konjička in občudovali živali

v ogradi: kokoško, kozla, gosko in najbolj
ljubko bitje, pujsko Cvetko, ki nam je s
svojim nagajivim pogledom in kot pentlja
zvitim repkom ukradla srce.
Tisti brez vrtoglavic so se hrabro spuščali v ogromnih balonih po hribu navzdol. Malo višje so druga poleg druge
ponosno stale rdeče gasilske lepotice. Domačim gasilcem z Vrha nad Želimljami so
se pridružili tovariši s Škofljice, Tomišlja,
Turjaka in Trnovega. Slednji so nas podučili, da prav v vsaki hiši (in tudi avtomobilu) ne bi smela manjkati gasilni aparat
in požarna odeja. Malim nadobudnežem
so tudi omogočili varno gašenje mini požara in seveda neutrudno raziskovanje
gasilskih vozil z neskončnim navijanjem
siren.
Ekipa prve pomoči Civilne zaščite
Škofljica nam je na Ančki demonstrirala postopek oživljanja. Prijazno so nam
tudi prikazali nadvse enostavno uporabo
AED-ja, defibrilatorja.
Iz ljubljanske vojašnice Edvarda Peperka so pripeljali sloviti Valuk, večnamensko pehotno bojno vozilo, ki so ga
izdelovali v Sloveniji na Ravnah na Koroškem. Na zunaj je vozilo videti majhno

in kar težko smo verjeli, da sprejme devet
polnoma oboroženih vojakov. Vojaki so
otrokom pripravili tudi razgiban in zanimiv vadbeni poligon.
Kot zadnji so se nam predstavili policisti iz Policijske postaje Vič. Na Vrh so prišli v družbi Marice. Ta patruljni kombi z
milim ženskim imenom je namenjen tudi
prevozu pridržanih oseb v posebej izdelani celici znotraj vozila. Seveda ni treba
posebej poudariti, da smo v »kiblo« hoteli
zlesti vsi. In povem vam, tista trda lesena klopca je v resnici še bolj neudobna,
kot je videti. Da je poklic policista težak
tudi v drugem, dobesednem pomenu, smo
ugotovili vsi, ki smo si na glavo posadili zaščitno čelado, si nadeli neprebojni
jopič, v eni roki pridržali ščit in v drugi
pendrek.
Otroško dopoldne naj bi se končalo
okoli opoldneva, a se je ob enih še trlo
obiskovalcev. Letos je bil program res
poln presežkov, poleg lepega vremena
smo bili navdušeni tudi nad pestro ponudbo pijače in jedače.
Besedilo in foto: Karmen Fabjan

Slavnostna seja ob občinskem prazniku
Za našo občino je 1. september vsako leto prav poseben dan. Poleg tega, da na ta
dan veliko otrok prvič prestopi šolski prag, še več pa jih po dolgih počitnicah znova
zasede šolske kopi, se razveseli srečanja s starimi sošolci in spoznavanja novih, je
ta dan tudi praznik občine.
Prvi september je namreč dan, ko je
davnega leta 1903 po zaslugi pisatelja,
akademika in župnika Frana Saleškega
Finžgarja svoja vrata odprla nova osnovna šola v Želimljah, kar velja za začetek
šolstva v naši občini.
Tradicionalno slavnostno sejo ob občinskem prazniku, ki se je začela s slovensko himno, je spremljal krajši kulturni
program z glasbenimi vložki s kljunasto
flavto v izvedbi Kristine Martinc.
Županov nagovor
Vse navzoče je nagovoril župan Ivan
Jordan, ki je med drugim poudaril pomen
tistih osebnosti in dogodkov v preteklosti,
ki so pozitivno zaznamovali našo občino
in utirali pot v bolj kakovostno življenje.

Izpostavil je nadpovprečno rast prebivalstva v naši občini, ki dosega kar 110 na
1000 prebivalcev, medtem ko je slovensko povprečje 40 na 1000 prebivalcev.
Podatki so sicer pozitivni, a prinašajo
tudi veliko odgovornosti in obvez pri pripravljanju in izvajanju razvojnih strategij
občine.
Župan Jordan je predstavil veliko zaključenih projektov občini, kot so končana tretja podaljšana faza na podružnični
osnovni šoli na Lavrici, izgradnja odseka
vodovoda Lavrica– Škofljica–Orle, vzpostavitev avtobusne linije Orle in Sela. Ob
tem se je zahvalil vsem krajanom, ki so
ponudili svoja zemljišča za ureditev avtobusnega obračališča. Končana je bila tudi
prva faza plinovoda Škofljica–Grosuplje,
obnovljen je bil odsek ceste na Vrhu nad
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Želimljem. Nova pridobitev pa je še varen
prehod za pešce pri lekarni.
V nadaljevanju je sledila razglasitev dobitnikov občinskih priznanj tistim osebnostim in skupinam, ki so svojim delom
in ustvarjanjem pomembno vplivali na
kulturno, socialno, društveno in družabno
življenje občank in občanov in tako prispevale h kakovosti skupnega bivanja.
Podelitev občinskih priznanj
Županovo priznanje je prejela Pavla
Perme za požrtvovalnost in aktivno delo
na področju Društva upokojencev Škofljica. Pavla Perme je likovna pedagoginja
in mentorica skupini likovne sekcije DU
Škofljica, ki deluje že več kot petnajst let.
Vse dela prostovoljno, brez pomisleka o
vrednosti opravljenega! S svojim delovanjem ustvarja pristne medčloveške odnose. Mentorici likovne sekcije DU Škofljica je uspelo na preprost in premišljen
način približati kulturo umetnosti drugim

AKTUALNO
ljudem.
Županovo priznanje je prejela Vida
Macedoni za dolgoletno sodelovanje pri
Društvu upokojencev Škofljica in večletno prizadevno, aktivno in skrbno delo
rekreativne sekcije članov društva. Vida
Macedoni vodi rekreativno sekcijo pri
Društvu upokojencev Škofljica, ki deluje že od leta 1994. Vaditeljica je od leta
1996. V društvu si ves čas prizadevajo,
da bi v športu in rekreaciji uživalo čim
več članov. Z energijo, sproščenim odnosom ter sposobnostjo povezovanja je
pripomogla k razvoju in širitvi športa za
starejše ...
Županovo priznanje prejmejo ŠKD
Frklje za najvišja mesta na pokalnih tekmah doma in v tujini, prva mesta na državnih tekmovanjih, za uvrstitve in medalje
na evropskih prvenstvih ter za svetovni
naziv v mladinski kategoriji. ŠKD Frklje
je v petnajstih letih obstoja iz prvotne in
ene samcate plesne skupine, z imenom
Frklje, vse do danes zraslo v samostojno
športno-kulturno društvo z več kot 120
plesalkami v devetih plesnih skupinah.
Največja zasluga gre Ireni Balažic in njeni
ekipi, ki s srčno predanostjo preko plesa
povezujejo toliko mladih deklet ...

Prejemniki občinskih priznanj z županom – od leve Zdenka Janovljak, Pavla Perme, župan Ivan
Jordan, Vida Macedoni, Irena Balažic.

Plaketa Občine Škofljica se podeli
Zdenki Janovljak za dolgoletno uspešno
in aktivno delo na območju občine Škofljica. Zdenka Janovljak je dolgoletna zelo
prizadevna in uspešna občinska družbena
sodelavka na območju Gradišča. Izredno
aktivna je pri pisanju prispevkov za občinsko glasilo. Njena vestnost se odraža tudi

v njeni zagnanosti, saj kot ena izmed pomembnejših aktivistov sodeluje v čistilni
akciji v Gradišču ter skrbi za Občinski
dom v Gradišču. Je aktivna članica DU
Škofljica in sodeluje pri Pevskem zboru
Občine Škofljica …
Besedilo in foto: Petra Rot Kumelj

Planet TV na obisku
V poletnih mesecih je ekipa televizijske oddaje Danes z novinarko Suzano Kozel
obiskala Škofljico in pripravila zanimiv prispevek, ki prikazuje njene zelo različne
plati – tradicijo in stare običaje na eni strani ter na drugi sodobno urbano naselje
z neokrnjeno naravo, kamor se vsako leto priseli približno tisoč ljudi, najpogosteje
družine z majhnimi otroki.

V oddaji so gledalci spoznali naravne
danosti, kulturno dediščino ter priložnosti,
ki jih nudi Škofljica za življenje in delo.
Na dan predvajanja je ekipa postavila terenski studio na gradu Lisičje, kjer jih je
pričakala baronica Haller von Hallerstein
(Darja Kenik Gregorič), Branko Križ je
predstavil košnjo po starem, tradicijo pridelave in predelave lanu pa Janez Skubic.
Televizijska ekipa se je ustavila tudi na
Pijavi Gorici, kjer so se predstavili gasilci
veterani, v gostilni Čot so izvedeli nekaj
furmanskih zanimivosti ter se seznanili s
številnimi dobrotami iz lanu, ki jih pripravlja Olga Marguč. Pot pa jih je zanesla
tudi na Svarunovo pot ter na barje. Ob
koncu oddaje so se predstavile plesalke iz
Športno kulturnega društva Frklje.
Prispevek je še vedno na ogled na facebook strani Planet.Danes.
Besedilo: Barbara Boh
Foto: arhiv Planet TV

Planet TV pri snemanju oddaje v občini Škofljica.
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Na podlagi 50, 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS št. 33/07,
70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13-skl. US, 76/14odl. US, 14/15 - ZUUJFO) ter 7. in 30. člena statuta Občine Škofljice (Uradni list RS št. 1/10 in 101/10) župan
Občine Škofljica sprejme

SKLEP

o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Gospodarska cona Reber
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Reber
V območje OPPN so vključena zemljišča oz. del zemljišč s parc. št. 2418/3, 2421/8, 2421/9, 2421/10, 2419/5,
2419/9, 2419/10, 2413, 2415/3, 2958/1, 2958/5, 2422/1, 2422/2, 2959/1, 2417/1, 2417/2, 2417/3, 2419/2, 2419/8,
2958/4, 2420/2, 2421/6, in 2421/7, vse k.o. Lanišče.
2. člen
Gradivo iz 1. člena bo od 2. 10. 2017 do 3. 11. 2017 javno razgrnjeno v prostorih Občine Škofljica.
3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dne 11. 10. 2017 ob 17. uri v kulturni dvorani Škofljica,
Šmarska cesta 3, Škofljica.
4.člen
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeni dopolnjeni osnutek.
Pripombe in predlogi se lahko do vključno 3. 11. 2017 podajo pisno, na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo
pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica, ali na elektronski
naslov obcina@obcina.skofljica.si.
5.člen
Občina Škofljica bo proučila pripombe in predloge podane v okviru javne razgrnitve in do njih zavzela stališče,
ter v roku desetih dni po javni razgrnitvi, z njimi seznanila javnost preko spletne strani občine.
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek na objavo teh podatkov in stališč, ki bodo objavljeni na spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališčih objavijo
njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani občine. Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj
7 dni pred začetkom javne razgrnitve, na krajevno običajen način.
Škofljica, 19.9.2017
Številka: 3505-04/2016

Ivan Jordan
Župan
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Predsedstvo Športne zveze Škofljica, na podlagi 9. člena Pravilnika o priznanjih in nagradah Športne zveze Škofljica
objavlja:

JAVNI RAZPIS
za podelitev priznanj in nagrad Športne zveze Škofljica za leto 2017
Kriteriji za podelitev priznanj in nagrad:

Bronasta plaketa ŠZŠ

Zlati znak ŠZŠ se podeljuje:
• športnim organizacijam za 60-letno delovanje
• posameznikom za 40 let delovanja v športu
• organizacijam ali posameznikom za 30. zaporedno izvedbo tradicionalne športne prireditve

Podeljuje se posameznikom, ki so osvojili medaljo na državnem prvenstvu in ekipam v ekipnih športih za uvrstitev
med šest najboljših ekip v državnem prvenstvu. Večjo težo
imajo dosežki v olimpijskih športih.
Za enake dosežke lahko priznanje prejmejo tudi posamezniki in šolske ekipe, če se oceni, da je nivo (kvaliteta)
tekmovanja na isti ravni kot državno prvenstvo.

Srebrni znak ŠZŠ se podeljuje:
• športnim organizacijam za 40-letno delovanje
• posameznikom za 30 let delovanja v športu
• organizacijam ali posameznikom za 20. zaporedno izvedbo tradicionalne športne prireditve

Priznanje ŠZŠ
Priznanje ŠZŠ se podeljuje posameznikom in ekipam, ki
sicer niso dosegli najvišjih uvrstitev, ali pa te ne izpolnjujejo kriterijev za višja priznanja, se pa ocenjuje, da predstavlja njihov dosežek lep prispevek k uveljavitvi njihovega
društva, oziroma organizacije in športa na Škofljici.

Bronasti znak ŠZŠ se podeljuje:
• športnim organizacijam za 20-letno delovanje
• posameznikom za 20 let delovanja v športu
• organizacijam ali posameznikom za 10. zaporedno izvedbo tradicionalne športne prireditve

Predlog mora vsebovati:
• vrsto priznanja, za katerega se kandidat predlaga,
• ime in priimek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, ime društva oz. organizacije iz katere prihaja, fotografijo, če je kandidat posameznik,
• naziv ekipe, ime društva oz. organizacije iz katere prihaja, njeno fotografijo, če je kandidat ekipa,
• ime društva in njegov sedež, če je kandidat društvo,
• obrazložitev predloga,
• ime oziroma naziv predlagatelja.

Zlata plaketa ŠZŠ
Podeljuje se posameznikom za izjemne mednarodne športne dosežke (osvojitev medalje na olimpijskih igrah, svetovnem prvenstvu, evropskem prvenstvu ali mediteranskih
igrah) in ekipam za uvrstitev med pet najboljših ekip v
evropskem klubskem tekmovanju. Praviloma se priznanje
podeljuje za uspehe v članski in mladinski kategoriji (le
izjemoma tudi v drugi). Večjo težo imajo dosežki v olimpijskih športih.

Predlogi za priznanja in nagrade morajo biti poslani na ŠZŠ
v razpisanem roku na posebnem obrazcu z zahtevanimi podatki.

Zlata plaketa ŠZŠ se podeljuje tudi posameznikom za
izjemen prispevek pri razvoju športa v Občini Škofljica.
Prejmejo ga lahko športniki in športni delavci, ki so skozi
daljše časovno obdobje pomembno prispevali k razvoju,
uveljavitvi in ugledu določene športne panoge v Občini
Škofljica ali športa nasploh.

Predlogi morajo biti poslani s priporočeno pošiljko
do 20. novembra 2017 na naslov: ŠPORTNA ZVEZA
ŠKOFLJICA, (s pripisom »Priznanja ŠZ Škofljica – ne
odpiraj), Šmarska 3, 1291 Škofljica.

Srebrna plaketa ŠZŠ

Pravilnik o priznanjih in nagradah ŠZ Škofljica je objavljen
na spletni strani Občine Škofljica pod »novice društev«
Priznanja in nagrade bodo izročene na prireditvi »Naj
športnik Občine Škofljica« .

Podeljuje se posameznikom, ki so osvojili naslov državnega prvaka ali dosegli vidnejše športne dosežke v mednarodnem merilu in ekipam v ekipnih športih za uvrstitev
med tri najboljše ekipe v državnem prvenstvu. Praviloma
se priznanje podeljuje za uspehe v članski in mladinski
kategoriji (le izjemoma tudi v drugi). Večjo težo imajo dosežki v olimpijskih športih.

ŠPORTNA ZVEZA ŠKOFLJICA
PREDSEDNIK
Milan Knez, l.r.
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PREDLOG
ZA PODELITEV PRIZNANJA ŠPORTNE ZVEZE ŠKOFLJICA
1. Ime oziroma naziv predlagatelja:

(točen naslov predlagatelja)

(kontaktni podatki predlagatelja: e-naslov in telefon)

2. Vrsta priznanja (OBKROŽI):
Priznanja za Športne dosežke:

Jubilejna priznanja:

1.

Zlata plaketa ŠZ ŠKOFLJICA

1.

Zlati znak ŠZ ŠKOFLJICA

2.

Srebrna plaketa ŠZ ŠKOFLJICA

2.

Srebrni znak ŠZ ŠKOFLJICA

3.

Bronasta plaketa ŠZ ŠKOFLJICA

3.

Bronasti znak ŠZ ŠKOFLJICA

4.

Priznanje ŠZ ŠKOFLJICA

Priznanje za izjemen prispevek pri razvoju športa v Občini Škofljica:
1.

Zlata plaketa ŠZ ŠKOFLJICA

3. Podatki o kandidatu (posamezniku, ekipi, društvu, itd.):

Ime in Priimek oz. Naziv:
Kraj in Datum rojstva:
Naslov stalnega prebivališča:
Organizacija (društvo, šola, itd):
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4. Obrazložitev predloga:
(pri uvrstitvi obvezno navedite v kako številčni konkurenci je bila ta dosežena!!!) :

5. Podatki o priznanjih, ki jih je kandidat že prejel na področju športa:
Leto:

Vrsta priznanja:

6. Seznam prilog:

V

, dne

201

žig
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Podpis predlagatelja:

AKTUALNO

Z Regijsko garancijsko shemo hitreje in ugodneje
do kredita
Odprte so nove možnosti za še hitrejše in lažje pridobivanje kreditov namenjenih za pokritje stroškov materialnih investicij
(nakup strojev in opreme, nakup zemljišč, stroške komunalnega
in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali
nakupa objekta), stroškov nematerialnih investicij (prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja
ali nepatentiranega tehničnega znanja), prav tako pa tudi stroškov najema poslovnih prostorov in opreme, promocijskih
aktivnosti, priprave in izdelave razvojnih, investicijskih in
drugih dokumentacij ter študij, pridobivanja intelektualnih
pravic, …
Kredit lahko podjetniki pridobijo s pomočjo Regijske garancijske sheme v Osrednjeslovenski regiji, v okviru katere je moč
pridobiti garancije za bančne kredite mikro, malim in srednje
velikim podjetjem, upravičeni prijavitelji pa so tudi socialna podjetja, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične
regije Osrednja Slovenija. Statistična regija obsega naslednje
občine: Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova–Polhov
Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig,
Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Logatec, Log–Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Mestna občina Ljubljana,
Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče,
Vodice in Vrhnika.

Iz garancijskega sklada v katerem je 562.500 evrov, bo Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)
izdajala garancije v višini 50 do 80 % vrednosti kredita, preostalo
vrednost kredita pa bo zavarovala banka po svojih pogojih. Najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 500.000 EUR za
investicije in 200.000 EUR za obratna sredstva.
Rok za prijavo je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS
št. 40/2017 do porabe sredstev oziroma najpozneje do 15. 5.
2018. Vloge (obrazci in priloge) je potrebno poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno oddati na naslov RRA LUR,
Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana.
Javni razpis je objavljen na: http://www.rralur.si/sl/projekti/2-javni-razpis-garancij-za-bancne-kredite
V času odprtja razpisa se lahko za dodatne informacije obrnete na RRA LUR, tel: 01 306 1902 oziroma na e-naslov:
roman.medved@ljubljana.si.

Moja dežela, mi smo njeni ljudje
Na Škofljici smo dan državnosti obeležili konec junija na dvorcu Lisičje. V grajskem atriju je zmanjkalo prostora za vse, ki bi želeli prisostvovati prireditvi, zato
so organizatorji pod široke drevesne krošnje na vrtu pred gradom postavili še
klopi. Ob prijetni poletni sapici smo tako na velikem monitorju lahko prav vsi
spremljali poklon rojstvu naše države.
Spomin na razglasitev samostojnosti,
25. junija 1991, smo obudili s pesmijo O
slovenski domovini, ki nam jo je zapel
Mešani pevski zbor Češnje. Zdravljica je
zvenela zanosno iz grl pevskega zbora OŠ
Škofljica.
Recitator nas je popeljal po časovnem
traku slovenske zgodovine. Od Gosposvetskega polja, kjer se rodila prva slovanska država, na trikrat večjem ozemlju
kot danes – Karantanija, do Brižinskih
spomenikov in veličine Celjskih grofov.
V kmečkih uporih se je prelivala kri za
svobodnejši jutri, Trubar nas je z zapisano
besedo postavil na zemljevid Evrope.
In potem se je iz sanj, skritih v lipovem
listu, rodila močna in neustavljiva želja

po samostojni državi. Članki v Mladini
in Novi reviji, sojenje JBTZ, zborovanja
in protesti na Roški. Pesnik Tone Pavček
je 8. maja 1989 prebral Majniško deklaracijo, politično izjavo slovenskih opozicijskih strank, v kateri smo zahtevali
suvereno državo slovenskega naroda. In
potem nepozaben prizor junijskega večera pred šestindvajsetimi leti, ko na trgu
pred parlamentom brigadir preda raport
predsedniku države, ki se v anale zapiše z
besedami: Danes so dovoljene sanje, jutri
je nov dan.
Recitatorji so s pretanjenim interpretiranjem pesmi o domovini nadgradili mogočne občutke ponosa, ki so nas prevevali. Video utrinki iz govorov so domiselno
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povezovali vso prireditev. Prav vsi smo si
mrmrali in brundali besedilo slovite ponarodele reklame »Slovenija, moja dežela«:
Moja dežela je njena lepota, moja dežela,
mi smo njeni ljudje ...
Tudi župan, Ivan Jordan, je, potem ko
je pozdravil visoke goste in vse navzoče,
izpostavil, da moramo biti na domovino
ponosni, da jo nosimo v srcu in ob njenih praznikih izobesimo zastavo. Večkrat
in bolj odločno bi morali stopiti skupaj.
Tudi kot občani Škofljice. Skoraj enajst
tisoč nas je. Občina je gibalo razvoja. Trudimo se izpeljati veliko projektov, a žal
je država prepogosto mačeha. Škofljica je
prostor, kjer odraščamo, se izobražujemo,
delamo. Občina se trudi, da bi mladi tu
imeli svetlo prihodnost. In ker prepoznavamo trud tako vrhunskega znanstvenika
kot pridnega kmeta, v naši občini nagrajujemo tudi najbolj marljive učence.
Župan je podelil Županovo priznanje
učencem in učenkam, ki so v vseh letih

AKTUALNO
šolanja dosegli povprečno oceno 4,8 in
več. To so David Zajc, Lana Trtnik,
Sara Patricia Zebec, Žiga Černe, Tjaša
Bitenc Dornik in Ema Markič.
Posebna preizkušnja v življenju mladega človeka je matura. Zlati maturanti naše
občine, ki so prejeli Županovo priznanje,
so Maruša Železnik, Patricia Hrovat in
Nejc Kastelic.
Zaradi delovanja v splošno dobro lokalne skupnosti so Županovo priznanje
prejeli Zdenka Gačnik za predano delo v
DU Lavrica, spodbujanje kulturnega utripa na Lavrici ter pomoč pri izvedbi prireditev, Janez Zagorc za odgovorno dolgoletno opravljanje svetniške funkcije, tesno
sodelovanje z GŠ Grosuplje in pomoč pri
izvedbi prireditev, ter Dušan Markič za
nesebično pomoč in svetovanje pri gradnji
nove lavriške šole in energetski obnovi
škofljiške šole.
Iz Glasbene šole Grosuplje so dogodek
obogatili mladi virtuozi na violončelu,
harmoniki in kitari. Zaplesal nam je tudi

Govor župana Občine Škofljica ob dnevu državnosti na gradu Lisičje

šolski plesni krožek. Pika na i pa je bila
ob koncu zimzelena popevka Zemlja pleše v izvedbi otroškega pevskega zbora OŠ
Škofljica.
S prijetne prireditve smo odšli z lepo
mislijo: Slovenija je miniaturna lepotica,

kjer je na majhnem prostoru zbrano razkošje vse Evrope, vsega sveta, vse Zemlje.
Besedilo: Karmen Fabjan
Foto: občinska uprava

Aktualne zanimivosti, novosti in dogajanja v naši
občini
Občina Škofljica na svojih spletnih
straneh nenehno posodablja in obnavlja svojo vsebino, za katero si želimo,
da bi se razširila med čim večje število
občanov.
Hkrati pa je naše zavedanje usmerjeno
v to, da se svet vrti čedalje hitreje in nam
ponuja čedalje manj časa za pregled želenih vsebin, zato smo se odločili, da vam
prihranimo čas in ponudimo neposredne
povezave do naših spletnih strani, kjer se
nahajajo aktualne novice, zanimivosti,
dogodki in dejavnosti, ki jih za vas, dragi
občani in občanke, pripravljamo na naši
občini.
Poleg tega pa bi vas želeli spomniti,
da imamo že nekaj časa odprto Facebook stran Občine Škofljica, preko katere
objavljamo tudi družabne in predvsem za
vas zanimive dogodke.
Seveda pa občina Škofljica ponuja tudi
veliko možnosti za aktivno udejstvovanje
svojih občanov in občank, kar se kaže v
začrtanih trasah pohodnih, kolesarskih in
tekaških poti.

Zato vam spodaj ponujamo nekaj zanimivih povezav.
Spletna stran Občine Škofljica

http://www.skofljica.si/
Planet TV na obisku na Škofljici: Škofljica ima eno največjih rasti prebivalstva

https://www.facebook.com/ObcinaSkofljica/videos/712958865495390/
Facebook stran občine Škofljica

https://www.facebook.com/ObcinaSkofljica/
Pohodne, kolesarske in tekaške poti

http://www.skofljica.si/S61000/Zanimivosti
Besedilo: občinska uprava
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Predsedniške volitve
2017
Na podlagi 21. in 22. člena Odloka o izdajanju občinskega glasila (Ur. l. RS, št. 57/09 in
36/13), 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. l. RS, št. 41/07 s spremembami), Odloka o razpisu volitev za predsednika
republike (Ur. l. RS, št. 43/17) ter Pravili za izrabo časopisnega prostora v Glasniku za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih
programov oziroma predstavitev mnenj so dobili
organizatorji volilne propagande, ki so pravočasno posredovali volilni oglas, brezplačno na voljo enak del prostora v Glasniku.

www.glaszaotrokeindružine.si

Pridružite se
»Glasu za otroke in družino!«
Naš program prinaša 4 x več spoštovanja za matere
in očete, več otrok, višje pokojnine.
Volitve so priložnost za izboljšanje položaja
družin in otrok, za varnejšo in kvalitetnejšo starost.
Pripravljamo se na volitve in ustanavljamo
občinska središča.
Vabimo vas, da se nam pridružite in podprete
našo kandidatko go. Angelco Likovič,
za predsednico s posluhom za ljudi
in slovensko kulturo.
/BSPÌOJLPHMBTB-JTUB.BSKBOBğBSDB #JTUSJĠLBDFTUBB ,BNOJL

Uredniški odbor
občinskega glasila Glasnik

Marjan
Šarec
Človek. Skupnost. Država.
sarecmarjan
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Judoistka Zarja na poti na Japonsko
Za judoistko Zarjo Tavčar je uspešno tekmovalno leto. Zarja je skozi celotno
sezono opozarjala nase z dobrimi predstavami na domačih in mednarodnih tekmovanjih. Na domačih tleh je osvojila naslov državne prvakinje, na mednarodnih
kadetskih turnirjih Evropske judo zveze (EJU) pa je bila vselej v boju za medalje
in končno na EJU turnirju v Bielski Biali na Poljskem zasluženo osvojila tretje
mesto.
S tem je le še utrdila status reprezentantke slovenske ekipe za nastop na evropskem prvenstvu za kadete/kadetinje in na
Olimpijskem festivalu evropske mladine.
Na letošnjem Evropskem prvenstvu
za kadete in kadetinje v Litvi je Zarja še
enkrat potrdila, da je v odlični formi in
stopila na zmagovalne stopničke. Z odločnostjo in premišljenim pogumom se je
podala v vsako borbo in zasluženo ji je
uspel preboj med najboljše tekmovalke v
Evropi. V kategoriji do 63 kilogramov, v
kateri se je za naslov prvakinje borilo kar
35 tekmovalk, je v boju za tretje mesto
ugnala Gruzijko Mariam Tchanturai.
Zarja se je z osvojitvijo tretjega mesta
na EP zapisala v zgodovino juda Športnega društva GIB, Šiška, kot prva tekmovalka z uvrstitvijo na oder za zmagovalce
na največjih tekmovanjih (vir: https://gib-sport.com).

pravilno odločati in uporabiti ustrezen
prijem. Seveda večja fizična moč pomeni
tudi večjo kontrolo nad sotekmovalko.
Pred vami so visoki cilji – vaši načrti za
doseganje teh ciljev?
Naslednji cilj je uvrstitev v mladinsko
reprezentanco Slovenije. S tem je povezana udeležba na zelo pomembnih pripravah
na Japonskem. Marsikdo se sprašuje, zakaj prav na Japonsko. Judo namreč izvira iz Japonske; od tam izhajajo najboljši
tekmovalci na svetu. Način razmišljanja
v judu je tam drugačen od našega. Sicer
imamo v Sloveniji kar nekaj dobrih judo
klubov, ki so zelo kvalitetni. Najbolj znan
je Judo klub Sankaku iz Celja, predvsem
po Urški Žolnir in Tini Trstenjak. Kljub
temu je po vseh klubih v Sloveniji le nekaj
tekmovalk, ki po starosti in teži ustrezajo,
da lahko treniram z njimi. Na Japonskem
je ta izbor večji, zato želim iti tja v bližnji prihodnosti po nove izkušnje in novo
znanje.

Zarja, najprej čestitke za vaše velike
uspehe: za naslov državne prvakinje v
judu v kategoriji do 63 kg, na mednarodnem prizorišču pa za bronaste stopničke letos junija v Kaunasu v Litvi,
julija pa na olimpijadi mladih v Gjöru
na Madžarskem. Kako ste zmogli dvakrat zapored, v razmahu komaj enega
meseca biti med najboljšimi?

Pri nekaterih množičnih športih (nogomet, košarka, rokomet …) tisoči navijačev dvigujejo motivacijo tekmovalcev
za najboljši izid. Kako je s tem pri vas,
judoistih?

Predvsem je to rezultat celoletnih temeljitih priprav in treningov, ne le doma, tudi
v tujini, in sicer na Hrvaškem, v Avstriji,
Nemčiji, Italiji. Pomembna je doslednost,
upoštevanje navodil trenerjev, razumevanje in podpora znotraj celotne ekipe.

Na domačih tekmah navijanje ostaja v
krogu tekmovalcev ali morda staršev. To
nam zadošča, morda je celo bolje, da je
tako – pritisk je manjši. Na mednarodnih
tekmah pa je že samih tekmovalcev več in
posledično tudi gledalcev.

V športnih krogih se pojavlja mnenje,
da ste v odlični formi. Kaj to pomeni,
kako sami občutite to oceno?

Podpora s strani trenerjev, fizioterapevta je seveda pomembna na treningih, tekmah. Kako je to videti, npr. pred
tekmo, kako če vam ne uspe. Kdo vse
poskrbi za vas?

Odlična forma pomeni celoto fizične in
psihične pripravljenosti. Vse tekmovalke smo dokaj izenačene, pri borbi z nasprotnico odločajo trenutki, ko se moraš

Tako kot je že pred samo tekmo pomemben trener, je še pomembnejši med
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Prva olimpijska medalja na Olimpijadi mladih
v Gyoru 2017

tekmo, ko me spodbuja ob blazini v času
borbe. V Športnem društvu Gib Šiška,
kjer treniram judo, pa imam na voljo tudi
fizioterapevtko, ki mi pomaga pri telesni
pripravljenosti in rehabilitaciji, ter športnega psihologa.
Po podatkih, s katerimi razpolagamo,
ste bili od pouka na Športni gimnaziji
v Ljubljani odsotni 536 ur, kar je dobra
polovica. Kako vam je uspelo dokončati
2. letnik in s kakšnim uspehom?
Drugi letnik Športne gimnazije Šiška
sem končala s prav dobrim uspehom,
skoraj bi bila odlična. Moj delovni dan
se začne ob 6. uri, ko vstanem in sem ob
pol osmih na treningu. Po treningu grem
v šolo, popoldan treniram do šestih zvečer. Za pol leta vnaprej si napovedujem

Zarja na treningu

INTERVJU
pomenilo to obdobje, je kakšna povezava med svetom juda in gasilstvom?
Sodelovanje v gasilskem društvu mi
pomeni predvsem druženje, zabavo, prijateljstvo. Vedno sem se dobro počutila
znotraj te sredine. Letos sem se spet malo
vključila, saj smo se uvrstile na državno
prvenstvo v orientaciji, kjer smo v skupini z Niko Pirc in Majo Vidmar zasedle
odlično drugo mesto. Fizična moč mi je
prav prišla. Razlika med judom in gasilskim tekmovanjem je ta, da si pri judu
sam, tam pa je pomembna ekipa. Pridobiš
novo izkušnjo, vredno je.
Zarja Tavčar, ste zelo obetavni. Kako
ste obremenjeni s to oznako. Kaj menite
o mejnikih – poraz : zmaga. Ali je šport
tako črno-bel, ali je kaj nians vmes?
Zarja je na Evropski olimpijadi mladih v Gyoru 2017 zasedla odlično tretje mesto.

termine preverjanja znanja. Če česa ne
razumem, zaprosim za individualne ure.
Treningi, tekmovanja, priprave in šola
pač gredo eno z drugim. Skratka, s šolo
nimam težav.
Nedvomno si ob vaših nastopih najbolj
grizejo nohte vaši starši, brat, še kdo?
Od kod odločitev za judo?
Domači me podpirajo in delijo z mano
skrb in motivacijo za uspeh. Osnovna
spodbuda je prišla od njih, vendar sem se
sama odločila, da vztrajam na poti športnice. V zadnjih letih, pred koncem osnovne
šole, me je potegnilo noter. Ni enostavno,
ko izbiraš med tem, ali greš na trening ali
bi šel s prijatelji. Pa zgodnje ure treningov,
pogosto tudi ob vikendih, priprave so v
času šolskih počitnic in potem odločitev,

kako kvalitetno preživeti čas, ko imaš
končno prosto.
Vsak posameznik potrebuje svojo socialno mrežo prijateljev, znancev, sorodnikov. Ste zaradi športne kariere
bolj umirjena najstnica, ali vas še kaj
vznemirja, zanima ali zaposluje zunaj
športnega kroga? Se kdaj počutite prikrajšani za karkoli?
Ne, ne počutim se prikrajšano za prijateljstvo – imam veliko prijateljev znotraj
juda, stike z drugimi prijatelji želim čim
bolj vzdrževati, tako v šoli kot na Pijavi
Gorici.
Videval sem vas tudi med mladimi gasilkami v dresu PGD Pijava Gorica z
napisom Pijava je zakon. Kaj vam je

Po evropskem prvenstvu, na katerem
sem zasedla tretje mesto, me je kmalu
čakala še olimpijada mladih v Gjöru na
Madžarskem. Zaradi velikega rezultata
so mi govorili, naj bom sproščena, hkrati pa so pričakovali podoben rezultat. To
me je obremenjevalo, res pa je, da sem
tudi sama do sebe zelo zahtevna. K sreči mi je uspelo, ponovno sem se uvrstila
na odlično 3. mesto. Iz poraza se skušam
vedno kaj naučiti, čimprej pozabiti in iti
naprej. Zunanji svet verjetno občuti šport
kot črno-bel, sami športniki pa smo včasih
veseli tudi poraza, če vemo, da smo dali
vse od sebe. Tako je to v športu.
Kako vam judo pomaga v vsakdanjem
življenju in zakaj bi ga priporočili še
drugim?
Pri judu se naučiš discipline, vztrajnosti,
potrpežljivosti, borbenosti in premagovanja samega sebe. Menim, da je to zelo
koristno za življenje. V vseh dvanajstih
letih treningov in tekem pa sem spoznala
tudi veliko novih prijateljev in videla že
veliko sveta. Priporočam vsem, ki si želijo
izkusiti vse to.
Za zaključek zahvala trenerjema Andreju Pavlinu in Marku Prodanu in staršem
za podporo.
Zarja Tavčar, judoistka s Pijave Gorice, hvala za pogovor in srečno na Japonsko.
Besedilo: Peter Pal
Foto: arhiv družine Tavčar

Zlata točka za 3. mesto na Evropskem kadetskem prvenstvu 2017
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PORTRET
Alenka Loboda – oblikovalka lesa

Morje v Babni Gorici
Nekega dne je v zavetju samotne plaže na otoku Visu našla naplavljen kos
lesa. S švicarskim nožem, ki ga je ves
čas imela pri sebi – bila je namreč na
robinzonskih počitnicah, ga je začela
oblikovati.
Izpod njenih spretnih rok, česar se do tedaj niti ni zavedala, je nastala prijazna ribica, ki jo še danes nosi na verižici. Alenka Loboda, uslužbenka državne uprave,
je postala Riba Alenka, oblikovalka lesa.
Alenka je rojena Škofeljčanka, doma
iz Ravenske doline. Sedaj živi na robu
naselja Babna Gorica na Lavrici, kjer tudi
ustvarja. Bivalni del hiše in dvorišče je napolnila s svojimi stvaritvami, ki jih sama
imenuje »uporabni izdelki iz lesa«, v kleti
pa si je uredila delavnico, ki jo poleg lesa
zaznamuje tračna žaga, za katero navadno sede ob večerih, ko konča vse druge
obveznosti. Takrat vstopi v svoj notranji
svet, ki je pravzaprav svet morja in rib. V
ribi je namreč prepoznala močan simbol
blagostanja, sreče in svobode. Vse troje
je namreč na neki način prejela sama, ko
se je nekaj let potem, ko je na Visu izrezljala svojo prvo ribo, podala v poslovno
smer.
Sprva je izdelovala droben nakit zase in
za prijatelje. Prav ti pa so jo – tudi z idejami – spodbudili k širšemu dojemanju lesa,
njegove uporabnosti in oblikovanju novih
izdelkov. Začela je oblikovati kuhinjske
in servirne deske, pa obeske za ključe ter
podstavke za posode in kozarce. Prav vse
v podobi ali osnovni obliki ribe. Kmalu

Alenka v svoji delavnici med ustvarjanjem

je prejela večje naročilo, kar je pomenilo
tudi večjo potrebo po lesu in novih znanjih. Prijazno ji je prišel naproti lavriški
mizar Cimerman, ki ji je odprl vrata svoje
mizarske delavnice, v kateri Alenka kar
sama upravlja stroje in si pripravlja večje
kose lesa. Odprl ji je nov pogled na les.
Slabosti v lesu, kot je, denimo, grča, je
začela prepoznavati kot prednost. Naproti so Alenki prišli tudi že omenjeni prijatelji in prijateljice: ena ji je oblikovala
spletno stran, drugi pa ji je odprl profil
na Facebooku, tretji jo je predstavil četrtemu in v nekaj zadnjih letih je postala
široko prepoznavna kot oblikovalka lesa,
njene izdelke, da ne rečemo kar ribe, pa
uporabljajo ali pa z njimi krasijo številne domove in poslovne prostore, tako
pri nas kot v tujini. Izdelke pošilja tudi
čez Lužo.

Umetnica se lahko pohvali z velikim naborom uporabnih in umetniških predmetov.
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Danes se posveča še sitotisku, pripravlja delavnice za otroke … vse seveda
zaznamujejo ribe in ribice. Manjka ji le
še prva razstava, katere zametek bi lahko
bil v njeni predstavitvi na letošnjem etnološkem večeru, ki je potekal na predvečer
dneva Lavrice. Takrat smo Alenko domačini pravzaprav spoznali.
Ko pripoveduje o največkrat naključnih
dogodkih, ki so zaznamovali njen razvoj,
se zdi, da ji je sreča mila. V pravem trenutku namreč sreča prave ljudi, ki ji na
neki način priskočijo na pomoč. Morda je
najbolj neverjetna pripoved o tem, kako
ji je znani fotograf Arne Hodalič pripeljal
les starodavne oljke, iz katerega si je tako
zelo želela oblikovati. Pa zgodba o tem,
kako je prišla do svoje prve motorne žage,
s katero se poskuša tudi v kiparjenju. Vendar ko se z Alenko nekaj časa pogovarjaš
in začutiš njeno iskrivo pristnost, ti hitro
postane jasno, da dobro nase veže le dobro, iskrenost pa rodi zaupanje, ki povezuje in hkrati ustvarja nove vezi. Globoko je
hvaležna svojim domačim, ki jo podpirajo
in ji pomagajo, pa tudi gospodu Cimermanu, ki ji je nehote postal pravi mentor.
Tako je riba Alenki v življenje prinesla
vsaj del blagostanja, sreče in svobode. In
ko se v poletnih nočeh izpred svoje hiše
zazre v luči na drugi strani Ljubljanskega
barja, dobi občutek, da je na morju, na samotni plaži otoka Visa, kjer je nekoč izdelala svojo prvo ribo. Očitno ji je prinesla
srečo, čeprav ni bila narejena iz zlata, pač
pa zgolj iz naplavljenega lesa.
Besedilo in foto: Iztok Petrič
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50 let delovanja MDO PD Ljubljane
V mesecu juniju je Planinsko društvo
Pijava Gorica v sodelovanju z MDO PD
Ljubljane v avli Osnovne šole na Škofljici pripravilo razstavo ob 50. obletnici delovanja MDO PD Ljubljane.
Kratkemu kulturnemu programu, ki so
ga izvedli učenke in učenci Osnovne šole
Škofljica, je sledil nagovor predsednice
odbora gospe Marinke Koželj Stepic, ki je
v kratkih besedah orisala dolgo zgodovino
delovanja in poudarila, kako pomembna
je ustanovitev PD Pijava Gorica in pozdravila uspešno sodelovanje ob odprtju
razstave.
Planinsko društvo Pijava Gorica je bilo
ustanovljeno ob koncu leta 2016. Društvo
trenutno šteje 26 članov in še raste. Vsak
mesec organizirajo vsaj en pohod. Sodelujejo tudi z drugimi planinski društvi –
predvsem s PD LPP.

Razstavo v OŠ Škofljica ob 50. obletnici delovanja MDO PD Ljubljane

Če se jim želite pridružiti in se včlaniti ali se udeležiti samo kakšnega pohoda,
jih kontaktirajte na elektronski naslov
pdpijavagorica@gmail.com ali po tele-

fonu 030/649-917 (predsednik društva
Anton Trope).
Besedilo in foto: Milan Knez

Izlet DU Lavrica

Goriška brda pod drobnogledom
Poletne počitnice so bile tik pred vrati, vreme je bilo lepo, toplo in sončno. Želeli
smo si ogledati našo lepo pokrajine Goriška brda. Saj je to bogata zakladnica
pridelave grozdja in drugega sadja, predvsem češenj in breskev.
Ob solkanskem mostu smo imeli srečanje z lokalno vodnico, ki nam je na kratko
predstavila zgodovino Solkana in znamenitih solkanskih mož.
Solkanski most stoji v začetku trase
Sabotinske ceste in premošča reko Sočo.

Dolg je 238 m in ima razpon loka 102 m.
Nad reko Sočo se dviga 55 m visoko,
zgrajen je bil leta 1985 in velja za most
z največjim armiranobetonskim lokom v
Sloveniji. Sprehodili smo se do muzeja
posvečenega solkanskim mizarjem, nato

Na izletu v slikovitih Goriških brdih
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smo stopili do solkanskega pokopališča.
To je vojaško pokopališče, kjer so pokopani avstro-ogrski vojaki, ki so padli
na Goriškem v soških bitkah do avgusta
1916, ko je italijanska vojska osvojila Sabotin.
Nadaljnja pot je bila po sabotinski,
osimski cesti, imenovano po osimskih
sporazumih med Italijo in nekdanjo SFRJ
iz leta 1975. Po vijugasti cesti se pripeljemo do nekdanje vojašnice – danes je tu
gostinski objekt. Pod objektom so urejeni
strelski rovi, nedaleč proč so kaverne, ki
smo si jih tudi ogledali. V 6. soški bitki,
avgusta 1916, je italijanska vojska zavzela
Sabotin, kar ji je omogočilo zasedbo Gorice. Sabotin je zaradi svoje lege odlična
razgledna točka, kajti pogled seže na Sv.
Goro, Vipavsko dolino, Kras, Furlansko
nižino, Goriška brda in Julijske Alpe.
Na Mejniku, hribu nad Gonjačami
si ogledamo spomenik, ki je posvečen
315 žrtvam v drugi svetovni vojni in je
delo akademskega slikarja in kiparja Janeza Boljke. Ob spomeniku žrtvam smo
se po 144 stopnicah povzpeli na stolp visok 234 m. Ob lepem vremenu se odpre
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veličasten razgled na vse strani neba. Obiskali smo tudi Šmartno, to je mala vasica,
ki stoji na razglednem pomolu. Znotraj
obrambnega obzidja je strjeno jedro ob
treh ulicah okoli cerkve, ter njenega izstopajočega zvonika. Vasica je kulturni
spomenik.
Naše potovanje smo nadaljevali po
severnem delu Brd in se mimo Vrhovelj
zapeljali do Krasnega, naredili kratek
sprehod do Frlanšča, si ogledali edino
ohranjeno domačijo briškega kolona.
Skozi Višnjevik smo se spustili proti
Dobrovemu do mostu Krčnik, ki je naravna znamenitost, ena najlepših v Sloveniji

te vrste in je zavarovan kot naravni spomenik. Najbolj nenavadno je prva Drastja
ali Kotlica, ki je kotlasta kotanja, v katero
voda zanese kamenje in pesek. Vodni tok
jih vrti in jih s tem neprestano dolbe. Na
sredini kotlice se razpenja naravni most,
ki je lepo zaobljen in gladek, saj ga je
ustvarila deroča voda.
Pot smo nadaljevali do gradu Dobrovo,
ki stoji že od 13. stoletja, ki pa je v stoletjih tudi propadal. Na njegovem mestu
je na začetku 17. stoletja zraslo novo renesančno grajsko poslopje, ki se je ohranilo v razmeroma nespremenjenem videzu in velja danes za enega najlepših na

Goriškem. V prvem nadstropju je viteška
dvorana z grbi nekaterih plemiških družin,
ki so imele grad v posesti. Danes ta dvorana gosti številne glasbene in druge prireditve. V dvorani in razkošnem dvorišču
potekajo kulturne prireditve in poroke. V
pritličju je restavracija, kjer smo imeli tudi
mi pozno kosilo.
Izlet je bil zelo zanimiv in vreden ogleda. Koliko lepot in znamenitosti še skriva
naša lepa Slovenija, pa si bomo ogledali
v prihodnje.
Besedilo: Danica Topole
Foto: Jože Sebanec

Delavnica trenja in predenja lanu na Lisičju
Čisto poletne temperature na zadnji avgustovski dan so bile kot naročene za izvedbo delavnice trenja in predenja lanu na dvorcu Lisičje v organizaciji TD Škofljica.
Pri pripravi lanu za tokratno delavnico
so sodelovale varovanke materinskega
doma iz društva Pelikan na Gumnišču, ki
so v popoldanski vročini s trlico mehčale
lanena stebla. Delo je naporno in zamudno, saj se lan kljub močnim pritiskom
in udarcem trlice dovolj zmehča samo ob
visokih temperaturah. Šele takrat se lan
spremeni v mehko in dovolj upogljivo
predivo.
Skozi zanimive utrinke iz zgodovine dvorca Lisičja, ki ga je v svoji Slavi
vojvodine Kranjske omenjal že polihistor
Janez Vajkard Valvasor, pridelovanja, trenja in predenja lanu ter mitoloških zgodb,
povezanih s tkanjem lanu, nas je popeljala
ena od zadnjih prebivalk dvorca, baronica
von Hallerstein.

O pridobivanju in predelovanju lanu
O pridelovanju lanu smo govorili s
Tončko Pal, predsednico TD Škofljica, v
katerem si prizadevajo predstaviti to nekdaj zelo pomembno obrt v naših krajih.
Način tkanja se do industrijske revolucije
ni kaj dosti spreminjal, potem pa so postopno statve zamenjali stroji.
»Ko je lan dozorel, so ga ročno populili,
s stebel so otresli zemljo in jih povili v
snope ter jih dali sušiti v kozolec,« je postopek od žetve do tkanja razložila Tončka
Pal in nadaljevala:
»Nato so s posebnim glavnikom osmukali seme in ga očistili plev. Lanena stebla
so položili na zemljo, da so bila izpostavljena vlagi in soncu. Šele dobro osušena

stebla, te so sušili v posebnih pečeh – laniščnicah, so bila godna za trenje. Tako
so dobili dobro zmehčano predivo, ki so
ga predice na kolovratu predle v različne
debele niti za tkanje.«
Kako trenje in predenje poteka v praksi,
je nazorno prikazal Janez Skubic s svojim
obnovljenim orodjem za predelavo – od
trlic, železnih glavnikov, do kolovratov,
statev. Tudi sami smo se lahko preizkusili v predenju in priznati moramo, da
so potrebni tako znanje, ročne in nožne
spretnosti kot dolgoletne izkušnje, da
izpod prstov priteče za tkanje primerna
nit.
Po koncu uradnega dela se je delavnica
prevesila v prijetno druženje in izmenjavo mnenj ob sladkih dobrotah iz lanenih
semen.
Besedilo in foto: Petra Rot Kumelj

O lanu
Lan je enoletnica in raste na sončnih in polsenčnih legah
na vseh vrstah tal. V višino zraste 70 do 120 cm visoko in
cveti od junija do julija. Listi so podolgovato suličasti, svetleče zelene barve, dolgi 2 do 4 cm in široki okoli 3 mm.
Cvetovi so bledo modre barve s premerom 1,5 do 2,5 cm.
Plod je ovalna kapsula premera od 5 do 9 mm, ki vsebuje
svetleča rjava semena. Je ena najstarejših kulturnih rastlin,
saj so jo poznali že v mlajši kameni dobi.
Lan je vsestransko koristna rastlina. Uporabno je seme
za hrano in olja, v zdravilne namene, stebla pa za vlakna
in slamo.
Baronica nas je na dvorcu Lisičje toplo sprejela in nas kratkočasila s
številnimi zanimivostmi o dvorcu in tkanju lanu.
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Vir: Wikipedija
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11. Klanški dan
Začetek septembra, natančneje prvi petek v mesecu, se ne glede na vremenske
razmere pod Ruskovim kozolcem zberejo številni prebivalci Klanca. Tokrat je
potekalo že 11. srečanje krajanov, ki so se ga udeležile vse generacije, z veseljem
pa se jim vsako leto pridružijo tudi vsi tisti, ki so na Klancu preživeli svojo mladost in jih je pot zanesla v sosednje kraje. Tokrat se jih je zbralo več kot petdeset.
Dogodek je namenjen predvsem druženju in ohranjanju stikov med sosedi, saj
se v današnjem tempu prepogosto zgodi,
da se ljudje na ulici le pozdravljajo, redko kdaj pa spregovorijo kakšno besedo.
Bojazni za to na Klancu seveda ni, saj se
dobri sosedski odnosi in sodelovanje kažejo na vsakem koraku, temu pa zagotovo pripomorejo tudi srečanja, ki so poleg
druženja namenjena izmenjavi mnenj,
želja, razreševanju vprašanj in podajanju

konstruktivnih predlogov za prijetno sobivanje vseh Klančanov. Tem je tudi letos
prisluhnil župan Ivan Jordan, ki je po slavnostni seji ob občinskem prazniku obiskal
Klanški dan.
Poleg dolgoletne tradicije je ena izmed
pomembnih posebnosti tega lokalnega
dogodka, da je organizacija, prav tako
kuhalnice in oskrba s pijačo, izključno v
moških rokah. Ti so s pripravami pričeli že dan prej, golaž v kotličku, ki so ga
Na 11. Klanškem dnevu se je zbralo več kot 50
Klančanov.

letos pripravili prvič, pa je požel številne
pohvale, tako da so vsi udeleženci sklenili, da bo tudi slednji sedaj postal tradicija.
Glavni kuharji Janez Zagorc, Marjan
Čučkin, Patrik Zupančič, Peter Trtnik
in Miroslav Buh bodo torej prihodnje
leto morali dokazati, da ni šlo le za začetniško srečo. Seveda pa je kljub temu
potreben strokovni nadzor, za katerega
vsako leto poskrbita Nuša Buh in Mateja
Čučkin, poleg tega pa še za številne solate pripravljene iz domače zelenjave, druge
gospodinje pa z veseljem dodajo piko na i
s slastnim pecivom in drugimi dobrotami.
Besedilo in foto: Barbara Boh

Marjan Čučkin in Patrik Zupančič – kuharja, odgovorna za kotliček golaža.

Letos nas je pot popeljala proti Lukovici
V soboto, 5. avgusta 2017, smo se člani in sodelavci Župnijske karitas Škofljica
odpeljali na naše vsakoletno romanje.
Tokrat bi rada z malo daljšim opisom
posredovala vsem bralcem čudovito spoznanje, da nam ni treba hoditi po tujih
deželah, da bi odkrivali naravne lepote,
arhitekturo in zgodovino. Naša dežela
ima veliko tega, kar ne poznamo in zato
tudi ne cenimo. Delček tega smo spoznali
prav ta dan.
Naš prvi postanek je bil na Krtini, kjer
smo si ogledali romarsko cerkev, ki ji ni

para daleč naokrog. Ocenjujejo, da je že
v 14. stoletju na tem mestu stala majhna kapela, ki so jo postavili graščaki iz
Češenika. Leta 1458 so na istem mestu
postavili cerkev, ki so jo leta 1471 požgali Turki. Sedanja poznogotska cerkev je
bila zgrajena že pred letom 1500 z darovi
romarjev in bogatašev iz bližnjih gradov.
To lepo svetišče je posvečeno sv. Lenartu,
rešitelju iz stiske in ujetništva.
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Ljudje pa v tej cerkvi bolj častijo sv.
Roka, zavetnika pred kužnimi in drugimi
boleznimi. Cerkev je bila hkrati tudi utrdba in je še danes primer dobro ohranjenega tabora. Obdana je bila s pet metrov
visokim obzidjem in štirimi obrambnimi
stolpi s strelnimi linami. Zvonik je postavljen ločeno od cerkve in je služil tudi v
obrambne namene. Pod obzidjem je bil
jarek z dvižnim mostom, v notranjosti
pa je ob obzidju potekal lesen hodnik.
Leta 1863 so obzidje znižali in stolpe
podrli.
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Zanimiva pa je tudi cerkvena notranjščina. S petimi pari osmerokotnih stebrov
je razdeljena v tri z gotskimi loki obokane enako široke in visoke ladje. Cerkev je
posebna tudi zato, ker nima prezbiterija.
Zadnji del, ki nadomešča klasični prezbiterij, je dvignjen le za dve stopnici. Poslikan je z izbranimi freskami, ki so jih
po naključju odkrili pod ometom – delo
mojstra Leonarda in njegove delavnice.
Poslikava datira istočasno z arhitekturo.
Na stenah se zvrstijo številni prizori iz
Kristusovega življenja. Osrednje mesto
severne stene pripada prizoru Jezusovega
rojstva in poklonu treh kraljev, na južni
pa poslednji sodbi. Ta velja za eno najlepših v Sloveniji. Zgoraj je Kristus sodnik
v manderli med apostoli in angeli, v srednjem delu sta Marija in Janez Krstnik v
vlogi priprošnjika za mrtve. Ti se zbujajo
iz grobov in odhajajo v nebesa, pogubljeni
pa se izgubljajo v peklenskem žrelu. Freske so tudi na oboku in se vsebinsko vključujejo v celoto. V poslikavi se poudarja
vloga Kristusa Odrešenika in Sodnika ter
se prepleta s strahom pred koncem sveta.
Severni stranski oltar je iz začetka 18. stoletja, drugi so delo radovljiškega rezbarja,
arhitekta in urbanista Ivana Vurnika, ki ob
Plečniku in Fabianiju sodi med pionirje
moderne arhitekture pri nas. Posebnost v
tej cerkvi je tudi križev pot z napisi v bohoričici. Lepota cerkve nas je popolnoma
prevzela.
Pot nas je nato vodila v naselje Brdo
pri Lukovici, ki spada v občino Lukovica. V naselju so grad Brdo, grajski park
z ribnikom in gabrovim ter kostanjevim
drevoredom, Osnovna šola Janka Kersnika, Čebelarski center Slovenije, župnijska cerkev Marije Vnebovzete, župnišče
Brdo, rojstna hiša skladatelja in zborovodje Franceta Marolta, spomenik NOB,
poskusni sadovnjak in drugo.
Pod vodstvom gospoda Tomaža Roglja
smo si ogledali Čebelarski center Slovenije. Sprehodili smo se mimo čebelnjakov
po zanimivi zeliščno-čebelarski učni poti
do hišice, kjer smo ob razlagi spoznali
apiterapijo. Sledila je multivizijska predstavitev slovenskega čebelarstva z degustacijo medenih pijač in medu. Po krajšem
počitku smo odšli v župnijsko cerkev, kjer
je sveto mašo daroval naš župnik gospod
Jože Tominc. Tam smo se srečali tudi s
farnim župnikom gospodom Okolišem
(nečakom našega prejšnjega župnika gospoda dr. Kvaternika). Predstavil nam je
župnijo in svoje delo v njej. Opisal nam je

Brdo pri Lukovici

tudi cerkveno zgradbo, ki je bila zgrajena
leta 1718 in posvečena Mariji Vnebovzeti.
Notranjščina cerkve je danes baročna. V
velikem oltarju iz leta 1749 je slika Marijinega vnebovzetja, ki je kopija ali celo
delo A. Cebeja. Na severni strani ladje so
freske Franca Jelovška. Njegova je tudi
sončna ura na južni strani cerkve.
Zaradi obveznosti župana gospoda Mateja Kotnika nas je nato sprejela in vodila
po Brdu in Lukovici gospa Andreja Čokl.
Prvi postanek je bil ob gradu. Slikovito
nam je opisala njegovo zgodovino od
nastanka pa vse do današnjih dni. Nekoč
veličastni renesančni grad stoji le nekaj
korakov stran od župnijske cerkve Marijinega vnebovzetja. Leta 1552 ga je zgradila družina Lamberg. Še danes lahko vidimo ob vhodnem portalu Lambergov grb
in letnico 1552. V Valvasorjevem času so
grad popravili in predelali, zgradili gospodarska poslopja in uredili vrt z ribnikom.
Na gradu je grajske otroke poučeval Fran
Levec, kot sodnika pa sta v njem službovala skladatelja Oskar Deu in Anton Lajovic. V začetku leta 1903 je nekaj časa
na Brdu slikal Ivan Grohar in prav tu je
nastalo njegovo delo Pomlad, ki je postalo
ključno delo slovenskega impresionizma.
V začetku 19. stoletja je grad z obsežnim
posestvom priženil sodnik Jožef Kersnik,
oče pisatelja, notarja in politika Janka
Kersnika, ki je napisal čudovita literarna dela s kmetsko in meščansko tematiko, kot so Kmetske slike, Jara gospoda,
Ciklamen in Agitator. Med letoma 1883
in 1897 je bil Janko Kersnik tudi lastnik
gradu. Leta 1911 pa je grad s posestvom
podedoval njegov sin Anton Kersnik. Od
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leta 1868 so bili v gradu okrajno sodišče,
davkarija in zapori. Z drugo svetovno
vojno pa se je začel zaton gradu in njegovih prebivalcev. Ker so se vanj naselili
Nemci, so ga leta 1943 partizani požgali
in od takrat ni bil več obnovljen v prvotno
stanje, saj po vojni oblasti niso dovolile
njegove obnove. Do danes so bili obnovljeni le njegov jugozahodni stolp, južna
in zahodna grajska stena. V neposredni
bližini pa se še vedno nahaja grajski park
z ribnikom in gabrovim ter kostanjevim
drevoredom. Na grajski steni je vdelana
tudi spominska plošča pisatelja Janka
Kersnika. Pripoved gospe Čokl nas je ponesla daleč nazaj skozi stoletja zgodovine
gradu in naslednji opis literarnega zgodovinarja Frana Levca je zaživel pred nami:
»Veliko gradov poznam na Slovenskem, a
nobenega ne, ki bi imel lepšo lego in krasnejšo okolico kakor brdski grad. Kamor
se ozreš prijazne vasi, lepe cerkve in bele
ceste, temni gozdovi, zeleni travniki, bogato polje, šumeči potoki, zadaj pa snežno
beli Grintavec – zares, to je lep kraj. In
prostorni grad sam … S širokimi hodniki
na vseh štirih notranjih straneh, z visokimi dvoranami, starimi slikami …«
Ob sprehodu proti središču Lukovice
smo šli tudi mimo prostora, kjer se dogajajo rokovnjaške prireditve. Izvedeli smo
zgodbo o rokovnjačih. To so bili vojaški
dezerterji, ki so v času Ilirskih provinc raje
zbežali v gozd. Tedaj so našim krajem vladali Francozi in služenje vojaškega roka
je lahko trajalo tudi do 14 let. Preživljali
so se s krajo. Jemali so bogatim in dajali
ubogim. Ljudje so se jih bali, ker so verjeli v njihovo nadnaravno moč. Številni
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rokovnjači so bili prav na območju Črnega grabna. O njih govori tudi roman Josipa Jurčiča Rokovnjači, ki ga je dokončal
Janko Kersnik.
Rokovnjač je upodobljen tudi na zastavi in grbu Občine Lukovica. Občina
geografsko pokriva vse območje Črnega
grabna. Lukovica leži stisnjena med cesto
Ljubljana–Maribor in pobočji, ki se neposredno dvigujejo za zadnjimi hišami. Ime
Lukovica je nastalo iz glagola lukati, kar
pomeni opazovati, gledati, prežati. Kraj je
bil že v rimskem obdobju ob pomembni
prometni poti skozi Črni graben proti Dunaju, zato so se v Lukovici in okoliških
krajih razvile številne domače obrti in dejavnosti, kot na primer furmanstvo, usnjarstvo, čevljarstvo, trgovina, gostinstvo, pečarstvo, tkalstvo, mlinarstvo, opekarstvo,
mesarstvo, sodavičarstvo, kovaštvo in
pivovarništvo. Žal je veliko naštetih obrti že propadlo. Nekaj pa se jih prenaša iz
roda v rod. Tako najdemo obrtnike, ki tradicionalne veščine prilagajajo sodobnemu
načinu življenja. Šestdeset odstotkov občine pokrivajo gozdovi, saj so podnebne

razmere zelo ugodne za rast gozdov. Tu se
prepletajo vplivi celinskega, predalpskega
in mediteranskega podnebja. Prevladujejo
bukova rastišča. V vlažnih dolinah in na
dnu vrtač so se razvila jelovja, medtem
ko so na zaobljenih vrhovih borova rastišča. Tako se ne čudimo, da so tesarstvo,
mizarstvo in žagarstvo žive dejavnosti v
posodobljeni obliki.
Ustavili smo se na lukoviškem trgu, ki
je pravo trško jedro. Zajema stavbe iz 19.
stoletja, kot so Pungartnikova hiša, Furmanova gostilna, Slaparjeva hiša in še
niz nadstropnih hiš. Na novo je urejeno
središče s stopniščem in vodnjakom. Na
zahodnem delu trga je postavljeno stebrno
znamenje z Marijinim kipom iz leta 1899
v spomin na umor cesarice Elizabete in
50. obletnico vladanja cesarja Franca Jožefa.
Poleg že omenjenih pa sta tu delovala
tudi pisatelj in zgodovinar Janez Trdina,
ki je v svojih delih živo popisal življenje
v teh krajih, v katerih je preživljal ves
študijski čas pri svoji stari teti v Lukovici, in pravnik, pisatelj in dramatik Fran

Milčinski, ki je kot sodnik služboval na
Brdu.
Gospa Čokl bi nam rada predstavila še
druge znamenitosti v okolici Lukovice,
a nas je pot vodila naprej. Pred ogledom
gledališke predstave Divji lovec v letnem
gledališč Studenec smo se okrepčali v
gostišču Bevc. Divjega lovca je napisal
Fran Saleški Finžgar pred 115 leti in pred
mnogimi leti je bilo to literarno delo uprizorjeno tudi na Škofljici. Ker je bil Finžgar duhovnik v Želimlju, nas njegova dela
vedno znova nagovorijo.
Naše popotovanje pa je tudi ob krajših
postankih in počitku minilo v prijetnem in
izredno veselem vzdušju, za kar je poskrbel izvrsten harmonikar Rok Filej.
Iz gornjega zapisa lahko spoznate, kako
bogata je naša Slovenija. Naj bo to povabilo, da ob svojih izletih njeno lepoto in
bogastva odkrivate tudi vi.
Besedilo: Marija Kraškovic
Foto: P. Hieng, www.lukovica.si

DPM Lavrica na prireditvi Koliščarski dan
V soboto, 26. avgusta, je v Dragi pri Igu v sončnem vremenu potekal že 9. koliščarski dan, ki ga v sodelovanju z različnimi organizacijami in posamezniki organizira Društvo Fran Govekar Ig. Osrednja tema letošnje turistične prireditve so
bila koliščarska oblačila. Na dogodku že tretje leto zapored sodeluje tudi Društvo
prijateljev mladine Lavrica.

Mlade udeležence niso obhajali pomisleki, da si bodo umazali roke.
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Izkustveno delavnico Koliščarska hiša
je vodil naš član Erik Udovič. Tokratni cilj
delavnice je bil soustvariti kuliso za modno revijo koliščarskih oblačil. Na delavnici je mlado in staro izdelovalo steno iz
navpično in vodoravno prepletenih vej. Na
tako izdelan preplet so nato nanesli glinen
premaz. S tem so udeleženci poustvarjali
prazgodovinski način gradnje hiš. Te so
stale na kolih, dvignjene nad tlemi. Štiri
stene so bile narejene iz prepleta vej in
premazane z glinenim ometom. Za večje
udobje so si koliščarji v svojih domovih
stene in tla najverjetneje obložili s kožami
domačih ali divjih živali.
Poleg naše delavnice pa so se obiskovalci lahko udeležili najrazličnejših delavnic, razdeljenih v tri sklope. V okviru
arheoloških izkustvenih delavnic so se
pobliže spoznali s tkanjem, predelavo
lanu, polstenjem, prazgodovinsko kulinariko (lahko so spekli podpepelnjake,
degustirali koliščarsko pivo in kavo iz
želoda), izdelali koliščarsko posodje, lok,
leseno sekiro ali gradnik koliščarskega
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voza ter pletli košare. V okviru naravoslovnih delavnic so spoznali gozdne živali
in rastline, geološke materiale Ljubljanskega barja in naravna barvila za barvanje tekstila. Tretji sklop so predstavljale
igre (Lov na belega bobra) in ustvarjalne delavnice (izdelava koliščarskega
okrasja, literarna delavnica in slikarska
kolonija).
Posebno pozornost pa sta letos na prizorišču požela gasilski tuš, ki je osvežil

prenekaterega obiskovalca, in kmetija
Kržič, ki je pripravila maketo koliščarske hiše ter mini živalski vrt udomačenih
živali. Dogodek so dodatno popestrili:
dramski nastop prvega raziskovalca kolišč Ljubljanskega barja Karla Dežmana, predavanje arheologa dr. Antona Veluščka, predstavitev Krajinskega parka
Ljubljanskega barja, koliščarska modna
revija, pripovedovalec zgodbe Rok Kušljan, predstavitev Svetovne dediščine

– prazgodovinska kolišča okoli Alp mednarodne koordinacijske skupine Palafittes.
Letos so se nam pri izvedbi pridružili
muzeji iz Avstrije in Italije. Hvala vsem,
ki ste sodelovali in pomagali pri pripravi
in izvedbi projekta, ki ga je finančno podprla tudi Turistična zveza Slovenije.
Besedilo: Pavla Peterle Udovič
Foto: Tomaž A. Udovič

Srečanje članov KO ZB NOB Škofljice
V okviru počastitve občinskega praznika je bilo dne 7. septembra organizirano
že tradicionalno srečanje članov KO ZB NOB Škofljice pri spomeniku padlim
borcem v Brezju nad Pijavo Gorico.
Zbrano množico je najprej pozdravil
Jože Rojc, predsednik KO ZB podružnica
Škofljica. Vsem navzočim se je zahvalil
za tako množičen obisk in pomen, ki ga
ta tradicionalna prireditev ohranja, to je
spomin na naše hrabre borce in hkrati
opomin, da se kaj podobnega ne bi več
ponovilo.
Vsem udeležencem je dobrodošlico izrekel tudi župan Ivan Jordan. V svojem
nagovoru se je dotaknil padlih partizanov, ki so svoje življenje dali za to, da
lahko mi danes živimo v svobodni državi,
in poudaril, da je te treba vrednote prenesti tudi na naše otroke ter stremeti k
prizadevanju simbioze otrok in starejših
ter njihovemu medsebojnemu sodelovanju.
V nadaljevanju so predstavniki KO ZB
NOB Škofljica, Polje Bohinj in Skupnosti borcev XVl. divizije, katere sestavna

enota je bil tudi 1. SPUB Toneta Tomšiča
in ima na Škofljici domicil, položili cvetje
k spomeniku na grobnici.
Slavnostni govornik je bil zgodovinar
dr. Martin Premk, ki je opisal dogodke
med NOB v tem okolišu, dotaknil se je
tudi aktualnih političnih in gospodarskih
posebnosti današnjega časa.
V kulturnem delu programa so najprej
nastopili učenci OŠ Škofljica in ob tem
poželi zaslužen aplavz. Nato sta s partizanskimi in domoljubnimi pesmimi nastopila še pevska zbora ŽPZ Laniške predice in MePZ Lipa zelenela je. Nagrajena
sta bila z gromkim aplavzom. Nastopila
sta še recitatorja Milan Richtar, član KO
ZB NOB Škofljica, z lastno pesmijo Lipa
in predstavnica KO ZB NOB Polje Bohinj
Stanka Zupan s pesmijo Oče.
Po programu so se vsi prisotni še zadržali na prizorišču in si ob golažu, ki so ga

Predstavniki KO ZB NOB Škofljica so položili cvetje k spomeniku na
grobnici.

Vsem prisotnim je dobrodošlico izrekel tudi
župan Občine Škofljica Ivan Jordan.

pripravili v Gostilni Čot, in žlahtni kapljici obljubili, da se prihodnje leto zopet
srečajo.

Postavitev praproščakov
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Besedilo in foto: občinska uprava
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Plečnikovo leto in Plečnikova Ljubljana
Leto 2017 je posvečeno arhitekturnemu mojstru Jožetu Plečniku. Obeležujemo
namreč kar dve obletnici, ki sta zaznamovali njegovo življenje: 145. obletnico
rojstva (23. 1. 1872) in 60. obletnico smrti (7. 1. 1957).
Jože Plečnik je s svojim delom pustil
pečat v treh srednjeevropskih prestolnicah: Dunaju, Pragi, predvsem pa v rodni

Ljubljani. Tu je ustvarjal od leta 1921 do
smrti, in v njej uresničil svojo vizijo o
preoblikovanju mesta po vzoru antičnih

mest. Plečnikova arhitektura sovpada z
vizijo trajnostnega razvoja Ljubljane, saj
je prisegal na lokalne materiale in ponovno uporabo.
Člani Likovnega društva 2002 smo si
večino najbolj znanih Plečnikovih biserov
ogledali pod mentorstvom našega Matjaža Stoparja. Sprehodili smo se od Križank
do Trnovskega mostu, si ogledali njegova
dela v Trnovski cerkvi, obiskali prenovljeno Plečnikovo hišo, Trnovski pristan, Narodno in univerzitetno knjižnico, v samem
središču Ljubljane pa še Čevljarski most,
Tromostovje in glavno ljubljansko tržnico. Prav zaradi teh znamenitosti je Plečnikova Ljubljana postala celovit kulturni
spomenik in kot taka svetovni urbanistični
fenomen.
Plečnikovo dragoceno kulturno zapuščino smo pridno fotografirali, si skicirali
in na našem zaključnem pikniku svoje vtise prenesli na platna.
Besedilo in foto: Irena Koudela

Ogled Plečnikovih del v trnovski cerkvi

Že desetič nas je obiskal Santonini
Na renesančnem večeru na Pijavi Gorici. Letos smo imeli tudi goste z dvorca Lisičja – baronico s svojo zaupno prijateljico, kočijažem in upravnikom.
Prav tako so nas obiskali in razveselili
glasbeniki, violinistka Eva Pal, flavtistka

Kristina Martinc in renesančni glasbenik Janez Jocif. Navdušeni smo bili nad

Renesančna druščina
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prenosnimi orglami iz renesančnih časov,
posebnimi piščalmi, lajno in dudami.
Dude so tudi slovensko ljudsko glasbilo.
Tudi slovenske ljudske pesmi, ki so jih
zapele Čotove pevke, so zvenele ubrano.
Renesančno žensko obleko iz rdečega svilenega žameta in moško obleko z
napihnjenimi hlačami nam je podrobno
opisala modna oblikovalka Olga Marguč.
Navdušili smo se nad kemijskimi poskusi,
ki jih je izvedel dr. Ivan Leban – prestrašil
nas je z nenadnimi poki, napravil je oblak
v steklenici in ugasnil svečo s pomočjo
ogljikovega monoksida.
Sceno so popestrile slike na laneno platno, keramični in drugi izdelki, ki so jih
izdelale članice likovnega krožka v Društvu upokojencev Škofljica. Razveselile
so nas tudi s priložnostnimi šopki iz lanu,
bršljana in ciprese.
Franci in Dragica Bolha s svojo ekipo
sta se izkazala z odličnimi jedmi po Santoninijevih receptih. Ker so letos slive dobro obrodile, so z njimi nadevali kokoško,
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naredili slivovo omako, dodali kokoškino
gnezdo in svinjsko ribico v zeliščnem
ovoju. Posladkali smo se z odlično rulado. Postregli so bizeljsko rdeče vino in
bizeljski sauvignon, vinogradnika Varleca
iz Podgorja, Pišece.
Jože Žlahtič je predstavil obdobje humanizma kot veliki pok človekovega

mišljenja in bivanja. Poudaril je besede
Alana Gutha, ki pravi: »Vesolje je mogoče zadnja, resnično zastonj stvar na
tem svetu (The ultimate free lunch), ki
jo še imamo.« Ogledali smo si kratek
film s posnetki vesolja na strani: Major New Cosmic Simulation: Why it´s
Significant.

Nastopajoči smo bili zelo veseli velikega obiska, navdušenja in dobre volje
obiskovalcev iz naših in sosednjih krajev.
Malo drugačen večer nam je kar prehitro
minil.
Besedilo in foto: Tončka Pal

Planinski pohod DU Lavrica na Zelenico
Znova je prišel čas za upokojence Lavrice, da se kakor vsako leto odpravimo na
naš planinski izlet oziroma pohod.
Po daljših razgovorih, idejah in željah
smo se odločili, da se letos podamo proti
Karavankam – Ljubelju in koči na Zelenici. To ni neka izjemna in zahtevna planinska tura, vendar je precej naporna, ker je
pot strma ter za upokojence med 70 do 80
leti kar precej zahtevna.
Na pot smo se odpravili 31. avgusta ob
8. uri z Lavrice, se odpeljali mimo starega mesta Tržič proti Podljubelju, kjer smo
se ustavili pri bistroju Školjka na jutranji
kavici in rogljičku. Po krajšem postanku
smo se odpeljali mimo spomenika podružnice zloglasnega taborišča Mauthausen v
Podljubelju proti mejnemu prehodu Ljubelj.
Mogoče samo nekaj besed o taborišču v
Podljubelju, ki je bilo zgrajeno leta 1941

in je delovalo do 7. maja leta 1945. Zgrajeno je bilo zato, da so dobili delovno silo
za gradnjo predora Ljubelj, ki so ga gradili podjetje Universale ter vojni ujetniki
iz taborišča.
Ne bom se ustavljal pri naši žalostni
zgodovini, ker je bil naš namen pohod od
Ljubelja na Zelenico. Avtobus s 45 udeleženci izleta smo parkirali na parkirišču
mejnega prehoda Ljubelj in pričel se je
naš planinski pohod.
Vedeli smo, da vsi udeleženci ne bodo
zmogli pohoda do koče, zato smo se dogovorili, da tisti, ki ne zmorejo poti, ostanejo
na Ljubelju, si ogledajo okolico cerkvice
sv. Ane ter del poti proti Bornovim predorom in Prevalu. Pot proti Prevalu in Bornovim predorom je bolj malo obiskana,

Skupinsko slikanje izletnikov DU Lavrica
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nudi pa čudovite razglede na dolino Podljubelja, Korošico in Kofce, zgrajena pa je
bila v 19. stoletju za spravilo lesa z južnih
pobočij Begunjščice.
Na Ljubelju je ostalo enajst pohodnikov, drugi smo se odpravili proti koči na
Zelenici.
Zelenica, ki je pred nekaj deset leti, ko
so bila na njej še smučišča s sedežnico,
hotelom in vlečnicami, doživela že lepše
čase, danes žal propada.
Ostalo je le še gorništvo in gorsko kolesarjenje. Ljubelj je izhodišče za številne
gorske ture, dom na Zelenici, koča na Ljubelju, koča na planini Preval ali Korošico
in Kofce.
Pot proti domu na Zelenici poteka po
nekdanjem smučišču, na levi strani vas
spremljajo visoki prepadni grebeni Begunjščice na desni pa Ljubeljščica in
Povna.
Kot sem omenil v začetku tega prispevka, pot ni zahtevna, vendar je precej strma. Od 34 pohodnikov nas jo je do vrha v
uri in pol do dve uri zmoglo 31, trije so se
vrnili že pri koči na Vrtači.
S poti je lep razgled v dolino Podljubelj,
Rjavo peč, Korošico in Kofce. Dom na
Zelenici je eden izmed lepših planinskih
domov, v njem deluje gorniški učni center
Zelenice, ima 50 ležišč, 70 sedežev v jedilnici in predavalnico za 30 udeležencev.
Zgodovina doma sega v leto 1929, ko
so kočo zgradili zasebniki. Med okupacijo
je bil dom požgan ter znova zgrajen leta
1952. Leta 1962 je prešel v last PD Tržič,
ki ga je obnovilo in nadzidalo. Ker je dom
leta 1999 znova uničil požar, ga je društvo
zopet obnovilo in 2011 odprlo v današnji
podobi.
Pri domu na Zelenici smo se zbrali
okrog 12. ure, nekateri kar precej utrujeni,
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vendar polni lepih vtisov s poti. Privoščili
smo si počitek in malico s pogledom na
okoliške vrhove, Veliki vrh, Na Možeh,
Stari vrh, in kmalu se je vrnila tudi dobra
volja.
Dom leži med vrhovi, zato ni lepih razgledov v dolino, razen na prelazu proti
vzhodu, je pa pomembna postojanka na
poti proti Vrtači, Stolu ali pa proti Tinčkovi koči in v dolino proti Žirovnici.
Po počitku in ogledu smo se začeli počasi odpravljati v dolino. Za mnoge je bil
spust bolj zahteven in utrujajoč kot vzpon,

vendar smo s solidarno pomočjo drug drugemu vsi srečno prispeli nazaj na Ljubelj,
nekateri bolj drugi manj utrujeni, vendar
vsi veseli, da smo sami sebi dokazali, da
z dobro voljo še zmoremo tudi malo daljši
pohod.
Po počitku na Ljubelju in po združitvi
obeh skupin smo se okrog 16. ure odpravili na zasluženo pozno kosilo v Bistro
Školjka. Po trditvah udeležencev je bilo
tudi kosilo izvrstno, seveda pa sta k temu
pripomogli tudi že lakota in utrujenost.
Ker oddaljenost od Ljubelja do Lavrice

res ni velika, smo si med potjo komaj izmenjali vtise in se pogovoril, saj smo bili
na Lavrici že ob 17.30.Vrnili smo se vsi
zdravi in dobre volje, saj smo do doma že
pozabili na boleče noge. Želja vseh pa je,
da bi se takšnih pohodov lahko še večkrat
udeležili.
Besedilo in foto: Ludvik Kastelic

Tradicionalno srečanje DU Lavrica pod Žgajnarjevim
kozolcem na Selah
Društvena poletna srečanja na pikniku,
ki jih imamo vsako prvo soboto v mesecu avgustu, so že skoraj tradicija.
Res pa je, da je to čas počitnic, a žal si
vsi upokojenci ne morejo privoščiti poletnih oddihov, zatorej pripravimo poletni
piknik za prijetno druženje.
Letošnji je bil nekaj posebnega iz več
razlogov. Vsa leta naše likovnice pripravljajo okrasitev kozolca z različnimi motivi, vsako leto drugače, da sta vzdušje in
prostor bolj prijetna.
Letos pa je bilo še posebno, kajti pripravili smo razstavo izdelkov, ki jih ustvarjajo likovnice v društvu in tudi doma. Uporabili smo dva kmečka voza, ju okrasili in
na njih razstavili likovna dela.
Naslednja posebnost pa je bila glasba, ki
je presegala vsa pričakovanja. Vsako leto
nam za veselo vzdušje igrajo glasbene zasedbe, letos pa je imela naša organizatorka
srečno roko, ko je izbrala gospoda Sama s
pevko. Pričarala sta nam same uspešnice,
tudi svetovne iz naše mladosti v odlični
interpretaciji.
Okraševanje kozolca in prostora poteka
že dan pred piknikom z uigrano ekipo, ki
je zadolžena za ta dela že vrsto let. Pogrinjanje in okraševanje miz poteka pred prihodom naših članov, kot vsako leto. Letošnji pogrinjki so bili tudi posebni, kajti
bili so ročno izvezeni, prtičke sta ilegalno
izdelali naši dve likovnici, tako da je bilo
vse v stilu.

Poskrbljeno je bilo za dobrodošlico, to
je prigrizek in aperitiv. Tudi domače pecivo smo imeli, ki so ga napekle naše članice. Okusno večerjo nam je kot vsako leto
pripravil lokalni ponudnik mesnin. Da je
bilo druženje bolj pestro in zanimivo, smo
imeli tombolo in zabavni kviz.
Ne gre prezreti pozdravnih besed naše
organizatorke družabnih srečanj in uvodnih besed našega predsednika, ki nas je
prijazno nagovoril in nam predstavil še
nekaj dejavnosti in obveznosti, ki nam
sledijo do zaključka letošnjega leta.
Zahvalili smo se tudi lastniku kozolca,
gospodu Žgajnarju, za vsa leta gostovanja na njegovem ranču. Letošnja zahvala
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je bila tudi posebna, kajti podarili smo
mu umetniško sliko, ki jo je narisal naš
član, gospod Mirko Ujlaki, slika prikazuje
Žgajnarjevo posestvo v vsej svoji lepoti.
Prejel jo je iz rok našega predsednika in
umetnika.
Zabava je bila v polnem razmahu in zanosu, ne glede na to, da je bil zelo vroč
dan, nam je bilo bolj veselo in toplo pri
srcu, saj smo preživeli eno prečudovito
popoldne, ki je trajalo pozno v noč.
Besedilo: Olga Lenič in Danica Topole
Foto: Olga Lenič
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Na dan državnosti po Svarunovi poti
Letošnji pohod je potekal v dobri volji vseh občanov, ki so pripravljali pogostitve
in predstavitve za pohodnike.
Na startu jih je pozdravila utečena ekipa: Jožica Grm, Ljubica Lazarević, Jože
Dolšina, Marjan Čučkin, letos pa še Olga
Urbar in Anton Sladič ter Tončka Pal. V
Zalogu so se srečali z Marijo Gregorič in
Janezom Nepomukom Primicem. Na Gorenjem Blatu jih je pričakala razposajena
skupina Blaške frajle in jih bogato pogostila, pohodniki so bili deležni osvežilnega bezgovega soka.
Drenik je bil muzej v malem, pohodnike
je spomnil na stare čase, okrepčilo pa je
tudi zelo zadišalo. Moči so združili člani Društva upokojencev in Oldtimer klub
Škofljica.
Smrjenje je pohodnike sprejelo v »hiši«,
njihovo društvo Vas je na novo zaživelo in
bilo veselo pohodnikov.
Posebej veselo je bilo na Gradišču, kjer
se je sprehajal Svarun ob spremljavi harmonike. Povedal pa je nekaj resnic o svobodnem soncu.
Na Vrhu je potekala natančna predstavitev cerkve sv. Petra, pohodniki pa so
uživali v lepem razgledu na Kurešček,
Mokerc in Krim.
Želimlje je odprlo podružnično šolo, ki
obstaja še iz časa Frana Saleškega Finžgarja, ki je tudi napisal roman Pod svobodnim soncem z glavnim junakom Svarunom.
Gregor Janežič iz Gostilnice Orle, ki
je omogočil delitev letakov z vabilom na
Svarunovo pot, na pot okoli okupirane
Ljubljane, je bil zadovoljen, ker se je poti

udeležilo veliko pohodnikov, ki so dobili
to vabilo in bili prvič v naših krajih.
Zadovoljni so bili vodniki, ki so dodatno označili celotno traso – Franci Hrastar,
Jan Skoberne in Miran Demec. Vodnik
Tone Trope pa je bil vesel še ene krepke
vnukinje Lane, ki se je rodila zjutraj.
Zadovoljen je bil Svarun, ki je prehodil
dolgo pot do Gradišča. Zelo rad je pokazal
zgornje in spodnje dele svoje obleke.
Zadovoljna je bila Olga Marguč, ki je
spekla laneno potico, ki jo je marsikdo
pokusil prvič. Pohodnik je povedal, toliko sem star, pa še nisem jedel tako dobre
potice. Margučeva je bila zadovoljna tudi
zato, ker so pohodniki zelo radi prisluhnili
njeni razlagi o naših krajih, naših ljudeh in
različnih dogodkih.
Zadovoljna je bila Jožica Grm, ker so
pohodniki uživali v sveže nabranem ribezu. Ljubica Lazarević in Olga Urbar sta
bili zadovoljni, ker sta bili prvič na Vrhu
nad Želimljami.
Anton Sladič je zadovoljno šofiral svoj
avto in rešil pohodnike pred nalivom,
ravno tako je hitel Peter Giovani, gasilska trojka – Milan Rajf, Andrej Nered,
Damjan Kastelic – pa je varovala prehod
čez »kočevko«.
Zadovoljna je bila Dragica Bolha, ker
so pohodniki zelo hvalili njeno Svarunovo telečjo obaro in marsikdo si je zaželel
dodatek.
Mateja in Marjan Čučkin sta bila zadovoljna, da je njun kozolec pohodnike

obvaroval naliva in so bili veseli, da so
imeli streho nad glavo.
Ivanka in Janez Skubic sta bila srečna,
da sta snope lanu pred nalivom vzela iz
kozolca in se je lan dalo lepo mlatiti, treti
in presti. Za ta opravila mora biti lan zelo
suh, najboljše je delati v sončnem vremenu.
Pohodnikom ni bilo žal, da so počakali
recitacijo Ljubice Lazarević. Recitirala
je pesem Andreja Rozmana Roze: Nekaj
ti moram povedat, ki govori o pomenu

Nekaj ti moram povedat,
Andrej Rozman Roza
Za vsakogar mora obstajat nekdo,
kateremu tako zaupa,
da se mu lahko zaupa,
ko mu je težko.
Za vsakogar mora obstajat nekdo,
ki ga razume in posluša,
ko mu je zmrznjena duša
in mu je v srcu slabo.
Nekdo, kateremu lahko zaupa tudi
tiste težave,
ki bi jih najrajši izbrisal iz glave,
in mu lahko pove tudi to,
kar ni povedat lahko.
A pogovarjanje je za človeka
še bolj pomembno kot obleka
in hkrati danes redka stvar,
za katero ni potreben denar.
Pogovarjanje ni le za zabavo,
zdravilno je tudi, ko imamo težavo
in se v lastnih mislih dušimo,
dokler jih še z nekom ne delimo.
Pogovarjanje je bližina in toplina,
s pogovarjanjem smo družina in
skupina.
S pogovarjanjem se človek s
človekom prepleta,
s pogovarjanjem smo mreža tudi
zunaj interneta.

Ekipa na Gorenjem Blatu

30

IZ DELA NAŠIH DRUŠTEV

Blaške frajle na Vrhu nad Želimljami

pogovarjanja, ki ustvari mrežo med ljudmi tudi zunaj interneta.
Čotove pevke so zapele pet pesmi: Dober veče, ljubo dakle, Domovina. Kadar

bom vandral, Oj, božime in Ne diraj moju
ljubav. Ker so poslušalci zavzeto poslušali, posebej jim je bila všeč pesem Kadar
bom vandral, in želeli slišati še eno pesem,

so dodale priljubljeno dalmatinsko pesem,
ki spominja na morje – Dok palme njišu
grane.
Najbolj zadovoljen pa je bil Branko
Bambič z Rašice, ki je celo pot prehodil
v 3 urah in 45 minutah. Na poti je bil že
petič, vendar letos je hodil sam in zato je
bil tako hiter. Ta rekord mu je omogočila
odlično označena celotna pot in ravno prava temperatura, ni bilo prevroče.
Pohodniki so bili zadovoljni s potjo, z
razgledom, s pogovori s krajani, s pogostitvami in tudi s tem, da jim je uspelo prehoditi tako dolgo pot. Zadovoljni so bili s
toplim in prijaznim sprejemom in marsikdo je rekel, da se vidimo prihodnje leto.
In na koncu smo zadovoljni tudi v Turističnem društvu Škofljica, da je uspel že
21. pohod po Svarunovi poti.
Besedilo: Tončka Pal
Foto: Mladen Stojanovič

Palačinkin živ žav na Gradišču super uspel
KŠ društvo Moja občina je v Domu
krajanov v Gradišču pripravila Palačinkijado.
Tisto sobotno popoldne je sonce tako
močno grelo, da smo spekli 200 palačink. Čeprav nam je bilo vroče, smo
zmogli, saj nas je hladilo morje, ki smo
si ga pričarali sami v družbi delfinov,
ribic in belih galebov. Hladil nas je tudi
gozd, pa rožnati travnik s pikapolonicami, čebelicami, manjkalo ni niti žabic in
bodečih ježkov. Mali in veliki ustvarjalci
so bili na delavnici zelo domiselni. Najraje so izdelovali metulje s pomočjo ga.
Nade Leskovar iz Gradišča, ki je izredno
ustvarjalnega duha. Tudi nas starejše so
metulji očarali, da smo od veselja letali
gor in dol, hranili naše male in velike želodčke z debelo namazanimi palačinkami,
z nutelo, marmelado, medom in smetano
s sladkim grehom. Mljaask so bile dobre,
da se je cedilo, po dolgem in po čez in
tako smo skupaj spletli eno lepo zgodbo,
ki je bila vredna našega dela in priprav.
Dragi naši škratki, drage mamice, očki,
babice, dedki in vsi tisti, ki ste prišli. Zelo
cenimo vašo pozornost in hvaležnost, ki
ste jo nam izkazali. Srčna vam hvala!
To je znak in spodbuda za naprej, zato v
nas raste že nov poganjek, za nove ideje.

Palačinkijada z ustvarjalnimi delavnicami

Medgeneracijska druženja so vrednota,
ki jo moramo spodbujati. S tem mladi
rod učimo medsebojnega spoštovanja in
ljubezni do bližnjega. Otroci so naše največje ogledalo, so naši učitelji, ki sledijo
naši ljubezni, kajti ljubezen je kot magnet,
ki privlači. To je temelj, na katerem samo
zraste prečudovito življenje otrok in seveda vseh nas. Res, da otroke vzgajamo,
učimo, ob tem hitenju pa pozabljamo, da
imajo tudi oni svoja bremena vsak dan in
tako ugaša njihova lučka spoštovanja do
človeka. Zato jim dajmo priložnost, da
zasijejo v vsej svoji lepoti.
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Hvala zlatim naši sončkom, za vse vaše
prisrčne nasmehe in iskrice v vaših očeh,
našim super pomagačem in pomagačicam
Nadi, Heleni, Metki z Iga in Aniti iz Pijave Gorice, pa tudi Marku Šerjaku, ki je
ekspert za peko palačink. Brez fotografa
Francija ne bi bilo tako lepih fotografij.
Hvala didžeju Marjanu Lovšinu in njegovi ženi Smilji za glasbo, Tonetu Šnebergerju za domače viže.
Besedilo: Zdenka Janovljak
Foto: Franci Hrastar
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Odprtje razstave »Zelena aktivna zdrava« v Knjižnici
Škofljica
Naslov letošnje fotografske razstave, ki sta jo pripravila Na- fotografiji najdemo nekaj zelenega, povezanega z neokrnjeno
taša in Franci Hrastar, je ZELENA AKTIVNA ZDRAVA. To naravo, ki je cilj turistov, ki prihajajo v Slovenijo. Vidimo sveje njuna tretja fotografska razstava.
žino gozdov, reke, jezera in raznovrstne aktivnosti, ki s pomočjo
narave ugodno vplivajo na zdravje. Zelena narava in gibanje se
Tematika prve razstave je bila Ustvari si sliko, ki je pokazala kažeta na fotografijah naših avtorjev, ki tako poudarita: zeleno
kraje v občini v različnih obdobjih – posebnost so bile fotografi- aktivno in zdravo.
je, napravljene z istega mesta leta 2015 in tudi pred šestdesetimi
O današnjih avtorjih, Nataši in Franciju Hrastar, že marsikaj
leti. Lani smo videli fotografije, ki so prikazovale bogastvo bi- veste. Tokrat bomo povedali, da imata veliko zbirko najrazličnejstre vode in svobodnega sonca po vsej Sloveniji.
ših fotografij, ki jih posnameta kar s svojega balkona ob različLetos pa fotografska razstava prikazuje povezavo med: Zeleno nih vremenskih dogodkih – nevihtah, sončnih zahodih, mavricah
aktivno zdravo, kar je tudi turistični slogan Slovenije. Na vsaki ter na izletih in pohodih po Sloveniji. Franci jih objavi tudi na
družbenih omrežjih. Poleg pohodništva, kolesarjenja, sprehajanja njune psičke, je tudi fotografiranje ena izmed njunih ljubezni.
Odprtje razstave je bilo slovesno. Najprej smo prisluhnili občuteno zapetim pesmim, ki so jih zapele Čotove pevke pod vodstvom zborovodje Janka Novaka.
Nekaj svojih misli, z naslovom Optimizem, nam je povedala
Ljubica Lazarevič. Ugotovila je, da se njen kraj Dole razvija, ker
je rojenih veliko otrok in so mlade družine pripravljene pomagati
tudi starejšim prebivalcem, kar jo navdaja z optimizmom.
Preden smo se posvetili fotografijam, smo prisluhnili mladi
pevki Lauri Palka s Pijave Gorice ob kitarski spremljavi Tima
Šuštarja. Pevka je izkazala velike glasovne zmožnosti, prilagojene žanrski izbiri zapetih balad.
Fotografije Nataše in Francija Hrastarja nas kar same vabijo k
podrobnejšemu ogledu.
Besedilo: Tončka Pal
Foto: Franci Hrastar

Ob otvoritvi razstave sta nastopala pevka Laura Palka s Pijave Gorice
in kitarski spremljevalec Tim Šuštar.

Zveza SVS praznuje
Za ljubitelje starodobnih vozil v Sloveniji je 19. september
pomemben dan. V poznem popoldnevu smo se v hotelu Four
Points Ljubljana Mons zbrali predstavniki 49 društev Zveze društev ljubiteljev starodobnik vozil – SVS in pomembni
gostje na slovesni prireditvi ob 20. obletnici delovanja Zveze SVS, ki ima svoj sedež na Škofljci in jo zadnja leta vodi
mag. Janko Uratnik.
Častni pokrovitelj praznovanja je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Predsednik Janko Uratnik je pozdravil vse
navzoče člane društev, druge navzoče, prvega predsednika Zveze Miha Vrhunca in njegovega naslednika Urbana A. Demšarja.
Navzoči so bili tudi gostje: preko skypa se je oglasil predsednik
FIVA Patrick Rollet, nekaj besed so spregovorili: evropski poslanec Igor Šoltes, članica FIVA ga. Fiocchi, predsednik hrvaške zveze HROS g. Presečki in predsednik srbske zveze SSIV
g. Ružić.

Predsednik mednarodne organizacije FIVA Patric Rollet
je čestital predsedniku Zveze in njegovim sodelavcem za pomembno delo pri ohranjanju skupne premične dediščine, zavest
je višja kot kadarkoli. Zveza je članica FIVE od 21. oktobra
2000.
Slovesna prireditev ni bila obogatena le z besedami govornikov. Jubilej je obeležen z obsežnim in bogatim zbornikom,
delno prevedenim v angleški jezik. Z njim se seznanimo z delovanjem Zveze pod vodstvom vseh treh predsednikov, spoznamo
ustvarjalce zgodovine vozil v Sloveniji: Baron Anton Codelli,
Janez Puch, Stanko Bloudek, Kožarjev »Naš«, TAM, TOMOS,
velikan pod Gorjanci IMV.
V zborniku je predstavljenih vseh 49 društev, v katere je vključeno več kot 4.000 članov, ki skrbijo najmanj za 10.000 starodobnih vozil.
V zborniku se sprehodimo skozi čas motorizacije in začetkov
starodobništva, spoznamo nastajanje in ustanovitev Zveze in
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Zbrani na svečani prireditvi ob 20. letnici delovanja Zveze SVS

njeno sodelovanje s FIVO. Dejavnosti Zveze SVS so obširne:
ocenjevanje starodobnih vozil in izobraževanje tehničnih komisarjev, organiziranje tekmovanj za prvenstvo Zveze SVS, organiziranje prireditev, izdajanje glasila, sodelovanje s sorodnimi
organizacijami. Organizirana je športna komisija za sojenje na

tekmovanjih (v dvajsetih letih je bilo 850 medruštvenih prireditev).
Med drugim je mag. Janko Uratnik dejal: »Trudimo se, da
bi naše avtomobile in motocikle obdržali na cestah. Ne delamo
pretirane gneče, saj pravi ljubitelj najprej pogleda v nebo in če
vidi oblake, ne gre ven.«
Ob zaključku zbornika univ. dipl. zgod. Leon Vrtovec razmišlja: »In kakšna je vizija prihodnosti za vozila iz preteklosti?
Restavriranje in vzdrževanje starodobnikov je finančno zelo zahtevno, zato so pri tem najbolj prikrajšani mladi, ki si še ustvarjajo
pogoje za življenje. V prihodnosti bo treba vzpodbujati prav njih,
pri tem pa ne smemo pozabiti na vse aktivne in požrtvovalne
člane in članice društev Zveze SVS.«
Ob spremljavi zvokov cimbal, na katere je igral Andi Sobočan
iz Beltinške bande, se je prijateljsko druženje nadaljevanje v avli
ob toplem bifeju. Pozabili smo na turoben deževen večer. Ljubitelji starodobnikov smo pač ljudje, pri katerih kup pleha oživi
in dobi svojo dušo.
Besedilo in foto: Ana Pia Debeljak

Aktivnosti Društva tarok Škofljica
Čeprav je poletje čas dopustov in se le redkokdaj v polnem številu srečamo člani
društva na vsakokratnem rednem četrtkovem srečanju, smo člani vendarle bili
aktivni. Društvo je funkcioniralo ves čas!
Udeležili smo se enega turnirja na republiški ravni, pa poletnih turnirjev »Summer Night«, ki jih tradicionalno organizira
Tarok društvo Ljubljana. Trije člani pa so
se udeležili tudi prvega nočnega turnirja v
Ljubljani, kjer se je igralo do jutra! To je
bila ekshibicijska tekma tarokistov.
Organizirali pa smo tudi poletni piknik
za člane društva in njihove partnerje.

Srečanje je bilo v Smrjenih na odbojkarskem igrišču Royal Cluba. Udeležilo se ga
je večina članov s partnerji.
Poleg tega da so nekateri tudi tam odigrali nekaj partij taroka, smo športno preživeli dan z odbojko!
Dne 8. septembra pa smo v okviru občinskega praznika Škofljice organizirali že tradicionalni odprti turnir v taroku

v prostorih gostilne Petkovšek. Turnir
je z uvodnim nagovorom odprl Boris
Zupančič, podžupan občine Škofljica.
Turnirja se je udeležilo 48 igralcev iz
različnih društev po vsej Sloveniji. Skupni zmagovalec je bil Zoran Majcen iz
Mengša. Naš najboljši član pa je tokrat
bil Nenad Đorđević. Poskrbeli smo za
nagrade za prvih pet igralcev, tradicionalne pokale pa so prejeli prvi trije igralci. Vsi so zatrdili, da prihodnje leto spet
pridejo, saj je to že priljubljen tradicionalni turnir, ki je prvi v sezoni po dopustih.
Do konca leta bomo imeli še en odprti
turnir za člane vseh društev v Sloveniji,
ki ga že četrtič organiziramo v prostorih
Pivnice Pivovarne Union.
Društvenega najboljšega igralca pa
bomo dobili po še treh internih turnirjih
do konca tega leta. Prvi takšen turnir bo
že v četrtek, 19. oktobra, naslednji bo v
četrtek, 16. novembra, in zadnji finalni v četrtek, 14. decembra 2017. Prva
dva bosta odigrana v prostorih dvorane Občine Škofljica, finalni pa tudi kot
zaključek letošnje sezone, v prostorih
gostilne Čot.
Besedilo: Drago Gaspari
Foto: Marta Gaspari

Tekmovalci s predsednikom društva DTŠ Dragom Gasparijem.
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Vzgoja

»Saj ni tako hudo«
Štiriletni Tim vzame s police porcelanastega ptiča, ki mu pade na tla in se razbije.
Ves jokajoč priteče k materi. Mati ga
želi pomiriti in reče: »Saj ni tako hudo,
pomiri se!« »Tako leeep je bil! Huuuhh!«
Mati: »Bova pa drugega kupila!« Bolj ko
ga mati poskuša potolažiti, toliko glasneje
tuli. Kaj se tu dogaja? Mati poskuša z najboljšimi nameni Tima odvrniti od njegovih čustev, jih torej popolnoma ignorira,
on pa tega ne sprejme! Zanj je to nekaj hudega, ona pa trdi ravno nasprotno! Ali ne
bi bili tudi vi jezni? Do sprostitve čustev
ne pride, zato se otrok ne more pomiriti.
Paradoks: tolažba povzroči jezo!
Čustva jemljimo resno, ne tolažimo
prehitro
Tim ima potrebo, da bi mati sprejela njegova čustva. Tu pomaga aktivno

poslušanje: »Si pa res žalosten, ker se
ti je to zgodilo ...!« Že samo en tak stavek pomaga, da se Tim čustveno olajša.
Lahko potrdi: »Da!« Potem pa želi povedati še ostalo: »To je bil moj najljubši
ptič!« Pomaga, če mati pokaže zanimanje: »Kaj pa se je sploh zgodilo?« Ko
otrok pove, mati zopet reagira z aktivnim poslušanjem: »Si žalosten in jezen
obenem ...«
Otrok lahko tako spozna, kaj je naredil
narobe. Mati pa ga potem vodi v smeri
rešitve: »Kaj pa lahko zdaj storiš?« Tim:
»Mi ga boš pomagala zlepiti?« ali: »Ali
bom dobil novega?« ali: »Škoda, res
je bil lep!« Če pa rešitev ni mogoča, se
mora Tim s tem enostavno sprijazniti.
Lahko pa vzame v roke tudi metlo, kar

je pedagoško zelo pomembno, saj se pomiri in prevzame odgovornost, kajti mati
mu sporoča: »Jaz ti zaupam!« Lahko ga
tudi tolaži, vendar ob pravem trenutku.
Ni dobro, da otroka samo potolažimo in
pospravimo črepinje, ker to vodi v nepazljivost. Vse se da hitro nadomestiti,
nič nima svoje vrednosti. Čemu sploh
paziti?
Drugo skrajnost mnogi poznamo iz starih časov, ko je bil otrok v takih primerih
kaznovan z oštevanjem ali telesno kaznijo.
Dobro je, da otroku sporočamo: če pride
do nezgode, ni nič hudega, prevzemi pa
odgovornost!«
Besedilo: Maria Neuberger-Schmidt
Prevod: Julijana C. Grum

Poletne kreativne urice
Čeprav imajo šolarji počitnice, teh nikoli ni za knjižnico. V njej se vedno najde
kaj za kratek čas: lahko igra v prijetno opremljenem igralnem kotičku, vedno
pa seveda knjige. Letošnje poletje smo želeli popestriti še z dobrimi zgodbami in
ustvarjalnostjo. Paideia, center za učenje, izobraževanje in vzgojo, je pripravila
pet kreativnih uric v Knjižnici Škofljica, ki so bile namenjene otrokom v starosti
od 4 do 10 let.

Na kreativnih uricah ni zmanjkalo volje in idej.
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Spoznali smo miška, ki je imel modro
babico in mu je znala povedati, kakšne so
stvari v resnici. Mišek se je naučil, da resnica sicer boli, da na primer ni preplaval
morja, ampak lužo. Resnična pa je bila
njegova spretnost. Otroci so v pogovoru
povedali, če bi mu babica pritrjevala in
ne povedala, kaj je v resnici preplaval, bi
»mišek šel na morje in se utopil«.
Dušica, drobna deklica iz oblačka, nam
je pokazala, zakaj nekateri otroci nagajajo
ali so škodoželjni in kako jim s potrpežljivo ljubeznijo pomagamo, da postanejo
drugačni, saj le tako osrečujemo drug drugega.
V zgodbi Princesa v papirnati vrečki
Elizabeta zelo pogumno reši svojega princa, ki ga je ugrabil zmaj. Izkaže se, da je
princ Ronald nadut, prevzeten in ošaben
– otroci so rekli, da je 'bebek'. Povedali
so, da ne bo imel prijateljev in da mora v
šolo. Pa še princesa se ni poročila z njim.
Morda bi se lahko kaj naučili od volka iz
zgodbe Tiho, tukaj beremo, ki je bil zelo
lačen, a ga je na kmetiji nekaj tako presenetilo, da je šel v šolo, nato še v knjižnico
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in si kupil še čisto svojo knjigo pravljic.
Postal je učen in prav lepo vzgojen. Igrali
smo se tudi z angleškimi besedami v pripovedi o zajcu in želvi.
Ko beremo zgodbo, se vanjo poglabljamo in odkrivamo njeno večplastnost.
Prepoznavamo motive in značaje junakov, njihova čustva, dejanja. Pozorni smo
na ilustracije, ki velikokrat dopolnjujejo
zgodbo, zato jih zelo natančno opazujemo. Počasi, s pomočjo vprašanj ter razmišljanj prihajamo do sporočila, ki nam
ga daje zgodba. Povežemo ga s svojimi
izkušnjami. Da smo »prišli notri«, vemo
po avtentičnih besedah, mislih in idejah,
ki se porajajo.
Otroci so bili zmožni zelo dolge koncentracije, tudi do 45 min. Veselje je videti
7-letnika, ki se mu razjasni, zakaj je za

miška bolje, da je jokal! S svojimi primeri
je pokazal razumevanje abstraktne misli,
da 'resnica boli'. Vsaka skupina da zgodbi
svoj pečat, način branja je v vsaki skupini drugačen in vseh otrok se vsebina ne
dotakne enako (stopnja razumevanja je
odvisna od starosti, izkušenj, poslušanja
in zrelosti). Nekateri otroci so o junakih
oziroma spoznanjih pripovedovali tudi
doma in na naslednjih delavnicah.
Vse do sem pa otroci potrebujejo odrasle, njihovo vodenje ter prenos znanja in
izkušenj. Šele, ko nas zgodba prevzame,
smo pripravljeni, da jo kreativno izrazimo. Če se otroci pri branju lahko tako
sprostijo (skupina otrok, ki se med seboj
ne pozna), da upajo izraziti svoje ideje, si
upajo tudi ustvarjati po lastnih zamislih,
ne le po ideji, ki jim je predlagana. Ko so

se notranje vzgibali in oživeli, niso potrebovali šablon, ampak le posluh in podporo
za realizacijo njihovih idej v okviru danih
materialov. Tako razumemo ustvarjalen
proces. Zanj smo potrebovali dobro uro
in pol.
Vabimo vas, da se nam v Knjižnici
Škofljica spet pridružite na jesenskih kreativnih uricah v ponedeljek, 30. oktobra
2017, in v četrtek, 2. novembra 2017, od
17.30 do 19.00 ure. Čakata nas zgodbi,
kako vitez Leo umiri zmaja (seveda Leo
ni navaden vitez) ter kako kralj spozna,
zakaj so starejši ljudje naše bogastvo.
Besedilo: Regina Bokan in
Nataša Spreitzer Jamnik
Foto: Nataša Spreitzer Jamnik
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Novo na knjižnih policah
ODDELEK ZA ODRASLE
0 Splošno, računalništvo
GUINNESS 2018
ŠET, Andreja: Vzdrževanje informacijske strojne opreme: učbenik
za poučevanje v programih Tehnik računalništva, Računalnikar in
Elektrotehnik
1 Filozofija, okultizem, psihologija, etika
PLATO: Zbrana dela
VAN Praagh, James: Pustolovščine duše: potovanja skozi fizične
in duhovne razsežnosti
O'MORAIN, Padraig: Čuječnost za zaskrbljene
MENDOZA-Jones, Cassie: Biti jaz
OGOREVC, Marjan: Spreminjamo sebe, spreminjamo svet:
priredba cikla šestih predavanj v Cankarjevem domu
LUKAS, Elisabeth: Osnove logoterapije: človeška podoba in
metode
BARNETT, Lisa: Neskončna modrost akaških zapisov
CHAPMAN, Gary: Pet jezikov ljubezni najstnikov
WAAL, Frans B.M.:Bonobo in ateist:v iskanju humanizma med
primati
PEARCE, L.H.: Modrost ženskega telesa
DUCKWORTH, Angela: Predanost: moč strasti in vztrajnosti v
življenju in pri delu
GRUDEN, Vladimir: Bracov pogled
SHARMA, Robin: Modrost o vodenju meniha, ki je prodal svojega
ferrarija: osem obredov vizionarskih
voditeljev
MARKEN, Richard S.: Smo kontrolirani ali kontroliramo?:
paradoks človekove narave
KLEON, Austin: Kradi kot umetnik: 10 stvari, ki ti jih nihče ni
povedal o ustvarjalnosti
KLEON, Austin: Pokaži svoje delo: 10 načinov, kako deliti svojo
ustvarjalnost in se pustiti odkriti

2 Verstva
DALMATINOVA Biblija: Novi testament. 1584: posodobljeno
besedilo
3 Sociologija, ekonomija, vzgoja, etnologija
HARARI, Yuval Noah: Homo deus: kratka zgodovina prihodnosti
POREDOŠ, Robi: Tu je Amerika
SHAXSON, Nicholas: Otoki zakladov: davčne oaze-požiralnice
svetovnega bogastva
KOGNITIVNA znanost v šoli za 21. Stoletje
JUHANT, Marko: Mali nasilnež: priročnik za starše in vzgojitelje
HERRMANN, Eve: Sto dejavnosti za spodbujanje razvoja pri
malčkih po metodi montessori
KOSER, Khalid: Mednarodne migracije: zelo kratek uvod
POROČNI nasveti 2017
5 Živalstvo
POVŽ, Metka: Sladkovodne ribe in piškurji v Sloveniji
6 Medicina, tehnika, kuharske knjige
RAISER, Ulrike: Zdravilna moč limone: čudež narave
ŽIVETI z demenco doma: vodnik za svojce
FAST, Julie A.: Ljubiti nekoga z bipolarno motnjo: razumevanje in
pomoč vašemu partnerju
RAJIĆ Racić, Dragica: Premagala sem raka: pot, stkana iz svetlobe
FRANZ, Robert: OPC-temelj človeškega zdravja!: Knjiga ZAZdravje PROTI-farmaciji!
BRACKEN, Ann: Um, telo, dojenček: kako s kognitivno
vedenjsko terapijo s pozornostjo in s pravilno prehrano premagamo
stres pri težavah z nosečnostjo
ADLER, Yael: Koža od blizu:vse o našem največjem organu
ŽNIDERIČ, Damir: Od jantarja do tiskanih vezij: zgodovinski
pregled razvoja elektrotehnike
POLAJŽER, Jakob: Bemumast 2: LCHF-recepti za vsak dan

35

KNJIŽNICA SPOROČA
7 Umetnost, arhitektura, šport, alpinizem, ročne
spretnosti
BROCKWELL, Maurice: Leonardo da Vinci
CHARNEY, Noah: Večni arhitekt: življenje in delo Jožeta
Plečnika, modernističnega mistika
PICKERING, Edward: Klub rumene majice: kako razmišljajo
zmagovalci dirke po Franciji
DOLINA Soče-Bovško: najlepši planinski izleti
ALEXANDER, Natasha: Mandale na kamnih
NICHOLSON, Nancy: Vezenje: 30 sodobnih stvaritev po vzoru
ljudskih vezenin
SUHIN, Igor G.: Šah za najmlajše

ALLRED, Katherine: Ambrovec
CARLAN, Audrey: Dekle za en mesec
HOYT, Elizabeth: Brezsrčni vojvoda
MCCARTY, Monica: Nezgrešljivi strelica
KUFSTEINER, Andreas: Srečni doma
WINKLER, Katharina: Modro okrasje
BAIXAULI, Manuel: Peto nadstropje
RULFO, Juan: Pedro Paramo
HAASSE, Hella S.: Črno jezero
SCOTT, Kylie: Rokerska ljubezen
MURAKAMI, Haruki: Men without women ang.
HEATH, Lorraine: Ujet ob njej
PUTNEY, Mary Jo: Snubec na slabem glasu
KLEYPAS, Lisa: Ukradeni poljub
SANTOPOLO, Jill: Izgubljena luč
THORNE, Sally: Igra sovraštva
CARLAN, Audrey: Dekle za en mesec. Oktober, november,
december
NETTEL, Guadalupe: Telo, v katerem sem se rodila
MORELLA, Jose: Kakor poti v megli: burni dnevi Otta Grossa
FLANAGAN, Richard: Ozka pot globoko do severa
CARR, J.I.: Mesec dni na podeželju
DOSTOEVSKIJ, Fjodor Mihajlović: Ponižani in razžaljeni
ESPOSITO, Chloe: Nora
ARMENTROUT, Jennifer L.: Zaljubi se vame
CAMPBELL, Anna: Vojvodova drzna odločitev
SCOTT, Nikola: Materina senca
PARVULESCU, Ioana: Življenje se začne v petek

80/82 Jezikoslovje, literarna teorija
MERCINA, Marija: Esej na maturi 2018
PERKO, Janja: Slovenščina na ustni maturi 2018: priročnik
LAH, Andrijan: Slovenski književniki in književnice v
komunističnih zaporih
821-311.2 Družabni roman
VILA-MATAS, Enrique: Dublineska
DELACOURT, Gregoire: Seznam mojih želja
MARTIN, Charles: Ko črički jokajo
JEFFRIES, Sabrina: Nikoli ne drezaj spečega lahkoživca
ROBERTS, Nora: Zvezde usode
LIKAR Bajželj, Mirana: Babuškin kovček
MCEWAN, Ian: Cementni vrt
WINTER, Claudia: Marelični poljub
DICKER, Joel: Knjiga o Baltimorskih
WHARTON, Edith: Poletje
JACKSON, Sophie: Prepovedana ljubezen
CARR, Robyn: Nova priložnost
ROWELL, Rainbow: E-romanca
SITTENFELD, Curtis: Za oženit
BANKS, Maya: Najljubši osvajalec
SOLOMU, Emilios: Dnevnik nezvestobe
MARSHALL, Owen: Ljubezen kot tujec
SOUKUPOVA, Petra: Pod snegom
MORIARTY, Liane: Majhne laži
FORCE, Marie: Uslišana ljubezen

SLOVENSKI AVTORJI
POTOČNIK, Dragan: Pesem za Sinin džan
KOLMANIČ, Karolina: Pozabljene pomladi
SKARLOVNIK, Slavko: Katarza
PUSTOVRH Puc, Tina: Enajst
PRIDE, B.L.: Skrivnosti
PIVKA, Jurij: Moč valov
SOSIČ, Sarival: Starec in jaz
ŠTRUBELJ, Sabina: Siva dama

Priporočam v branje

Nettel, Guadalupe: Telo, v katerem sem se rodila
Guadalupe Nettel je mehiška pisateljica, rojena 1973, ki piše v španščini in francoščini.
Velja za eno izmed najperspektivnejših mlajših pisateljic Latinske Amerike.

pri močnih in pomembnih figurah staršev. Tako
mama kot oče, pozneje tudi babica, so v pripovedi pustili močan pečat, saj ni deklica nikdar
pozabila, kaj je oče rad prepeval in kako sta ju
(z bratom) povsem odkrito izobraževala v duhu
hipijevske svobode in prav takšnega odnosa do
spolne vzgoje.
Knjiga je dejansko monolog na nekaj manj
kot stopetdesetih straneh. Avtobiografska zgodba pokaže, kako natančna popisovalka karakterjev je Guadalupe Nettel. Izjemno odkrita in
stvarna pripoved tako navidezno brezbrižno,
disciplinirano, a ne brez humorja razkriva vso
zmedo odraščanja. Zelo zanimivo branje.

Prvoosebna pripoved Telo, v katerem sem se
rodila, nima veliko opravka s telesom. Gre za
spomine, strnjene v hitro zgodbo o odraščanju
dekleta v Mehiki in v Franciji. »Nevsakdanja«
vzgoja staršev je osrednja črta pripovedovanja, ki
jo vleče skozi vso zgodbo. A tisto, kar jo najbolj
zaznamuje na začetku, je bela pega na roženici
desnega očesa. Z njo se začnejo njeni spomini. In
na starša, ki se trudita, da bi našla način, kako jo
odpraviti, da bi njuna hči ne potrebovala preveze
čez to nesrečno oko. Pot tega spomina se ustavi

Besedilo: Alma Vidmar - Mederal
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821-311.6 Zgodovinski roman
VOLOS, Andrej: Vrnitev v Pandžrud

821-312.4 Kriminalke
KING, Stephen: Veliki pohod
FRELIH, Tone: Krvavi denar
CHILD, Lee: Osebno
JAMES, Peter: Premalo mrtev
ARLIDGE, M.J.: Ne ljubi me
CHRISTIE, Agatha: Strupeno pero
HILTON, L. S.: Domina
FITZEK, Sebastian: Pošiljka
Hawlwy, Noah:Pred padcem
HAWKINS, Paula: Pod gladino
BRYNDZA, Robert: Nočna zalezovalka
MEJIA, Mindy: Vse, kar hočeš, da sem
LAGERCRANTZ, David: Dekle, ki je iskalo pravico: nadaljevanje
trilogije Millennium Stiega Larssona

821-312.6, 929 Biografski roman, biografije
RAKOVEC-Felser, Zlatka: Vražja Liza
OMERZA, Igor: Boris Pahor: v žrelu Udbe
OMAR, Quis Akbar: Utrdba z devetimi stolpi
VERANT, Samantha: Sedem pidem iz Pariza
PERŠAK, Tone: Preobrazbe
SCHROFF, Laura: Nevidna nit:resnična zgodba o enajstletnem
dečku z ulice, uspešni direktorici trženja in nenavadnem srečanju
z usodo
821-32 Kratka proza
PROUST, Marcel: Radosti in dnevi
FITZGERALD, F. Scott: Mladi bogataš
ROTH, Joseph: Zmagoslavje lepote
MONTERROSO, Augusto: Zgodbe, basni, utrinki
KUMERDEJ, Mojca: Temna snov

821-312.9 Znanstvena fantastika
ABERCROMBIE, Joe: Klic orožja: prva knjiga trilogije Prvi zakon
NOVIK, Naomi:Izruvana
6 Geografija, turistični vodiči
LOYER, Gillian: Albanija
COOK,Tomas: Italija (Verona)
FERFILA, Bogomil: Norveška. Dežela Vikingov, trolsov, dih
jemajočih fjordov in Nordkappa

821-94 Spomini
VALENTINY, Caroline: Pot na rob praznine: moje življenje z
depresijo in anoreksijo
CHARNEY, Noah: Slovenologija: življenje v najboljši deželi na
svetu in popotovanje po njej
LINDNORD, Mikael: Artur: pes, ki je prečkal džunglo, da bi našel
dom
COLAPINTO, John: Deček, ki so ga vzgajali kot deklico
DAVIDSON, Robyn: Poti: o ženski, ki je sama prepotovala 2700
kilometrov avstralske divjine
ŠTRAVS, Suzana: Ljubezen v nevihti in moški s tatujem na srcu:
resnična zgodba

Pripravila: Alma Vidmar - Mederal
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Poletno plesno varstvo
V plesnem društvu ŠKD Frklje tudi med počitnicami ni bilo
mirno. Na pobudo naše trenerke Nastje Šturm, ob pomoči
prav tako naše Neže Repar in starejših plesalk, smo v sodelovanju z Občino Škofljico in OŠ Škofljica prvič pripravili
poletno plesno varstvo za otroke v starosti od 5. do 12. leta.
Vsi udeleženci, med njimi so bili tudi fantje, so bili več kot zadovoljni, saj se ni samo plesalo, temveč so se lahko otroci igrali s
svojimi vrstniki razne igre, vodeno ali prosto, zunaj, v senci ali v
dvorani. Otroci so bili lahko tudi ustvarjalni, se likovno izražali,
izdelovali mašnice za lase, navijaške pom cofe in nakit.
Odziv za prvo leto je prekosil vsa pričakovanja, sploh zadnji
termin, ko se je za našo varstveno aktivnost že dodobra razvedelo, nekateri izmed njih so izkoristili tudi po dva termina. Po
povratnih informacijah s strani staršev in samih udeleženih otrok
pa smo se dokončno odločile, da plesno varstvo pripravimo tudi
za počitnice 2018, o čemer vas bomo še pravočasno in vidno
opozorili.
Besedilo: Irena Balažic
Foto: Neža Repar

Zabavno in ustvarjalno poletno varstvo
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Evropsko prvenstvo v navijaštvu in pom pon plesu 2017
V začetku meseca julija, ko so nekateri »počitnikarji« že veselo plavali v morju ali uživali tako ali drugače, so se naše
plesalke po intenzivnih plesnih pripravah odpravile na Hrvaško. V Zagrebu je bilo namreč evropsko prvenstvo v navijaštvu in pom pon plesu.
Za naše najmlajše tekmovalke Mini frkljice je bilo to prvo
večje in pomembnejše tekmovanje onkraj meja, zato smo bili
tako velikega spremstva in spodbude staršev zelo vesele. Kot
drugi predstavnici našega društva pa sta nastopili članici pom
para Kristina in Urša.
Po napornem, a izrednem in posebnem dnevu so si Mini frkljice priplesale četrto mesto v kategoriji mini cheer dance skupine. Čestitke Mini plesalkam in trenerki Nini Trunkelj za prvo
evropsko tekmovanje in ogromen napredek v sezoni. Članski
plesalki pom para, Kristina Etling in Urša Balent, pa sta postali
evropski prvakinji v cheer dance doubles. Čestitke tudi paru
in trenerki Vesni Požar. Bil je nor in nepozaben občutek!
Ob tej priložnosti gre velika zahvala staršem za vso podporo
in super navijaško vzdušje na avtobusu in med tekmovalnimi
nastopi. Seveda hvala tudi županu, Ivanu Jordanu, ki je najprej
podprl nakup novih tekmovalnih dresov Mini frkljic, zatem pa
nas je s svojo prisotnostjo počastil tudi v zagrebški dvorani. Hvala še enkrat prav vsem omenjenim za prelep tekmovalni zaključek sezone.

Skupinsko slikanje Mini frkljic, članskih plesalk pom para, trenerk
Vesne Požar in Irene Balažic

Zdaj je pred nami že pričetek nove sezone, prav vse skupine so
že pričele s svojimi tedenskimi obveznostmi. Za članski pom par
pa je to le še dober mesec priprav na svetovno prvenstvo v pom
ponu, ki bo 11. in 12. novembra v areni Takasaki na Japonskem.
Letalske vozovnice so že v predalu. Juhej …
Besedilo in foto: Irena Balažic

ŠD Škofljica Pekarna Pečjak

Mlajše selekcije uspešne na rokometnem turnirju v
Makarski
Tako kot vsako leto po koncu sezone smo se tudi letos z mlajšimi selekcijami rokometašev ŠD Škofljica Pekarna Pečjak
udeležili mednarodnega turnirja. Že tretje leto zapored smo
se udeležili močnega turnirja v dalmatinski Makarski.
Na turnirju od 26. do 30. junija smo sodelovali s štirimi ekipami. Udeležba na turnirju je bila predvsem nagrada za mlade
rokometaše, da se po dolgi in naporni sezoni razvedrijo, družijo,
spoznavajo nove prijatelje in način igranja rokometa v drugih
državah.
Čeprav rezultati niso bili v ospredju, so se fantje in strokovni štab odlično odrezali tudi v tekmovalnem smislu. Kot pravi
športniki so tekme odigrali zavzeto in borbeno, ter se prav v vseh
selekcijah (kadeti, starejši dečki in dve ekipi mlajših dečkov)
borili za najvišja mesta.
Naši najmlajši – igralci letnika 2005 in mlajši, so osvojili svojo prvo kolajno za doseženo tretje mesto. Igralci letnika 2004
in mlajši so osvojili končno peto mesto. Ravno ti dve ekipi sta
poželi največ simpatij navijačev, saj so fantje z neverjetno borbenostjo in nepopustljivostjo premagali fizično bistveno močnejše
ekipe – v fizični moči so prednjačile predvsem ekipe iz BiH in
Madžarske.

»To ni naš zadnji pokal.«

Igralci letnikov 2002–2003 so suvereno osvojili prvo mesto v
predtekmovalni skupini, nato pa nesrečno izgubili v četrtfinalu
z golom razlike. Kljub nesrečnemu porazu so fantje dokazali, da
je bil to le slab trenutek in osvojili šesto mesto.
Najstarejšo ekipo so sestavljali fantje letnika 2000–2001. Nekateri med njimi bodo v prihodnji sezoni že oblekli dres članske
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ekipe ŠD Škofljica. Kot se za najbolj izkušene spodobi, so turnir
odigrali odlično in nesrečno klonili šele v velikem finalu, ter s
tem osvojili drugo mesto. Brez njih ni minila niti razglasitev
najboljših posameznikov, saj je bil Domen Lipužič izbran za
najboljšega vratarja.
Igralci so navduševali z ekipnim duhom, saj so se odlično razumeli tudi v prostem času, ki so ga v glavnem preživeli na plažah
makarske riviere.
Seveda ni uspešnega nastopa brez spodbujanja s tribun. Našim
fantom je pomagalo glasno navijanje večje skupine staršev in
drugih prijateljev.
Udeležba na takšnem turnirju je vedno velik organizacijski
zalogaj. Poskrbeti je treba za vsako podrobnost in predvideti, kaj
vse se lahko pripeti – potrebno je vedeti, da so nekateri morda

prvič dlje časa sami od doma. Oddahnemo si, ko vidimo zadovoljne obraze fantov, ko se celi in zdravi vrnejo domov in se že
pripravljajo na naporno tekmovalno sezono.
Igralci, strokovno vodstvo in vodstvo ŠD Škofljica vas vse
vabimo v športno dvorano, da navijate za ekipe ŠD Škofljica, ki
so s tekmovanji pričele sredi septembra – fantje si vašo podporo
prav gotovo zaslužijo.
Vse informacije o delovanju društva in razporedu tekem so
vam na voljo na spletni strani in Facebook profilu ŠD Škofljica.
Besedilo: Damjan Pangerc
Foto: ŠD Škofljica

Trije veliki taekwondo dogodki v Ivančni Gorici
V soboto, 17. junija 2017, smo organizirali tradicionalni zaključni piknik na šolskem igrišču v Ivačni Gorici. Piknika se udeleži vsako leto več članov, njihovih
staršev in prijateljev, na kar smo ponosni. Prav prijetno smo se pozabavali in
družili.
Za žar sta poskrbela Gal Maršič in Žan
Zupančič. Kaja Todić je v gozdu pripravila skriti zaklad za naše najmlajše. Najprej
jih je v gozd popeljala s smerokazi, ki so
jih vodili vse bližje skritega zaklada. Seveda pa je bilo treba opraviti na smerokazu zapisane naloge. Ko so naši malčki prišli do zadnje točke, jih je pričakal zaklad,
ki so ga zlahka odkrili. Posladkali so se z
bonbončki. Nadaljevali smo s poligonom.
Letos so na poligonu sodelovali starši
klubskih otrok, tako da smo na poligonu
imeli dve ekipi več, mamice in očete. Vsi
udeleženci poligona so dobili medalje za
uspeh. Rezultate poligona smo objavili na
naši spletni strani www.kang.si. Na koncu
piknika smo se posladkali še s torto našega sponzorja, pekarne Pečjak.
Polaganje pasov
Na koncu vsake sezone imamo izpit za
višji pas. Izpita – polaganja, ki je bil v četrtek, 22. junija, se je udeležilo 53 članov,
kar je rekordno število. Pokazali so, da so
se v zadnjega pol leta veliko naučili. Na
polaganju je bilo tudi šest otrok iz vrtca.
Večina jih je naredila prvo stopnjo in dva
stopnji višje, to je 10. kup beli pas. Polaganje sta vodila trenerja Renata Mavrič in
Timotej Todić. Po ogrevanju in raztezanju
so člani prikazali najprej osnovne ročne
in nožne tehnike ter forme, nato pa višji

Deske, ki so jih člani tima razbijali, so letele po vsej dvorani. Za zaključek, ki je bil
hkrati tudi vrhunec dogodka, je Timotej
pokazal salto z udarcem. Timotej se pri

Skupinska slika na klubski tekmi

pasovi še samoobrambo in lomljenje desk.
Vsi Kangovci so uspešno opravili izpit.
Dva dni pozneje smo imeli Kangovci
še polaganje za črni pas. Naziv mojstra
taekwondoja so pridobili Mitja Dinej Dobrič, mlajši od 15 let, 1. poom-otroški črni
pas, Kenan Husejinović 1. dan, Lovro Ulcej 2. dan ter Timotej Todić 3. dan.
Klubska tekma
Konec maja smo imeli klubsko tekmo.
Klubske tekme se je udeležilo 40 tekmovalcev. Začeli smo s predstavitvami taekwondoja in naš demo tim je spet blestel.
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tem odrine iz naročja, se obrne in v zraku
razbije desko. Mlajši člani našega kluba
so imeli tekmo v kicku, kar pomeni, da
nasprotnika brcata v eletronski ščitnik in
v 20 sekundah nabereta čimveč točk. Kdor
ima več točk, zmaga. Klubsko tekmo smo
zaključili z borbami z elektronskimi ščitniki. Vsi udeleženci so dobili medalje za
uspeh.
Če vam je všeč, kar se v klubu dogaja,
se nam lahko pridružite v septembru na
treningu. Vse informacije in urnik najdete
na naši spletni strani www.kang.si.
Besedilo in foto: Darja Podpečnik

KRIŽANKA

Križanka
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Nagradna igra
Nagrajenka nagradne igre izida julij–avgust 2017 je SARA DEKANJ. Čestitamo!

NAGRADNO VPRAŠANJE:
Kje je potekalo tridnevno praznovanje občinskega praznika
Občine Škofljica?
NAGRADA:
Nakupovalna vreča in zimske rokavice.
SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA NAGRADNE IGRE
1. člen: Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre je občinsko glasilo
Glasnik Škofljica.
2. člen: Trajanje nagradne igre, žrebanje in
nagrada
Nagradna igra traja od izida številke Glasnika
september–oktober 2017 do vključno 25. 10.
2017. Na gradno žrebanje bodo izvedli člani
uredniškega odbora glasila na sestanku uredniškega odbora.
Izžrebana bo nagrada nakupovalna vreča in
zimske rokavice.
Vrednost nagrade ne presega 42 EUR, zato se

akontacije od dohodnine ne plača. Rezultati
nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni
mogoča.
3. člen: Pogoji sodelovanja v nagradni igri
Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka fizična
oseba s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki
do 25. 10. 2017 pošlje pravilen odgovor na
zastavljeno vprašanje, ter svoje ime, priimek,
točen naslov in telefonsko številko na naslov
nagrad.igra@gmail.com. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na
vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema
pravila nagradne igre in se z njimi strinja.

4. člen: Obveščanje nagrajencev in prevzem
nagrade
Vsak udeleženec v nagradni igri se v primeru,
da je izžreban, strinja z objavo svojih podatkov
v naslednji številki Glasnika. Nagrajenec prevzame nagrado z osebnim dokumentom na
naslovu Občina Škofljica, Šmarska cesta 3,
1291 Škofljica. Nagrade ni mogoče zamenjati
ali izplačati v gotovini.
5. člen: Zasebnost in varstvo podatkov
Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo
posredovane osebne podatke varoval v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov, da jih bo
uporabljal izključno za namene nagradne igre.

6. člen: Druge določbe
V nagradni igri ne smejo sodelovati člani uredniškega odbora in njihovi ožji družinski člani
ter druge fizične ali pravne osebe, ki kakorkoli
sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. V primeru,
da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let,
mora nagrajenca zastopati oseba, starejša
od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi
ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.
7. člen: Reševanje sporov
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani.

VABILA, OGLASI, ZAHVALE

DRUŠTVO AL-ANON
za samopomoþ družin alkoholikov

Vas skrbi, ker nekdo od
vaših bližnjih preveþ pije?

AVTOPRALNICA
LAVRICA

Pokliþite Družinske skupine
Al-Anon in Alateen na:

ODPRTO: PON-PET 8 - 19, SOB 8 - 15

PRANJE VOZIL
NOTRANJE ÿIŠÿENJE
GLOBINSKO ÿIŠÿENJE

• tel. odzivnik: 01/2513 000,
• tel. št.: 041/590 789, 031/744 722
Spletna stran: http://www.al-anon.si/

NaroĀanje na ĀišĀenje

E-pošta: info@al-anon.si.

Tel: 070/35-35-00
Dolenjska cesta 274, Lavrica
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Za vse, ki ste se odloþili narediti veþ za svoje zdravje in dobro poþutje

TRETMAJI, MASAŽE,
iVITALIS SVETOVANJE

TERAPEVTSKA
VADBA

iVITALIS
DELAVNICE

Ko potrebujete veþ zdravja, dobrega
poþutja, prožnosti, svežo energijo,
spodbudo, nov zagon, odklop,
sprostitev ...

Vaje za dvig energije in prožnost
telesa. Vkljuþujejo terapevtske
raztezne in iVitalis vaje. Preproste,
a uþinkovite. Primerne za vse starosti,
oba spola.

Praktiþne vaje za dvig energije in
zdravje notranjih organov.
Temeljijo na TRADICIONALNI KITAJSKI
MEDICINI IN TOUCH FOR HEALTH.

Dolenjska c. 373, Lavrica
(studio Nuelle)

Vsako sredo
od 19.00–20.00
v GD Pijava Gorica

Vsak drugi petek v mesecu
od 19.00–21.00
v SBS, Dolenjska 318
(naslednja: 13. 10. 2017)

Udeleženci TERAPEVTSKE VADBE in iVITALIS DELAVNICE lahko v tekoþem mesecu izkoristite 20 % popust na eno storitev iz 1. stolpca

Informacije & prijave: 031/533-277; lana@oaza-sonca.com; www.oaza-sonca.com; Lana Mihele, s. p.

Izkoristite priložnost za
promocijo in prepoznavnost!
Spoštovani podjetnice in podjetniki, obrtnice in obrtniki!
Vabimo vas, da v lokalnem glasilu Občine Škofljica Glasniku, ki ponuja široko paleto različnih
tem, zanimivih vsebin in aktualnega dogajanja iz občine, predstavite tudi Vaše podjetje, storitve ali
ponudbo ter si na ta način zagotovite prepoznavnost ali utrdite ugled vašega podjetja ali dejavnosti.
Revija izhaja v nakladi 3.300 izvodov, na dom pa jo prejemajo vsa gospodinjstva v občini Škofljica!
Za več informacij pišite na oglasevanje.glasnik@gmail.com
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CASTING THE FUTURE

TELOVADBA IN
PRAZNOVANJA
ROJSTNIH DNI
NA LAVRICI:
(konec oktobra se selimo v nove prostore)

TELOVADBA OTROCI

ČETRTEK, otroci 3–7 let, 17.30–18.30
SREDA, starši in otroci 1–3 leta, 16.45–17.30
Poligoni, zabavne igre, spoznavanje različnih športov,
razvijanje motoričnih sposobnosti, veliko smeha in zabave
CENA: 20 EUR/MESEC

SIMPLI FIT VADBA ZA ODRASLE

Vsak TOREK ob 20.00
Z vadbo izboljšujemo splošno telesno pripravljenost, krepimo
mišice in oblikujemo telo. Težavnost vaj prilagodimo vsakemu
posamezniku.
CENA: 25 EUR/MESEC

ŠPORTNO/PLESNO PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI:
2 uri animacije in nepozabnega praznovanja
CENA: 120 EUR

PRIJAVE:
WWW.SIMPLISPORT.SI, ZA VSE INFORMACIJE SEM
DOSEGLJIVA na 040-504-902 (Maja) in info@simplisport.si
SIMPLI ŠPORT: GIBANJE – SMEH – ZABAVA
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TECAJ
RACUNALNISTVA

JOGA NA PIJAVI GORICI

V lanskem letu smo za člane
društva upokojencev organizirali začetni in nadaljevalni
tečaj računalništva. Ker je bil
odziv pozitiven smo se odločili, da tečaj ponovno organiziramo.
Tečaj v sklopu 18 ur traja tri
mesece. Začetniki bodo osvojili znanje, ki jim bo omogočilo
učinkovito uporabo računalnika in Interneta bolj izkušeni uporabniki pa bodo nadgradili in razširili svoje znanje s katerim
bodo lahko še bolj izkoristili možnosti, ki jih nudi le ta. Tokrat
bomo v sklopu tečaja obravnavali tudi pametne telefone.
Vse, ki bi radi odkrili svet računalništva in interneta ter neomejene možnosti, ki jih nudita vljudno vabimo na uvodno predavanje v četrtek 12. oktobra ob 17.00 uri v računalniški učilnici
OŠ Škofljica kjer boste dobili vse podrobne informacije glede
izvedbe tečaja.
Predznanja ne potrebujete, le dobro voljo in željo po učenju.

Vabimo vas
na vadbo joge
v dvorani gasilskega doma na
Pijavi Gorici ob Āetrtkih ob 20.00 uri
Joga je primerna za vse starosti.
Potrebujete blazino in udobna oblaĀila.
Vadbo vodi priznana vaditeljica z
dolgoletno prakso.
Informacije po telefonu 041 611 009 Tončka.
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Zaradi izpadlega logotipa I feel Slovenia v zahvali donatorjem in podpornikom 10. krajevnega praznika Dan Lavrice v
Glasniku julij–avgust 2017 na strani 7 ponovno objavljamo zahvalo v celoti in se za napako opravičujemo.
Uredniški odbor Glasnika

Zahvala donatorjem in podpornikom 10. krajevnega praznika
DAN LAVRICE
Dogodek so finančno podprli: Javna agencija Spirit Slovenija – I FELL SLOVENIJA, TURISTIČNA ZVEZA SLOVENIJE,
PROMES d. o. o., AVTOSTORITVE ZAJEC d. o. o., GLASCO d. o. o., KRIŽMAN d. o. o., MESARSTVO BLATNIK d. o. o.,
OBČINA ŠKOFLJICA, KMC-YAMAHA Kratos moto center d. o. o., REGNUM d. o. o., GOSTILNA STRAH., NERED
TURIZEM d. o. o., TEMA d. o. o., T-PIRC d. o. o., AVTOSERVIS KROŠELJ s. p., GRATAL d. o. o., TRANSPORTI MAVER
d. o. o., AMIGOS TRANSPORTI d. o. o., PROJEKTANT d. o. o., AC ŽGAJNAR d. o. o., NOVA LJUBLJANSKA BANKA
d. d., PETRIČ PREVOZI d. o. o., PEKARNA PEČJAK d. o. o., VRTNARSTVO FRBEŽAR s. p, STARA PEKARNA KRUHEK
Lavrica.
Dobitke za srečelov so prispevali: AVTOSTORITVE ZAJEC d. o. o., DM DROGERIE MARKET, OPTIKA ALEKSANDRA Lavrica,
PIGO Škofljica, UNIOR d. d., STUDIO ANJA LIŠPA, ENERGA SISTEMI d. o. o., FRIZERSKI SALON FRKOLIN, KLIKMEDIA d. o. o.,
ZAVAROVALNICA SAVA, PIKAPOLONICA, ZALOŽBA ROCUS KLETT, GRANDVID HOTEL, PICERIJA ARKADA, MAVRICA, HOTELI
BLED, USLUGA ŠIŠKA, GARDENA, TERME OLIMIA, ZAVOD OBJEM, DPM LAVRICA, ZAPLEŠI Z ALJO, KOZMETIČNI CENTER
LEPOTNI SVET, FRIZERSKI STUDIO LAS TINA, PICERIJA BRAJDA, MARKO PODGORŠEK s. p. PE KLJUČAVNICA, PETROL,
LARS&SVEN, E LECLERC, SKIROJI .SI, PRIGO, ZAP TEAM, PLOHEK BORIS POTOKAR s. p., SIMPLI ŠPORT, ŠIVALNICA LAVRICA,
TRGOVINA MOKCA, PROJEKTANT d. o. o., MAGI BAR, CUKRČKI.

Posebna zahvala Lavriškim gasilcem za celodnevno delo in pomoč pri organizaciji,
ravnatelju OŠ Škofljica za uporabo šolskih prostorov, družinam Babšek, Žagar in Pirc
za uporabo njihovega zemljišča ter Občini Škofljici za izdana soglasja in izposojo odra.
Naročnik plačljivega oglasa je Interesno združenje Naša Lavrica (nasa@lavrica.eu).

ZAHVALA

ZAHVALA

Ob izgubi drage mame, babice in prababice

Ob boleči izgubi drage mami, mame, stare mame, sestre in tete

ANE ŠERJAK

MARIJE HOČEVAR
(1933–1917)
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam in njej v času
bolezni stali ob strani, zdravnici dr. Jezerc Križanič Tatjani,
patronažni službi, Majdi Zalar, Tanji Korošec in Evi Kovačič,
ter vsem na Hematološki kliniki.
Srčno zahvalo izrekamo vsem sorodnikom, dobrim sosedom,
prijateljem, sodelavcem za vse izrečene zahvale, sveče in
denarno pomoč.

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom
in vsem vaščanom za izrečene besede sožalja,
darovane sveče in cvetje.
Zahvaljujemo se skrbni zdravnici dr. Jezerškovi,
patronažnima sestrama, negovalki ter osebju
Negovalne bolnice Golnik.
Hvala vsem, ki ste jo spremili na njeni zadnji poti,
govorniku za govor in praporščaku ZZB NOB.

Vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti,
iskrena hvala.

Vsi njeni

Vsi njeni
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Cvetličarstvo,
pogrebne in
pokopališke
storitve
Zakrajšek Marko s.p.
Srobotnik 4
1315 Velike Lašče
t: 01 788 14 62
g: 031 883 191
e: info@markozakrajsek.si
www.markozakrajsek.si

Koledar dogodkov
Spomin na poletne dni, ura pravljične joge
10. 10. 2017 ob 17.30
Knjižnica Škofljica
Vodi Klavdija Dajč
Priporočena so lahka oblačila in ležalke.
Za otroke od 3. do 6. leta

Motnje hranjenja, delavnice
12. 10. 2017 od 16. do 19. ure
(vsakih 14 dni)

Bralna čajanka, roman Midva
(David Nicholls)
25. 10. 2017 ob 19.30
Knjižnica Škofljica
Vodi Sonja Pirman.

Kako razumeti otroka in mu postaviti zdrave
meje?, predavanje
26. 10. ob 19.30

Mestna knjižnica Grosuplje
Svetovalni svet
http://svetovalni-svet.si/

Knjižnica Škofljica
Predava dr. Sara Jerebic, spec. zakonske
in družinske terapije, strokovna direktorica
Družinskega inštituta Bližina.

Ura pravljic: Pod medvedovim dežnikom

Bučarijada

17. 10. 2017 ob 17.30

27. 10. 2017 ob 17. uri

Knjižnica Škofljica

Dom krajanov Lavrica
DPM Lavrica
S seboj prinesite žlico in nož.
Prispevek je 2 evra.

Spet malo drugače, razstava
Otvoritev 17. 10. ob 19.30
Knjižnica Škofljica
Likovni krožek DU Škofljica
17. 10.–20. 11. 2017

Vitez plemeniti, ki ni hotel se boriti,
kreativna delavnica

Tak žur, koncert mladih

Knjižnica Škofljica
Vodi Nevenka Kovač, psihologinja
Za otroke od 4. do 9. leta.

21. 10. 2017 ob 20. uri
Lavrica, Dom krajanov
DPM Lavrica
https://m.facebook.com/drustvo.lavrica

Ura pravljic: Zakaj so na svetu pisane barve
24. 10. 2017 ob 17.30
Knjižnica Škofljica

30. 10. 2017 ob 17.30

Kako kralj spozna, zakaj so starejši ljudje
naše bogastvo, kreativna delavnica
2. 11. 2017 ob 17.30
Knjižnica Škofljica
Vodi Nevenka Kovač, psihologinja
Za otroke od 4. do 9. leta.

Organizatorji si pridržujejo pravico do morebitnih sprememb.

