YXXXXXXXXXXX

LETNIK XXI • Št. 10

GLASILO OBČINE ŠKOFLJICA

December 2012

Foto: Teja Šulin

Koncert Ženskega pevskega zbora Laniške predice

Foto: Ferrucio Hrvatin

KAZALO / UVODNIK
Kazalo

Uvodnik

NOVICE IZ OBČINSKE HIŠE ................................................................................................. 4
Pogled z druge vrste............................................................................................................ 4
IZ KRAJEVNIH, ČETRTNIH IN VAŠKIH SKUPNOSTI.................................................................... 6
Na Lavrici je lepo – povezani smo in sodelujemo ............................................................. 6
Razširjeno vaško jedro v Gradišču ..................................................................................... 7
Vrh nad Želimljami – uresničitev otroških sanj ................................................................. 7
AKTUALNO .......................................................................................................................... 8
Intervju: Boris Zupančič, podžupan Škofljice .................................................................... 8
Začetek druge faze izgradnje kanalizacije Lavrica–Škofljica .........................................10
Kaj je več vredno – življenje enega metuljčka ali številna človeška?............................10
Turistični večer z Laniškimi predicami .............................................................................12
Ti si moje sonce.................................................................................................................12
Snemanje videospota pesmi »Objemi me« ......................................................................13
POLITIČNE STRANKE ...........................................................................................................14
IZ DELA NAŠIH DRUŠTEV .....................................................................................................17
Tradicionalno puljenje lanu v Lanišču ............................................................................. 17
Veselo martinovanje .........................................................................................................18
Jesenovanje na Lavrici ......................................................................................................19
Sklepno dejanje – fotografska razstava ..........................................................................20
Nevšečnosti gledališčnikov KUD Škofljica .......................................................................21
Ko se združita prijetno in poučno ....................................................................................21
Ob koncu leta ....................................................................................................................23
Predstava Kekec v izvedbi Dramske skupine Ivana Ogrina z Lavrice ............................24
Utrinki s premiere Kekca v izvedbi Dramske skupine Ivana Ogrina ..............................24
Medgeneracijski projekt »Ustvari in podari bučko« .........................................................25
Slikarska kolonija Lepena 2012 ......................................................................................25
Narava ni od včeraj, zaščitena območja pa tudi ne ........................................................26
ZGODOVINSKI KOTIČEK .......................................................................................................27
Breg pri Škofljici – mezolitski tabor na Ljubljanskem barju ...........................................27
Pestrost 19. stoletja ..........................................................................................................28
TURIZEM ........................................................................................................................... 29
Albanija namesto Azerbajdžana .......................................................................................29
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE .................................................................................................31
Dobrodelni koncert – pričarajmo otroške nasmehe .......................................................31
Čarovniški kotiček v šolski knjižnici Osnovne šole Škofljica ..........................................31
Delavnica ob projektu Tradicionalni slovenski zajtrk ......................................................32
Dobrodelna akcija »Obdarajanje 2012« ..........................................................................33
Vtisi iz Pariza......................................................................................................................33
Evakuacija v vrtcu Lavrica ................................................................................................33
Smrkolini delimo objemčke ..............................................................................................34
KNJIŽNICA SPOROČA ......................................................................................................... 35
Novo na knjižnih policah...................................................................................................35
ŠPORTNO DRUŠTVO ŠKOFLJICA ...........................................................................................37
Na Škofljici gostje iz Dola premočni.................................................................................37
Igralci ŠD Škofljice Pekarne Pečjak s točko z Iga............................................................37
ŠD Škofljica Pekarna Pečjak srečno do točke z RK Veliko Nedeljo Carrera optyl.........37
ŠPORT IN REKREACIJA ....................................................................................................... 38
Občinsko prvenstvo v ulični košarki uspelo! ...................................................................38
Maša je najboljša na svetu!..............................................................................................39
Formamas – svetovne prvakinje ......................................................................................40
Tae-Kwon-Do klub Kang je uspešno organizral državno prvenstvo v Tae-Kwon-Doju .. 41
Škofljičani so odlični nogometaši.....................................................................................43
PISMA BRALCEV ................................................................................................................ 45
Je razširitev Dolenjske ceste v štiripasovnico celovita rešitev? .....................................45
ZAHVALE ........................................................................................................................... 49
KRIŽANKA ......................................................................................................................... 50

Konec leta bomo tudi tokrat pospremili z voščili uredniškega odbora. Tako kot smo člani uredništva čisto samosvoji, tudi takšne so naše želje in sporočila ob novem letu.
So odsev nas samih, naših idej in navdihov, ki se rojevajo
skozi leto in s različnimi prispevki določajo vsebino Glasnika. Prav je, da vsi ne tulimo v en rog, da so zastopana različna stališča, da je naš časopis odprt za svobodno izražanje
mnenj. Zanj si želim takšno klimo tudi v prihodnje. Za vse
nas dragi bralci pa to, da bomo iskali srečo in zadovoljstvo
v sebi. Da si bomo znali prisluhniti in se kljub različnim
pogledom spoštovati.
Jana Vavtar, odgovorna urednica
Svet danes obkrožajo vojne, naravne katastrofe, lakota in
revščina. Naj se v novem letu vse to konča, zatorej vsem zaželimo upanja po boljšem in lepšem življenju.
Klemen Vider
Urednica je naročila voščila v prednovoletno številko Glasnika. Težko delo. Predstavljam si voščilo, ki ni oguljeno,
klišejsko. Tudi voščilo, ki bo držalo in zdržalo vse leto. Vse
preveč je različnih čestitk in dobrih želja, na katere pozabimo
takoj po novem letu. Vendar leto ne traja le nekaj dni. Vse
kar smo dobrega želeli naj traja vse leto, naj bo iskreno in
dejansko. Da bi res držalo, kar smo sebi in drugim dobrega zaželeli. A marsikaj ni odvisno od nas. Živimo v svetu
in v času, ko za jutri ne vemo, kako bo. Slutimo družbene spremembe. Želimo si, da bi drugo leto prineslo obrat
na bolje...
Franc Prešeren
V novem letu 2013 si obarvajte svoje dneve z majhnimi
radostmi; najboljše stvari v življenju so še vedno zastonj sonce, sneg, smeh, objemi in poljubi. Naj vam zavist in zloba
vaških kavk ne sežeta do srca. Hranite svojo dušo, ne svojega
ega. Verujte, ker vam bo vera v dobro, lepo in svetlo osmislila
jutrišnji dan. Blagoslovljen Božič in predvsem obilo zdravja
v novem letu vam želim Karmen.
Karmen Fabjan
Božično-novoletni prazniki so čas, ko se spomnimo vseh
lepih trenutkov preteklega leta in si v prihodnjem zaželimo
sreče, zdravja in uspeha, zato ga preživite v krogu svojih bližnjih. Veliko dobrega v novem letu!
Matej Novak

je glasilo Občine Škofljica
Izhaja enkrat mesečno, gospodinjstva v občini prejemajo glasilo brezplačno.
Naklada: 2800 izvodov; ustanovitelj: Občinski svet Občine Škofljica; izdajatelj:
Občina Škofljica; glavni in odgovorni urednik: Jana Vavtar, mobitel 040 665 801;
odgovorna oseba izdajatelja: Ivan Jordan, župan; člani uredniškega odbora:
Karmen Fabjan, Matej Novak, Frančišek Prešeren, Klemen Vider; 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
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Uredniški odbor si pridržuje pravico, da
prispevke primerno priredi za tisk tako po
obsegu kot po izrazoslovju. Rokopisov ne
vračamo. Članki morajo biti opremljeni
s podpisom avtorja, v primeru društva,
politične stranke ali skupine morajo biti
članki opremljeni z žigom odgovorne
osebe. Prispevke za prihodnjo številko
zbiramo do vključno 22. decembra.

NOVICE IZ OBČINSKE HIŠE

VOŠČILO
Spoštovani!
V letu, ki prihaja, vam želim obilo zdravja,
osebne sreče, poslovnih uspehov.
Naj se vam izpolnijo vse skrite želje ter realizirajo vsi zastavljeni cilji.
Vsem želim prijetne božične praznike in vam izrekam
iskrene čestitke ob dnevu samostojnosti in enotnosti.
Vaš župan Ivan Jordan

Z 18. SEJE OBČINSKEGA SVETA

Pogled z druge vrste
Uvod
Tega poročila ne boste brali kot suhoparno branje nekega zapisnika seje občinskega sveta, kot ste bili vajeni iz preteklosti,
niti kot »novice iz občinske hiše« ali raznih »kotičkov«. Kot pisec se bom potrudil prikazati stanje duha »v občinski hiši«.
Vnaprej vem, da se bo komu dvignila
temperatura in da marsikdo zopet ne bo
zadovoljen z vsebino. Vse to sem pripravljen prenesti, da boste tudi občani, ki
morda kdaj preberete tudi Glasnik, deležni dogajanja v hramu »lokalne samouprave«.
Ambicija pisca je tudi, da časopis postane Vam bralcem všečen in zanimivejši.
Izvedel sem, da Glasnik prehitro konča
v smeteh. Naj bo ta zapis korak k večji
branosti vašega glasila, tudi brez rumene
barve.
Seje občinskega sveta so javne, vabila
in gradiva so objavljena na spletni strani
občine. Čudim se, da zaradi teh dejstev in
dejstva, da se večkrat odloča o vaši usodi,
ne pridete na katero od sej. Niso vse seje
enako zanimive. Zato je potrebno vztrajati, da boste naleteli na zanimive vsebine.
Morda dolg uvod, a potreben, da se v vas
vzbudi zanimanje in želja prisostvovati in
sodelovati v lokalni SAMOUPRAVI.

Pisec teh vrstic je ugotovil, da poleg vseh občinskih svetnikov tudi nekateri mediji prejmejo pisno gradivo
za seje občinskega sveta, le Glasnik ga
ne. Bil bi zanimiv odgovor iz »občinske
hiše«.

Seja
Zapletlo se je že pri prvi točki dnevnega
reda, in sicer »Sprejem dnevnega reda 18.
redne seje«. Nekateri svetniki so predlagali umik 3. točke dnevnega reda – »potrditev variante 2A za umestitev obvoznice Škofljica v prostor« – zaradi umika
Okoljskega poročila in nedokončane
javne obravnave, ki še poteka. Vrstila so
se vprašanja, zakaj hitenje v tej zadevi?!
Večina svetnikov je glasovala proti umiku
te točke.
Na zapisnik 17. redne seje so svetniki
podali vrsto pripomb, tudi da ni vsebinsko dosleden in ne odraža razprave na seji.
Kljub argumentiranim pripombam je bil
zapisnik s tesno večino sprejet.

Avtocesta
O umestitvi obvoznice Škofljica je uvodoma župan dejal, da sicer občinski svet
ne odloča o tej zadevi, kljub temu pa je
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občinskemu svetu predlagal sprejem sklepa. Sledili so pomisleki nekaterih svetnikov o smiselnosti razprave in sklepanja.
O morebitnih škodljivih posledicah ceste
na poplavno ogroženost prebivalcev Škofljice in Lavrice, izključenosti javnosti pri
odločanju o zadevi, s katero bodo neposredno prizadeti. Na vprašanje, ali ne bi
razpravljali tudi o trasah izven Nature
2000, ni bilo odziva. Skupina svetnikov
se je trudila »argumentirati« favorizirano
traso. Vse skupaj pa je komentiral svetnik,
ki je dejal, da teče razprava v to smer, kako
naj trasa ne teče preko »mojega dvorišča«.
S tesno večino je občinski svet podprl
traso 2A.

Šola
Od šestih idejnih zasnov OŠ Lavrica sta
bili po odločitvi komisije v ožji izbor sprejeti dve varianti.
Avtorja obeh v ožji izbor prispelih projektov sta na seji ponovno predstavila
popravljeni oziroma izboljšani varianti.
Obe idejni zasnovi sta si do neke mere
podobni. Projektanta, ki sta predstavila
svoja izdelka, sta poudarila pomanjkljivosti razpoložljivega zemljišča tako po
obsegu oziroma velikosti, kot tudi po
legi. Tem danostim sta se morala projekta

NOVICE IZ OBČINSKE HIŠE
prilagoditi. V idejnih zasnovah, predstavljenih na tej seji, so upoštevane vse zahteve po šolskih prostorih, četudi nobena
od zasnov ni idealna.
Ravnatelj OŠ Škofljica je izrazil soglasje k projektoma in poudaril, da so prostorske razmere v OŠ Škofljica kritične,

ter da upa na čimprejšnjo uresničitev
projekta.
O predstavljenih cenah obeh projektov so dvomili tudi strokovnjaki, člani
komisije. Ni bilo odločitve, ali je boljša
in cenejša montažna ali klasična gradnja.
Strokovna komisija je opozorila, da bi

bila oziroma da bo fazna gradnja nekoliko
dražja od gradnje poslopja v celoti. Člani komisije so obljubili analizo o vsakem
projektu posebej.
Franc Prešeren

Na podlagi 8. člena Pravilnika o gospodarjenju s kulturnimi objekti in prostori v lasti Občine Škofljica, Občina Škofljica
objavlja

JAVNI POZIV
k vložitvi vlog za najem kulturnih objektov in prostorov v lasti Občine Škofljica v letu 2013
1. Vlogo za najem lahko vložijo društva, enote društev, politične stranke in neodvisne liste, ki imajo sedež v občini, skupine, posamezniki (ce), ki imajo stalno bivališče v
občini in društva in organizacije s sedežem izven občine
Škofljica.

času uradnih ur in izpolnjeno pošljete na naslov: Občina
Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica do 21. decembra 2012.
5. Vlagateljem, ki imajo na občini deponirane e-naslove,
bomo vlogo in priloge posredovali po e-pošti.

2. Kulturni objekti in prostori (v nadaljevanju: prostor) so
namenjeni izvedbi kulturnih prireditev, srečanj, delavnic,
izobraževanja in ostalih oblik druženja občanov in sicer
od ponedeljka do sobote v času od 9.00 do 12.00 in od
15.00 do 22.00, ob nedeljah (po dogovoru z upravnikom).

6. V ceno koriščenja prostora je vključeno: koriščenja najetega in parkirnega prostora, uporaba sanitarij, čiščenje,
ogrevanje, osvetlitev in v dogovoru z upravnikom tudi
uporaba tehnike za projekcijo.

3. V navedenih prostorih je možno izvajati sledeče dejavnosti:
• Kulturna dvorana Škofljica (maksimalno število obiskovalcev: 100): koncerti, razstave, gledališke predstave, ostale oblike kulturnega izvajanja, predavanja,
delavnice za mlade in manj mlade, projekcija filmov,
plesna dejavnost, …
• Kulturna dvorana Lavrica (maksimalno število obiskovalcev: 80): koncerti, razstave, gledališke predstave,
ostale oblike kulturnega izvajanja, predavanja, delavnice za mlade in manj mlade, projekcija filmov, plesna
dejavnost,….
• Oder v Kulturni dvorani Lavrica (maksimalno število obiskovalcev: 20): sestanki, delavnice,
• Kulturni dom Pijava Gorica (maksimalno število obiskovalcev: 20): delavnice, predavanja, …
• Društvena soba Škofljica s souporabo mini kuhinje
(maksimalno število obiskovalcev: 25): delavnice, izobraževanje (tečaji tujih jezikov, predavanja), …

7. Pričetek uporabe prostorov je predviden: 1. januarja
2013
Zaključek uporabe prostorov je predviden: 31. decembra 2013
8. Vlagatelji morajo v priloženi urnik vpisati tudi vse termine koriščenja, ki so jim že dodeljeni.
9. Vloge bodo obravnavane na podlagi Pravilnika o gospodarjenju s kulturnimi objekti in prostori v lasti Občine
Škofljica.
10. Na osnovi prejetih vlog bo uprava občine pripravila predlog najema prostorov, katerega veljavnost potrdi župan.
Med občino in uporabnikom bo sklenjena pogodba, v kateri bodo podrobneje navedena pravila koriščenja prostorov med najemodajalcem in najemnikom.
Šifra: 674-16/2012
Datum: 8. 11. 2012

4. Cenik in vloga in priloge za koriščenje prostorov so objavljene na spletni strani občine Škofljica: http://www.skofljica.si. Vlogo lahko dvignete tudi v sprejemni pisarni v

Občina Škofljica
Ivan Jordan, l. r., župan
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IZ KRAJEVNIH, ČETRTNIH IN VAŠKIH SKUPNOSTI

VOŠČILO
Vsem spoštovanim krajankam in krajanom Lavrice, članom sveta Krajevne
skupnosti ter svetnicam in svetnikom Občinskega sveta Občine Škofljica
s krajevnega področja se ob izteku leta zahvaljujem za strpen odnos ob
sobivanju in v okviru možnosti urejanja našega okolja.
Z naglim prirastom prebivalcev se na Lavrici vidno razvija tudi utrip kulturnega in športnega življenja. Za uspehe, katerih se ob raznih nastopih
veselijo vsi krajani, hvala požrtvovalnim društvom.
Vesele praznike in srečno v novem letu 2013 vam želim.
Jože Sebanec
Predsednik KS Lavrica

Na Lavrici je lepo – povezani smo in sodelujemo
Pa je spet minilo, leto namreč. Čas je
za razmislek o tem, kaj se je dogajalo čez
leto in kdo je za to odgovoren. Marsikdo
bi rekel: Saj sploh ne vem, da jih imamo, člane Sveta KS Lavrica. Veste, kako
priti do njih? Poznate njihov e-naslov
(ks@lavrica.eu) in uradni poštni naslov?
Glasi se KS Lavrica, Jože Sebanec, Jagrova 48, 1291 Škofljica. Če ne berete spletne
stani www.lavrica.si, potem res lahko rečete, da nas ne poznate.
Kdo smo člani Sveta KS Lavrica? Preberite in nas pocukajte za rokav, če bi radi
sodelovali z nami in z društvi, ki delujejo
na našem območju.
• Šarmanten starejši gospod iz Sel Jože
Sebanec je naš predsednik. Njegova žena
je Zmaga in ustvarja prekrasne dekoracije
hrane na različnih pogostitvah.
• Mag. Nataša Spreitzer je doma s
hriba in bodoča mamica treh otrok. Podjetnica, ki izvrstno obvlada računovodstvo
in občinski proračun. To je naša podpredsednica, hkrati pa tudi občinska svetnica.
• Naša tajnica je Barbara Štrekelj,
doma iz naselja ob Kamnikarjevi ulici. Tista gospa, ki ima tri otroke, dopoldne pa še
nekaj otrok v varstvu.
• Matjaž Hočevar iz naselja Ob potoku, strasten glasbenik. Skrbi za dobro razpoloženje, kamor koli že pride.
• Dejan Vengust iz Nebčeve ulice pozna
vsak kotiček Barja že od malih nog, zato
je tudi član komisije za okolje in prostor.
• Ludvik Kastelic je starosta, kar se
tiče lavriške zgodovine. Z Dejanom in

Jožetom Grbajsom so strokovnjaki za prostorske zadeve na Lavrici.
• Jože Grbajs iz Babne gorice skrbi, da
njegov kraj ne bi bil pozabljen pri razvojnih projektih občine.
• Antonija Petrič je doma povsem na
koncu Lavrice in ima veliko izkušenj na
področju podjetništva.
• Jože Podržaj je doma blizu Hrastarije
in je tudi član Vaške skupnosti Orle.
No, to smo člani Sveta KS Lavrica. Ko
nas naslednjič srečate na ulici, nam kar povejte svoje pobude, zamisli, pripombe ali
pohvale.
Pobude krajanov namreč skupaj z občino skušamo spraviti v življenje. Tako
nam je uspelo narisati prehod za pešce na
nevarnem križišču Kamnikarjeve, Baškove in ceste, ki pelje k trgovskemu centru.
Poskrbeli smo za nekaj novih ekoloških
otokov, na občini so nam prisluhnili in
uredili ogrevanje v Domu krajanov, pa
tudi za druge posodobitve bo poskrbljeno. Na zemljišču, ki je namenjeno gradnji
nove šole, smo dobili »asfaltiran kvadrat«, ki buri domišljijo otrok in lastnikov
psov.
Skupaj z društvi smo pod streho spravili že tradicionalno prireditev Dan Lavrice, katere temeljni namen je povezati vse
Lavričane in jim dokazati, da je pri nas
prijetno bivati – kljub težavam, ki jih tudi
ni malo. Tudi pohod po Čemšeniški grajski poti je bil ponoven uspeh in dokaz, da
lahko v sodelovanju z društvi povežemo
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veliko ljudi in to ne samo iz naše občine.
Sodelovanje z društvi in občinskimi svetniki bi bilo lahko vzor enotnega sodelovanja za skupni boljši danes in jutri.
Svetniki Bojan Božič, mag. Iztok Petrič,
Simona Kostrevc, Sonja Martinc in Slavka
Kregar so nam v veliko pomoč pri »plovbi
med političnimi in lokalnimi interesi«.

Starka Šola
Letos je bilo prav posebno leto tudi zato,
ker je v naš kraj prišel »gospod Vrtec«. Super moder, luksuzen in ekološko usmerjen.
Pod streho je sprejel kar veliko število
otrok. Marsikdo bi rekel, da premalo.
Ko pa ob njem pogledaš na »starko
Šolo«, se ti le-ta zasmili. Leta se ji že krepko poznajo. Oblačila ima že »znucana«.
Okna so kakor papir, saj pozimi prepuščajo mraz in dež. Namesto modernih čevljev
ima stare in luknjaste, takšne, ki ob dežju
premočijo in zasmrdijo.
Bori se in naši otroci skupaj z njo; toda
iz leta v leto težje sledi spremembam in
zahtevam. Zahtevam po zatesnjenih oknih,
večjem prostoru, človeku primerni jedilnici.
Na telovadbo že dolgo ne misli več. Najbolj uživa, ko v miru in senci sedi na klopci
pod smrekami in gleda na sosedov travnik
(dokler še je). Ne meni se več za cigaretne
ogorke in razbite steklenice.
Ker je malo naglušna, ne sliši več hrupa
ceste in avtomobilov, ki hupajo in se jezijo na ves svet. Avtomobilov je vedno več,
še malo, pa bodo na njenem dvorišču. Le
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kje so časi, ko so ljudje skrbeli za naravo,
hodili peš, se peljali z vlakom in pobirali
smeti za seboj. Kako lepo bi se bilo peljati
z vlakom, kar tukaj z Lavrice.
Vedno težje živi »starka Šola«, saj šteje
že častitljivih 86 let. Zrela je za »penzijo«,
denarja pa veste, da več ni.

Na občini že dolgo govorijo, da bo prišla
njena vnukinja »Nova šola Lavrica«. Komaj čaka, da pride, saj s »hčero Škofljico«
in »sosedovo Želimljico« ne zmorejo več.
Šolarjev je preveč. Saj ima rada otroke,
toda preprosto ne zmore več. Šolarji potrebujejo prostor, urejeno jedilnico, prostor,

kjer imajo interesne dejavnosti. Pravijo, da
kmalu pride …
Ja, draga »starka Šola«, tudi mi komaj
čakamo, da pride tvoja vnukinja »Nova
šola Lavrica«.
Barbara Štrekelj
tajnica Sveta KS Lavrica

Razširjeno vaško jedro v Gradišču
Vaško jedro predstavlja del vasi, kjer sta
združena pomen in značaj naselja. Je jedro,
na katerega se navezuje prometna mreža
in širjenje naselja (Drozg, 1995). V širšem
evropskem prostoru posegi v vaška jedra
slonijo na kakovosti življenja in identiteti
vasi. V literaturi zasledimo, da je identiteta
vasi izražena v tem, koliko so prebivalci
navezani na svojo vas in koliko jo cenijo.
Kot najpomembnejša vloga vaških jeder
pa se omenja srečevanje in druženje vaške
skupnosti.
Krajani Gradišča smo s svojimi preteklimi dejanji že dokazali, kako velik pomen
ima za nas druženje in ohranjanje kulturne
dediščine našega kraja. Zato smo bili toliko bolj veseli podpore župana Ivana Jordana v skupnih prizadevanjih za ureditev
večje prometne varnosti v vaškem jedru.

Urejeno in prebivalcem ter mimoidočim
prijazno vaško jedro v Gradišču je tako konec poletja z razširitvijo ceste dobilo novo
podobo. S prometno-varnostnega vidika
je to pomembna pridobitev, saj je središče
vasi sedaj bolj pregledno in omogoča voznikom, kolesarjem in pešcem varnejšo pot.
Na novo je urejen ekološki otok. Lahko
bi rekli, da je nekoliko nerodno imeti vaško
jedro skupaj z zabojniki za odpadke, če pa
pogledamo z drugega zornega kota, da se
s tem odraža naša zavest za ohranjanje čistega okolja, le-to postane sprejemljivejše.
Pomlajena je tudi stara vaška lipa, ki
simbolizira zavednost naših prednikov in
bo s svojo bogato krošnjo še naprej krasila
središče vasi.
Sicer bi si želeli še kaj več. Vemo, da
so finančna sredstva omejena, star ljudski

pregovor pa pravi, »kjer je volja, je tudi
pot«.
Ne nazadnje velja pohvaliti podjetje
Križman, d. o. o. za hitro in kakovostno
izvedbo del.
»Razširjeno vaško jedro v Gradišču.«
Ida Volavšek

Vrh nad Želimljami – uresničitev otroških sanj
Ko stojim pri stari lipi malo za vasjo,
skorajda ne verjamem svojim očem. Tu,
kjer je bila še pred nekaj leti goščava in
neprehoden valovit teren, danes stoji asfaltirano športno igrišče. Mladina z Vrha,
Gradišča in Smrjen se podi za nogometno
žogo, najmlajši v navalu smeha plezajo

po otroških igralih, spet drugi tekmujejo,
kdo bo hitrejši na toboganu in bolj norčav
na gugalnici. Poleg njih pa naši malo starejši sokrajani skoncentrirano tekmujejo v
različnih balinarskih disciplinah. Popolna
medgeneracijska simbioza si rečem. Naše
novo igrišče pa ni le to. V prihodnje bo
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služilo tudi kot gasilski poligon ter prostor
za najrazličnejše športne, kulturne in zabavne dogodke. Pravzaprav je edina večja,
ravna in utrjena površina v našem hribovitem okolišu. Je prostor, ki smo ga resnično
potrebovali.
Tisti, ki smo bili v zgodbo o »vrhovskem
igrišču« tako ali drugače vpleteni, vemo,
da je bila pot do tu dolga in trnova. Neštetokrat smo dobili odgovora »to je nemogoče« ali pa »to ni izvedljivo«. Pa vendarle
se je situacija obrnila. Pod taktirko župana
gospoda Ivana Jordana so stvari stekle v
pravo smer in nemogoče je postalo mogoče. Ob tej priložnosti se v imenu Vaške
skupnosti Vrh nad Želimljami in PGD Vrh
nad Želimljami iskreno zahvaljujem županu gospodu Jordanu za vso pomoč, podporo in trud, ki nam ga je namenil v preteklih

IZ KRAJEVNIH, ČETRTNIH IN VAŠKIH SKUPNOSTI/AKTUALNO
letih. Držal je svojo besedo in navkljub
težkim časom dokazal, da je marsikaj izvedljivo.
Pri zgodbi o vrhovskem igrišču pa hkrati
nikakor ne gre prezreti vloge vrhovskih gasilcev, ki smo s svojo tradicionalno marljivostjo, trdim delom in nepopustljivo trmo
omogočili, da imamo danes na Vrhu to, kar
imamo. Po svojih najboljših močeh smo

sofinancirali asfaltizacijo igrišča, dovoza
in poti ob balinišču. Pomembno smo prispevali tudi k pridobitvi zemljišča, kjer gre
posebna zahvala Reimondu Jeršinu, ki je v
okviru gasilcev še v prejšnjem desetletju
začel s samo idejo in vodil postopek pridobivanja zemljišča, ter v vsem tem času s
svojo neomajno vztrajnostjo zgodbo potiskal dalje. Iskrena zahvala gre tudi Tomažu

Jeršinu in Mirku Starcu, ki sta v pripravo in
izgradnjo igrišča ter opreme vložila neštete
ure prostovoljnega dela, motivirala mlajše
in vedno skrbela za dobro voljo. Zahvala tudi družini Tkalec za vaš prispevek in
vsem, ki ste kakor koli sodelovali v delovnih akcijah. Se vidimo na igrišču.
Tom Zajšek, Foto: Tjaša Duh

AKTUALNO

Intervju: Boris Zupančič, podžupan Škofljice,
izkušen gospodarstvenik in viden predstavnik SDS
Tokrat smo pripravili vprašanja za
škofljiškega podžupana Borisa Zupančiča. Je poslovnež z bogato kariero,
občinski svetnik in podžupan občine
Škofljica. Kot človek vzbuja zaupanje.
Je miren in preudaren. Njegovi najbližji
sodelavci ga opišejo kot načelnega, spoštljivega človeka, ki ceni ljudi in njihovo
delo, ne glede na status ali položaj.
Škofljičani smo vas prvič bolj spoznali kot
kandidata za župana. Koliko let že živite v
Škofljici in kakšna je vaša poklicna pot?
V Škofljici živim od leta 1982. V tem
obdobju sem se zaradi službenih obveznosti v letu 1988 za 9 let preselil v Koper. Po
vrnitvi leta 1997 pa neprekinjeno živim tu.
Če naj le na kratko povem nekaj o svoji
življenjski in poklicni poti, bi povedal naslednje. Rodil sem se pred 56 leti in prvih
24 let živel na Dolenjskem, nato sem se
poročil in preselil v Škofljico, kjer sem si
ustvaril dom. V prostem času se ukvarjam z raznimi športnimi aktivnostmi in
rad obiskujem kulturne prireditve. Sem
univerzitetni diplomirani pravnik s pravosodnim izpitom. V svojem poklicnem
življenju sem se ukvarjal tako s pravom
kot tudi z gospodarstvom. Svoje delovne
izkušnje sem najprej osem let pridobival
na pravnem področju, zadnjih štiriindvajset let pa na gospodarskem področju, in
sicer na vodstvenih in vodilnih delovnih
mestih, kot direktor oziroma nadzornik.
Kakšne zadolžitve imate kot podžupan
Škofljice?
Kot podžupan Škofljice sem na začetku mandata imel zadolžitve predvsem na

gospodarskem področju. S prenehanjem
funkcije podžupanu Bojanu Božiču pa
sem prevzel zadolžitve tudi na področju
družbenih dejavnosti. Na obeh področjih sem v pomoč županu pri njegovem
delu.
Poleg podžupanovanja ste tudi prvi nadzornik Slovenskih železnic in direktor v
svojem podjetju. Od kod jemljete energijo?
Energijo črpam iz zadovoljstva, ki sledi uspešno opravljenemu delu. Torej: več
uspešno opravljenega dela, več zadovoljstva in s tem več energije za nove obveznosti.
Na zadnjih županskih volitvah ste kot
kandidat SDS kandidirali za župana. V
drugem krogu ste podprli gospoda Ivana
Jordana. Je bila to pravilna odločitev?
Res sem na zadnjih lokalnih volitvah
kandidiral za župana Občine Škofljica
in se nisem uvrstil v drugi krog. Tako v
stranki kot tudi osebno smo se po razmisleku odločili, da z gospodom Ivanom
Jordanom sklenemo Pogodbo o političnem sodelovanju v mandatnem obdobju
2010–2014, z osnovnim ciljem, da skupaj
z neodvisnima listama Moja občina in
Naša Lavrica uresničujemo razvojne projekte v Občini Škofljica.
Razlog je bil predvsem v tem, da v naslednjih štirih letih kot odgovorna politična stranka pomagamo pri razvoju Občine
Škofljica in to s konstruktivnim sodelovanjem z županom in občinskim svetom, z
namenom, da naredimo čim več dobrega
za občane in občanke Občine Škofljica.
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Moje mnenje je, da ne glede na to, ali sem
župan ali ne, moram sodelovati in se po
svojih najboljših močeh spoprijeti s problemi, ki so v občini, jih reševati in ponuditi prebivalcem Občine Škofljica nove
ideje, predloge in rešitve za boljše in kakovostnejše življenje.
Če je bila to pravilna odločitev, bo pokazal čas. Vsekakor pa menim, da bi brez
sodelovanja veliko težje reševali probleme v občini, ki jih ni malo tako na komunalnem, prometnem, izobraževalnem,
gospodarskem in drugih področjih. Tu
ne smemo pozabiti na izgradnjo osnovne
šole na Lavrici in Doma starejših občanov
v Škofljici.
Prepričan sem, da moramo razmišljati pozitivno in optimistično, da moramo
sodelovati, saj bomo samo na ta način
lahko skupaj realizirali zastavljene cilje,
ki smo si jih zastavili z volilnim programom.

AKTUALNO
Kako sicer ocenjujete sodelovanje z županom?
Sodelovanje z županom ocenjujem kot
korektno.
Škofljica ima idealno lego. Za večji gospodarski razvoj pa ji manjka predvsem
za to potrebne gospodarske infrastrukture. Kje so glavne ovire?
Res je, da ima občina Škofljica zaradi
svoje lege velike priložnosti tudi na gospodarskem področju.
Glede problemov gospodarske infrastrukture bi omenil predvsem problematiko na področju prometne infrastrukture.
Gre za enega izmed največjih problemov,
ki ga mora Občina Škofljica čim prej
rešiti. Sama rešitev je na strani države,
vendar ima tudi občina tu svoje obveznosti, ki jih mora izpolniti in to predvsem
na področju opominjanja državnih organov na nevzdržno prometno situacijo na
območju Občine Škofljica. Tudi sam se
aktivno vključujem v reševanje te problematike, tako na lokalnem, občinskem kot
tudi državnem nivoju. Trenutno poteka
javna razgrnitev študije variant obvoznice s predlogom najustreznejše rešitve
in javna razgrnitev okolijskega poročila.
Prav tako na pristojnem ministrstvu potekajo razgovori v zvezi z začasno rešitvijo problema prometa v Škofljici, to je
štiripasovnico od Malenc do Škofljice ter
izgradnjo krožišč na Lavrici in Škofljici.
V OPN se umešča tudi krajša povezovalna
cesta od krožišča pri OŠ Škofljica na staro
avtocesto in »park&ride«, ki bo izboljšal
prometno problematiko v Občini Škofljici. Prav tako bo na reševanje problema
vplival tudi popoln avtocestni priključek
v Šmarju Sap (proti Ljubljani).
Po mojem mnenju je edina prava dolgoročna alternativa urejanja obvoznice
v Občini Škofljica varianta preko Barja.
Samo ta način reševanja obvoznice bo
razbremenil sedanjo cesto proti Ljubljani
in se bodo lažje uredila središča, povečala se bo prometna varnost, manjša bo
obremenjenost s hrupom, manjša onesnaženost naselij, ne nazadnje bo tudi
več prostora predvsem za nemotoriziran
promet.
Problem, ki ga zgoraj navedene rešitve
ne rešujejo, pa je prometna situacija na
Pijavi Gorici, ki ji je potrebno nameniti
posebno pozornost. Dolgoročna rešitev je
vsekakor obvoznica okoli Pijave Gorice.

Začasno pa bo potrebno izgraditi podhod
in s krožišči, semaforji ter omejitvami hitrosti poskrbeti za prometno varnost na
tem področju.
Kako bo občina pritegnila podjetja –
potencialne investitorje – v industrijsko
cono zaradi dejstva, da ima vsaka od sosednjih občin že najmanj po eno industrijsko cono?
Imamo poslovno obrtno cono, ki bi nam
lahko omogočala, da se bo v naslednjih
letih podjetništvo v naši občini razvijalo
naprej.
Trenutna gospodarska in finančna situacija oziroma kriza, katero živimo, ni
najprimernejša in najugodnejša za širitev
podjetništva, zato tudi naša poslovno obrtna cona ne zaživi tako, kot je bilo načrtovano. Poleg tega pa imamo probleme
s Kraško družbo, ki je kupec največjega
dela nepremičnin. Zašli so v finančne težave in trenutna situacija s poslovno obrtno cono vsekakor ni dobra.
Katere panoge gospodarstva ima občina
namen pritegniti v svoje okolje?
V občino bi vsekakor radi pritegnili panoge, katerih dejavnost ne bi bila moteča
za krajane. Poslovni programi, ki jih je
možno načrtovati in realizirati, so v okviru
poslovno obrtne cone fleksibilno opredeljeni in obsegajo predvsem servisne, proizvodne ter skladiščne dejavnosti, praviloma v merilu drobnega gospodarstva, brez
onesnaževanja okolja. Osnovna dejavnost
se lahko dopolni še z objekti, namenjenimi trgovini in spremljajočim dejavnostim.
Samooskrba s hrano je v državi komaj
enotretjinska. Kakšne instrumente uporablja občina za spodbujanje k večji pridelavi hrane?
Problem s padanjem samooskrbe je v
Sloveniji velik, saj je, kot pravilno ugotavljate, s preko 100 % pri določeni panogi, na primer pri zelenjavi, samooskrba padla na eno tretjino, kar je zagotovo
zaskrbljujoče. Samooskrba s hrano je
ena izmed najpomembnejših strateških
usmeritev vsake samostojne države, torej mora biti tudi cilj Slovenije. Strateška
prehranska varnost namreč pomeni varovanje samostojnosti, razvoja in stabilnosti
države. Poleg tega pa samooskrba na nivoju gospodinjstev daje možnost fizične
9

aktivnosti, nudi dostop v naravo in odvrača pozornost od trenutno žalostnih
misli. Končni učinek je boljše zdravje,
manjša obolevnost in večja samooskrba
s hrano.
V Občini Škofljica imamo sprejet Pravilnik o sofinanciranju programov za
ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja in se uporablja za programsko obdobje
2007–2013. V naslednjem letu bo potrebno ta pravilnik dodelati in vanj vključiti
dodatne ukrepe, ki bodo spodbujali pridelavo ekološko zdrave hrane v občini.
Ukrepi so določeni z evropskimi smernicami in se izvajajo v okviru Ministrstva
za kmetijstvo RS, katero daje občinam
smernice za razvoj podeželja. Občina pa
to izvršuje preko sredstev za izvajanje programov ohranjanja in razvoja kmetijstva,
gozdarstva in podeželja in se zagotavljajo
z Odlokom o proračunu Občine Škofljica
za tekoče leto. Sredstva, ki so nepovratna
in so določena v letnem programu kmetijstva, se upravičencem dodelijo na podlagi
javnega razpisa s sklepom ali z odločbo,
kjer se opredelita višina odobrenih sredstev in namen, za katerega so bila sredstva
odobrena.
Ali občina razmišlja, da bi manjšim
pridelovalcem zagotovila lokalno tržnico, kjer bi lahko dnevno ponudili svoje
pridelke in izdelke? Če, da, kje – v katerih naseljih? Za kakšno odškodnino
bi (bodo) lahko pridelovalci uporabljali
lokalno tržnico?
Z lokalno tržnico pod Ruskovim kozolcem, ki je bila narejena preko Leader las
sredstev leta 2009, občina priložnostno
sodeluje in to predvsem v času velike noči
in božiča. Sodelovanje bi bilo lahko tudi
bolj pogosto, vendar ni pravega interesa
in odziva. Občina je pred časom poskusila tudi z organizacijo te dejavnosti na
parkirišču pred občinsko stavbo in tudi tu
je bil odziv slab. V primeru, da bi s strani lokalnih proizvajalcev in eventualnih
kupcev bil interes in potreba po lokalni
tržnici (dnevni ali ob koncu tedna), bi občina vsekakor pomagala pri organizacij te
dejavnosti.
Ali občina podpira ekološko pridelavo
hrane? Če da, kako?
Pridelovanje hrane višje kakovosti,
kar je tudi ekološka pridelava hrane in
tudi pridelava drugih proizvodov, kot so

AKTUALNO
zelišča in podobno, občina podpira z ukrepi v okviru zgoraj navedenega pravilnika
o sofinanciranju programov za ohranjanje,
spodbujanje in razvoj podeželja. Ekološka
pridelava hrane lahko pripomore k boljši
donosnosti posamezne kmetije in s tem k

večji samooskrbi s hrano višje kakovosti,
kar mora postati tudi tržna priložnost ob
izgubljanju konkurenčnosti pri klasični
pridelavi.
Ker smo že v mesecu decembru, bi
ob tej priliki že sedaj vsem občanom in

občankam Občine Škofljica zaželel en lep
doživet božič, ponosno praznovanje dneva samostojnosti in veliko zdravja, zadovoljstva in sreče v novem letu 2013.
Jana Vavtar, France Prešeren

Začetek druge faze izgradnje kanalizacije
Lavrica–Škofljica
Kot je bilo v novembrskem Glasniku že predstavljeno, je bila
22. oktobra 2012 na Občini Škofljica podpisana pogodba za izgradnjo kanalizacije Lavrica–Škofljica. Gre za sodelovanje med
Občino Škofljica in izvajalcem del Komunalne gradnje Grosuplje. Po natanko treh tednih od podpisa pogodbe se je delovišče
na Nebčevi ulici na Lavrici začelo urejati. Moč je bilo opaziti
dovažanje opozorilnih znakov in tabel, protivdornih zaščit za pesek in zemljo, lesenih hlodov ter seveda gradbene mehanizacije.
Delavci so začeli tam, kjer so njihovi predhodniki končali. V tednu dni od začetka del so delavci izgradili dobrih 10 metrov nove
kanalizacijske povezave. Vse to daje občutek, da bo kanalizacija, skupaj z dvema črpališčema in 2.811 metri kanalizacijskega
omrežja, zgrajena v osmih mesecih. Seveda, če bo šlo vse po načrtih. Odvisno je tudi od tega, kako močna bo zima. Izvajalcem
še naprej zaželimo veliko sreče pri izgradnji in da bo le do konca
leta 2013 Občina Škofljica priključena na kanalizacijski sistem.
Potek priprave in izgradnje kanalizacije na Nebčevi ulici na Lavrici.

Besedilo in foto: Klemen Vider

Kaj je več vredno – življenje enega metuljčka ali
številna človeška?
Težko vprašanje, na katero ni preprostega odgovora. V oktobrski številki
Glasnika smo objavili krajšo notico o
ustanovitvi Civilne iniciative Lavrica:
brez obvoznice in brez štiripasovnice.
Na članek se je odzvalo kar nekaj bralcev,
poleg Lavričanov tudi številni iz Škofljice
in Pijave Gorice. To nas še posebej veseli,
saj se v iniciativi zavzemamo za dobrobit
vseh prebivalcev naše občine. Ker se je
ob tem pojavilo kar nekaj vaših vprašanj,
pomislekov in predlogov, zdaj izčrpneje
odgovarjamo in utemeljujemo naše cilje.
Zelo se strinjamo s tistimi, ki navajajo, da je treba vzpostaviti in posodobiti
železniško povezavo z Ribnico in s Kočevjem. Splošno znano je, da železnica
povzroča manj emisij toplogrednih plinov
kot cestni promet, manj emisij prahu, hrupa ipd. Dober zgled na področju urejanja

železniškega prometa nam je lahko Avstrija: tam imajo dobro vzdrževane proge
in goste povezave. Zato je opaziti, da na
avstrijskih cestah ni takšne gneče kot pri
nas. Nekateri Dunajčani celo priznavajo,
da niti ne potrebujejo osebnega avtomobila, saj imajo odlično organiziran javni
promet.
Prav tako se strinjamo s tistimi, ki pravijo, da je treba spremeniti miselnost ljudi.
Vse preveč smo se navadili in razvadili,
da moramo s svojim avtomobilom priti
skorajda pred vrata trgovine, službe ipd.
V prihodnje bo to mogoče v čedalje manjšem obsegu. Ljubljana se, kot je znano in
že vidno, zapira za promet. Ob letošnjem
letu mobilnosti je bila delno zaprta tudi
Slovenska cesta. Ljubljančani si zagotovo ne želijo živeti v nesnagi, kot denimo
meščani Mexico Cityja ali Pekinga. Po
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napovedih se bo v središču Ljubljane število ulic, zaprtih za promet, še povečalo.
Vedno manj je parkirnih mest. Še manj
brezplačnih. Kdo bo pripravljen vsak mesec odšteti dodatnih 100 evrov za celomesečno parkiranje v Ljubljani? Verjamemo,
da že obstajajo načrti o vzpostavitvi čim
več parkirišč na obrobju Ljubljane ali v
sosednjih občinah in usmerjanju teh potnikov na javni prevoz. Če ne bo šlo zlepa,
pa morda s kakšnim ukrepom, ki nas bo
udaril po žepu. Poglejmo v Evropo: »Plačilo za vstop z vozilom v mestno središče
so leta 2003 prvi uvedli v Londonu, sledil
je Stockholm, za njim pa še nekatera druga evropska mesta.« (Miloš Milanič, maj
2012, Finance).
Bo ob naštetih spremembah in ukrepih še vedno tako gost promet po Dolenjski cesti in/ali po tem scenariju res

AKTUALNO
še potrebujemo štiripasovnico ali obvoznico?
Gost promet in dnevne migracije so deloma posledica neurejenega stanja gospodarstva in zaposlovanja na kočevskem in
ribniškem prostoru. V tej regiji primanjkuje delovnih mest, zato je tolikšen pritisk na Ljubljano. Se je kdo od državnih
in lokalnih politikov zamislil nad tolikšno brezposelnostjo? V občini Kočevje
je po objavljenih podatkih brezposelnost
20-odstotna. Je to mogoče ob dejstvu, da
ima regija odlične možnosti gospodarskega razvoja? Kočevska in njena okolica
ima veliko naravno bogastvo – gozdove.
Čigav interes se uveljavlja, da hlodovina
na tovornjakih mimo nas odhaja v Italijo
in Avstrijo v nadaljnjo predelavo? In šele
tam dobi naš les svojo dodano vrednost.
Slovenija ima ljudi, ki znajo, zmorejo in
hočejo delati in ustvarjati, a jim politika in
njej podrejen birokratski aparat iz svojih
udobnih foteljev ne pomagata – preprosto
jim ne dasta možnosti.
Informacijska družba se čedalje bolj
razvija. Že danes v nekaterih panogah delodajalci zaposlujejo ljudi, ki zanje delajo
od doma. To se bo v prihodnosti še bolj
uveljavilo. Tako bo marsikateri delodajalec zmanjšal strošek prevoza na delo. In
prav gotovo bo na ta račun kakšen avtomobil manj na cesti, tudi naši.
Seveda pa je bilo v velikem številu odzivov mogoče zaslediti tudi skrb za okolje,
za njegovo varovanje, za čist zrak, pa tudi
strah, kje bomo prebivalci občine Škofljica še lahko v miru aktivno preživljali svoj
prosti čas. Se bomo zaradi obvoznice primorani usesti v avto in odpeljati na kakšen
drug konec Barja, morda na kolesarjenje v
Belo krajino oziroma tja, kjer intenzivno
razmišljajo tudi o tovrstnih vprašanjih in
turistično ponudbo širijo tudi na teh področjih? Čemu, če imamo lep kos okolja
v naši neposredni bližini?!
Prav tako je v nekaterih odzivih zaslediti
strah pred zadrževanjem vode in poplavami med hišami južno od železniške proge
in novozgrajeno obvoznico. Čedalje bolj
lahko ugotavljamo in na lastni koži doživljamo posledice naših posegov v okolje.
In takšen škodljivi vpliv se nam vztrajno
maščuje. Nedavno smo bili spet priča hudim poplavam, ki so uničile prenekateri
dom. Kako negativno bo obvoznica vplivala na odtekanje voda, si zlahka predstavljamo, saj imamo že zdaj ob večjem
dežju poplavljena polja in travnike. In
kako bodo poplavam najbolj izpostavljeni

prebivalci lahko zaščitili svoja življenja,
svojo lastnino? Da o problemih z zavarovalnicami ne govorimo!
Nikakor pa se Civilna iniciativa Lavrica
ne more strinjati z gospodom, ki v svojem
pismu pravilno povzema, »da se bo z izgradnjo obvoznice ali štiripasovnice urejevala težava drugih občin in ne naše«,
in ob tem opozarja, »da je egoizem eden
glavnih vzrokov za uničevanje planeta
in odnosov v družbi. Kar dnevno potrjuje praksa naše državice.« Prav egoizem
NI značilnost Civilne iniciative Lavrica,
kajti ustanovitev in delovanje iniciative
je posledica sebičnega delovanja politike, ki ne upošteva vseh danih možnosti
za reševanje dnevnih migracij iz smeri
Kočevja. Vse druge rešitve so boljše od
predvidene gradnje ceste preko Barja in
širitve sedanje Dolenjske ceste! Še imamo čas za razumen premislek. Seveda je
treba gledati na ta problem tudi s stališča
varovanja okolja. Zagotovo je število vozil stalnica, ki se povečuje. Torej bomo,
če bomo prehod omogočili kar največjemu številu vozil, povečali tudi emisije. S
stalnim povečevanjem števila vozil pa se
bo kmalu pokazalo, da tudi morebiti razširjena cesta ne zadostuje. In zgraditi bo
treba še eno vzporednico. Pri vsem skupaj
gre za zgrešen miselni vzorec. Edina prava rešitev je uvajanje javnega prevoza, ki
povzroča najmanj emisij.
Nedavno je neki občan izvedel raziskavo o prometu skozi Lavrico in tudi v
nekaterih odzivih ste zapisali, koliko potnikov je v posameznem vozilu, ki pelje
proti Ljubljani. Kot je ugotovil, se med
jutranjo prometno konico (med 6.40 in
8.30) na vsakih osem (8) vozil, v katerem
se pelje le en (1) voznik, pripelje mimo
vozilo z dvema (2) potnikoma. Na vsakih
13 vozil se peljejo trije (3) potniki. Je to
racionalno ravnanje tranzitnih potnikov?
Ni sebično do okolja? Samo predstavljajmo si, kako bi bilo, če bi se v vsakem vozilu peljala dva potnika. Koliko krajša bi
bila kolona oziroma kakšna pretočnost bi
bila na cesti? Bi še bili takšni zastoji na
Pijavi Gorici, Škofljici, Lavrici? Koliko
potnikov rešuje prometno zagato s prestopanjem na javne prevoze? Pa saj tega niti
ne morejo, možnosti javnega prevoza tako
rekoč – ni! Gneča je zjutraj in popoldan, le
da v nasprotni smeri.
Ob tem moramo zanikati tudi trditev, da
bi »urejen obvoz skozi naselje ali razširjena cesta fascinirala maso turistov in
bi se zato povečal promet«. Ne smemo
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namreč pozabiti, da gre tukaj tudi za prometno povezavo, ki preko osrednjega
dela Slovenije hrvaško Reko (pristanišče)
povezuje s severno ležečimi državami. Z
uresničitvijo tako štiripasovnice kot tudi
obvoznice bi tovorni promet pridobil možnost dokaj hitre in predvsem povezave
brez cestnin z omenjenim pristaniščem.
Obžalujemo pa, da pisec pisma sicer
pravilno ugotavlja, da »je potrebno več
naporov vložiti v promoviranje javnega
prometa in uporabe kolesa«, a hkrati že
vnaprej napove iluzornost pričakovanj,
»da bomo mi prevzgajali prebivalce
drugih občin«. Ja, najprej je treba začeti
pri sebi. Hkrati pa moramo to vprašanje
približati tudi prebivalcem drugih občin,
ki se zgolj in samo vozijo preko naše
občine. Pri tem ne bomo obupali! Dopovedovali in ponavljali bomo, da so starši
dnevno v strahu za svoje otroke, ko jih pošiljajo v šolo, da ljudje ob Dolenjski cesti
in na Pijavi Gorici živijo v nevzdržnih razmerah. Zakaj? Ker se veliko število voznikov vozi posamično v Ljubljano. Na vsak
način bi radi pozidali del Barja in občani
naj se na ta račun odpovemo aktivnemu
preživljanju prostega časa, stiku z naravo,
samooskrbi …
Zagotavljamo vam, da Civilna iniciativa Lavrica, ki se zavzema za drugačno
ureditev prometa, tega ne dela iz sebičnih
razlogov. Opozarja na napake, na nepremišljeno ravnanje, na škodo, ki jo zadajamo naravnemu okolju in s tem tudi našemu, še kako življenja polnemu planetu.
Človek je le eno od bitij, ki ga ima privilegij uporabljati, a ne izrabljati.
In za konec naj zastavimo nekaj vprašanj vsem vpletenim politikom in uradnikom, ki se zavzemajo za ta poseg:
1. Ste pripravljeni prevzeti materialno
in kazensko odgovornost za poseg v okolje, ki bo v primeru poplav ogrozil življenja in premoženje prebivalcev južneje od
Dolenjske ceste?
2. Ste pripravljeni iz lastnih žepov plačati zmanjšano vrednost nepremičnin prebivalcem, saj se bodo cene nepremičnin
na ta račun znižale?
3. Ste pripravljeni iz lastnega žepa vrniti razliko med načrtovano in z vaše strani promovirano ceno gradnje in dejanskimi končnimi stroški?
Odzive sprejemamo na e-pošti:
ci.lavrica@gmail.com
Civilna iniciativa Lavrica –
brez obvoznice in brez štiripasovnice

AKTUALNO
S PESMIJO SKOZI ČAS

Turistični večer z Laniškimi predicami
Osrednji dogodek tega večera je bil
koncert v avli Osnovne šole na Škofljici
v nedeljo, 25. novembra zvečer. Tako ga
je tudi označil predsednik TD Škofljica,
gospod Jože Dolšina, v svojem nagovoru.
Sledila je eksplozija sproščenega muziciranja ob dvanajstih skladbah iz zlatih
let slovenske popevke. Spomnimo se, da
nas je ta zbor lani popeljal s pesmijo okrog
sveta, sedaj pa nas je povedel s pesmijo
skozi čas šestdesetih in sedemdesetih let.
Zbor je s suvereno izvedbo dokazal, da
obvlada različne žanre – od klasičnih do
tujih ljudskih pesmi, do tujih popularnih
skladb.
Za Laniške predice je značilno, da pri
izvedbi sodelujejo z različnimi glasbeniki – instrumentalisti. Tokrat je z njimi sodeloval Miha Brkinjač s klavirsko
spremljavo zapetih skladb. Slednje se je
izkazalo kot posrečena kombinacija, saj

je tonska osnova klavirja dodajala petju
potrebno harmoničnost, dinamiko in pridih prejšnjih časov. Po drugi strani pa so
odlične priredbe znanih avtorjev poskrbele za bolj sodobno doživljanje znanih
melodij. Duhovite in iskrive trenutke pa
so prinesle še dodatne priredbe Mojce
Jevnikar Zajc (Zemlja pleše, V Ljubljano)
in Katarine Bambič (Vse je lepše, ker te
ljubim). Slednjo skladbo sta v duetu zapela Cvetka Kličevič-Goršak in Miha Brkinjač. Za Miha je bil koncert izziv, saj
je moral spremljati zbor in se nenehno
prilagajati – potrebna je bila maksimalna
koncentracija.
Na trenutke je bil v skušnjavi, da bi kaj
po svoje zaigral, pa jo je premagal tako,
da je publiki samostojno zapel tri skladbe.
Izpopolnjuje se v solo petju, zaupal nam
je tudi, da odhaja v Gradec na obeležje
100-letnice Karla Štreklja.

Avla osnovne šole je bila nabito polna,
kar je pohvalno, kakor tudi pripravljenost
vodstva šole, da ponudi šolski prostor v
ta namen.
Med publiko smo opazili tudi dolgoletno članico zbora gospo Bernardo Hosta
in jo povprašali po vtisih »z one strani«.
Povedala je, da je zbor zvenel mladostno,
ni bilo slabega zvena. Občutilo se je, da
so trdo vadile za nastop. Pesmi so odpele
z energijo, pa tudi pozitivne občutke so
vložile v izvedbo – pele so s srcem.
Anja Uršič, ki je kultivirano povezovala
spored koncerta, je omenila, da je popevka stara dama. Pa vendar dodajamo, da je
bil nedeljski koncert dokaz, da lahko tudi
staro damo spravimo na visoke obrate.
V prijetnem vzdušju so obiskovalci pokramljali in v lepoti trenutka zaključili
nedeljski večer.

v 5., 6. mesecu nosečnosti prebolevala
močan prehlad, temu ni pripisovala posebne pozornosti. A kaj kmalu so jo začele
mučiti zle slutnje. Čutila je, da nosečnost
poteka drugače, ginekologinja jo je tolažila, da ni nič neobičajnega, če plod malo
zaostaja v rasti. Porod je bil izjemno dramatičen. Mateja je imela visoko vročino,
skoraj 39 stopinj Celzija. Plodovnica, ki
ji je odtekala, je bila zelene barve. Utrip
novorojenke je bil izmenično močan ali
šibak. Ko je Manca privekala na svet, je
tehtala 2,5 kilograma in njene ocene so
bile 9-9-9. Čez pol ure pa se je svet obrnil
na glavo. Okoli Mančinega noska so se
pojavile pikice, majhne krvavitve – petehije. Doktor Cerarjeva je takoj prepoznala
citomegalovirus, virus, ki dobesedno razžira možgane. Mami Mateja je žal namreč

sodila med tisti odstotek ljudi, ki niso odporni ali „prekuženi“ in Manca se je tako
okužila preko posteljice v maternici. Manca je na intenzivni negi preživela 2 tedna,
kar je zelo malo časa, saj je povprečje tam
okoli 6 mesecev. Malčica je že takoj pokazala, da je borka z velikim B, saj se glede
na to, da je prestala tri hude krvavitve v
možganih, zdravniki niso nadejali, da bo
preživela.
In danes … Manca bo kmalu napolnila
4 leta. Obiskuje vrtec in to blazno, strašansko, noro rada. Prej je hodila v razvojni
vrtec za Bežigradom, a je vztrajna mami
Mateja dosegla, da so v devetih mesecih
na Soči spremenili odločbo in tako mala
srčica od 1. septembra obiskuje »navadni«
vrtec Kekec v Mali vasi pri Grosupljem.
Dodeljena ji je spremljevalka in Manca

Peter Pal, Foto: Ferrucio Hrvatin

Ti si moje sonce
Matejina druga nosečnost je potekala
povsem normalno. Veliko se je gibala, se
zdravo prehranjevala, predvsem pa potrpežljivo odgovarjala na vprašanja dvoletne Zale, ki je s strašansko nestrpnostjo
pričakovala rojstvo sestrice. Ko je Mateja
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neskončno uživa v družbi osemnajstih
sovrstnikov, ki so jo sprejeli z odprtimi
rokami. Obe vzgojiteljici se kar ne moreta načuditi, kako se je Manca spremenila v dveh mesecih. Postala je prava mala
koketa, zelo rada se spogleduje, odlično
razume navodila in v rokicah najrajši drži
knjižico in jo lista. Sestrici Zala in Nika
jo tudi doma vedno vključita v igro. Punce priredijo čajanko in Manca je glavna
kuharica – zelo rada meša s kuhalnico. In
če sestrici pozabita, kdo je v kuhinji šef,
Manca kaj hitro protestira in po sobi letijo
piskrčki. Manca zna tudi sama piti iz kozarca, kar je za dekletce s takšno diagnozo (cerebralna paraliza) pravi fenomen.
Mami Mateja jo večkrat iz vozička položi
na tla in Manca se odriva z nogami ter po
hrbtu dirja sem ter tja. Je odličnega zdravja, redko bolna. Ima izjemno visok prag
bolečine. Ko je imela norice, je imela vse
telo prekrito s pikami, 39 stopinj vročine,
a se meni nič tebi nič veselo igrala in žlobudrala. Manca je, odkar obiskuje vrtec,
kot prerojena. Mateja pravi, da je pravcati
mali »gavnar«; navihana, vesela in srečna
deklica.
Otrok, kot Manca, življenje družine postavi na glavo. Tudi Zormanovim iz Vina
(mami Mateja je Želimeljčanka) je bilo v
prvih mesecih zelo težko. A niso obupavali, nemočno vili roke. Mateja je človek

akcije. Odločila se je, da Manci kar najbolj olajša in ozaljša življenje. Neumorno
lepi plakate s prošnjami za zbiranje papirja in zamaškov po vrtcih in šolah. Trudi se
namreč zbrati denar, da bi Manci izboljšala življenjske pogoje in ji omogočila bolj
kakovostno in prijazno otroštvo. Zamaške
zbirajo v vseh enotah vrtca in v šoli, po
gasilskih domovih in na bencinski črpalki
Petrol na Pijavi Gorici. Po zamaške in papir pride Mateja po dogovoru tudi na dom.
Pokličete jo lahko na telefonsko številko:
041 896 691 ali ji pišete na elektronski naslov: mateja.glinsek@gmail.com.
Na koledarju si prečrtajte nedeljo, 16.
junija 2013. Mateja namreč organizira veliki dobrodelni koncert za Manco. To bo
spektakularna otroška veselica z zvenečimi imeni. O tem kaj več čez mesec ali dva.
Manca bo kmalu imela tudi svojo spletno stran: www.zamanco.si. Na njej boste lahko spremljali vse lumparije, ki jih
bo ušpičila Manca, pa tudi, kako poteka
nabiranje sredstev za nakup kombija z
rampo, ki bo Mateji krepko olajšal prevažanje Mance, Zale in Nike. Invalidski voziček in vsa tri dekleta zdaj vozi
v povsem navadnem, starem karavanu,
ki pa ne bo več dolgo vzdržal te naloge.
Na Maničini spletni strani bo objavljen
tudi račun, na katerega lahko primaknete
kakšen evro.

Mami Mateja in Ati Martin o hčerki
Manci pravita, da je čarobna. Očitno je
začarala tudi ekipo oddaje Piramida, ki je
o njej posnela prispevek in tako bo Manca, televizijska zvezda, kaj kmalu zrla še
z malih ekranov. Ne pozabite torej spremljati oddaje Piramida, 17. 12. 2012 na
TV 3 Medias.
Karmen Fabjan

Celoten izkupiček telefonskega
glasovanja v oddaji bodo namenili mali Manci. TV3 Medias pa bo v
mesecu decembru, najbolj radodarnem mesecu, za Manco izpeljalo tudi vseslovensko dobrodelno
akcijo »Medvedek dobre volje«, v
okviru katere bodo 17. in 22. 12.
2012 prireditve tudi blizu nas, v
Ljubljani.

Snemanje videospota pesmi »Objemi me«
Vsi dobro vemo, da ima slovenska zabavna glasba v svoji zgodovini zapisana
mnoga imena. Marsikatera izmed njih še
danes prepevajo tiste svoje, najboljše in
nepozabne. Seveda se čez čas rodijo tudi
nova imena, s svojimi značilnostmi in z
novimi zgodbami. Tako se je rodila nova
pesem z naslovom »Objemi me«, katere
pevka je naša občanka z Vrha nad Želimljami in novinarka ter moderatorka na
radiu Zeleni Val Ksenija Rebeka Matković. Pesem je bila posneta, manjkalo je
le še snemanje videospota za omenjeno
pesem. Vse to je Ksenija našla kar na Lavrici, v družinskem hotelu družine Vider v
soboto, 27. oktobra 2012. Veliko tehnike,
prijeten ambient, stilisti in statisti, frizerka, fotografinja, natakar, gostje … Vsi so
poskrbeli, da so bile vse sekunde pesniške zgodbe skrbno izpolnjene in odlično
zaigrane. To snemanje je trajalo skoraj
ves dan, pa vendar je vladalo sproščeno
vzdušje. Žal snemanju ni bilo naklonjeno

vreme, saj je Ksenija želela nekaj kadrov
spota posneti tudi na gradu Lisičje. Toda
nič zato. Spot je bil profesionalno posnet,
sedaj, ko poteka montaža spota, pa lahko
le čakamo, da poslušalci uzrejo premiero
spota. Pesem se že vrti na sporedu številnih radijskih postaj, Ksenija pa napoveduje, da bo svoje poslušalce in oboževalce
presenetila še s kakšnim novim glasbenim
podvigom. Prisluhnimo ji.
Klemen Vider

V svojem imenu bi se želela iskreno zahvaliti družini Vider za popolno podporo in gostoljubnost v Grandvid hotelu
pri snemanju videospota. Tako srčnih in
pozitivnih ljudi je res malo, zahvala pa
gre tudi vsem ostalim sodelujočim, ki so
z navdušenjem sprejeli izziv snemanja
videospota. In prav zato verjamem, da
bo videospot res nekaj posebnega.
Sk št
Skuštran
odlomek
dl
k s snemanja.
j Foto:
F t Karin
K i
Božič
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Ksenija Rebeka Matković

POLITIČNE STRANKE

Prijeten čas dogodkov in družinske harmonije prihaja.
Želimo vam, da bi ga preživeli in doživeli v osrečujočem
okolju. Vaš korak v novo leto 2013 naj ne bo negotov,
ampak trden in zanesljiv z upanjem na lepo prihodnost!

Vesele božične in
novoletne praznike,
vam želimo
Nataša Spreitzer, Iztok Petrič, Bojan Božič
Svetniki Neodvisne liste Naša Lavrica
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Ob dnevu slovenske samostojnosti in enotnosti, praznovanju božičnih ter novoletnih praznikov
Vam občankam, občanom, otrokom in mladini iskreno voščimo.
Želimo vam prijetno praznovanje, dobro počutje ter obilo oddiha.
Prizadevajmo si, da v naslednjem letu vsak zase in skupaj ohranimo zdravja, iskrivosti ter bistrosti
uma in duha. Upoštevajmo se ter vodimo dialog med seboj, čas razprtij opustimo in začrtajmo
pravo pot.
V prihajajočem letu 2013 želimo vsem zaposlenim in na delo čakajočim veliko uspeha in
premagovanja neželenih, zlasti gospodarskih težav.
Občini ter krajanom želimo, da ustvarja in se razvija z lastnim znanjem in delom.
Znanja ter uspeha v letu 2013 želimo vsem!
Občinski odbor SD Škofljica

OO SDS Škofljica skupaj z ŽO SDS Škofljica in SDM Škofljica,
želi članom, prijateljem ter vsem občanom Občine Škofljica
vesele Božične praznike,
ponosno praznovanje Dneva samostojnosti in enotnosti,
v Novem Letu 2013 pa obilo uspehov
in osebne sreče.
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Drage občanke in občani!

Želimo vam veliko blagoslovljenih božičnih dni.
Naj ob Novorojenem zaznamo vso veličino stvarstva in spoznamo
skromnost svojega bivanja.
Še eno leto odhaja in prihaja novo.
Naj bo zdravo, polno drobnih življenjskih rados
in veselega pričakovanja.
Občinski odbor SLS
Škofljica

OBČINSKI ODBOR ŠKOFLJICA

Trije dobri možje nagovarjajo tudi letos otroke, odrasle in starejše – vsi ljudi dobre volje
in čistih misli. Izpolnjujejo naše želje za srečno zdravo in zadovoljno življenje.
Da bi želje ne ostale neizpolnjene, se moramo potruditi vsi znotraj lokalne skupnosti –
občine, v kateri živimo. Občinska uprava, organizacije, združenja, društva – da bi bili
zadovoljni z bivalnimi pogoji, se počutili varne, preskrbljene, da nihče ne bi bil brez potrebne pomoči in osamljen. Vsi skupaj in vsak posebej lahko storimo največ.
Z najboljšimi željami se pridružujemo tudi mi – naj bo bleščeči december prijeten, preživet v krogu prijateljev, družine, znancev, sosedov – za vse občanke in občane naše občine.
Srečno!
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Sprevod z Božičkom in obdarovanje otrok na
PIJAVI GORICI 25. 12. 2012
Ho, ho, ho, sem B
Božiček in letos pridem obiskat vse pridne otroke na PIJAVO GORICO.
Staršem povejte, kdaj in kam naj vas pripeljejo.
Na Pijavi Gorici bom obdaril otroke ob 17. uri
pri Skednju (Gasilska ulica);

Ho-Ho-Ho, se vidimo otroci!
Vaš BOŽIČEK
Božičkov sprevod in obdarovanje organizirajo:
KS Pijava Gorica in KUD Pijava Gorica

Tradicionalno puljenje lanu v Lanišču
Letos smo imeli že tradicionalno peto
puljenje lanu. Ni dolgo tega, ko smo prvič
posejali lan v letu 2008 ob praznovanju
780-letnici prve pisne omembe vasi Lanišče in cerkvice sv. Uršule (leta 1228 –
takrat Harland).
Tudi letos smo konec aprila posejali lan, pozneje pa smo ga ročno opleli.
V juniju in juliju je lepo nebeško modro
cvetel. V toplem poletju je dozoreval in
dobil je »lačne goste« ptiče, ki so ga kot
nedozorelo mehko seme kar nekaj pozobali. Morali smo hitro ukrepati in ga
z mrežo zaščititi po vsej površini in do
tal. Kar hitro je šlo poletje proti koncu
in prišel je čas, ko je lan dobil lepo rjavo barvo in ga je bilo treba pospraviti.
Po starodavnem načinu smo, kot prejšnja
leta, za puljenje lanu potrebovali nekaj
pridnih rok.
Po dogovoru s predsednico TD Lavrica gospo Slavko Kregar in predsednico
Aktiva podeželskih žena Škofljica gospo Terezijo Kastelic so se članice kaj
hitro odzvale in nam priskočile na pomoč pri puljenju lanu. Po vročem poletju je bila zemlja močno suha. Dne 10.
avgusta je bil vroč dan, zato smo začeli
s puljenjem pozno popolne. Pozneje so
sonce prekrili oblaki, da ni tako hudo
žgalo kot prejšnje dni. Ker lanu nismo
17
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dobrotami, dobro kapljico in s tem okrepčali telo ter s humorjem polepšali večer.
Za še prijetnejše vzdušje je s harmoniko
poskrbel vaški godec Jože Jeršin iz Gradišča. V veselem druženju smo se zadržali
do poznih ur.
Pridnim ženam so se pridružili tudi
delovni možje in naj jih navedem: Terezija in Lojze Kastelic z otroki Matejem in Katarino, Slavka Kregar, Marinka in Tone Kos, Slavica in Jože
Jeršin, Irena Škerjanec in njena prijateljica Majda iz Čušperka, Sandi Novak, Maša Bratina z otrokoma Aljažem in Gašperjem iz Krajinskega

parka Barje, poleg naju tudi sin Aleš
Skubic.
Takšno druženje so poznali naši predniki. Stare, čedalje bolj spoštovane navade
in izkušnje naših prednikov so bile nuja za
preživetje in so se prenašale iz roda v rod.
V današnjih časih takšnega druženja skoraj ni več, tudi vaški otroci se med seboj
zelo malo igrajo.
Ob tem se vsem pridnim delavcem iskreno zahvaljujeva in se priporočava tudi
v prihodnje. Lahko se nam pridružijo tudi
drugi, dela je za vse dovolj.
Janez in Ivanka Skubic, Lanišče

imeli veliko, smo ga v dobrih dveh urah
populili in peljali v Mihovčev kozolec
v Lanišče.
Naj se vrnem še enkrat k našim prizadevnim aktivnim podeželskim ženam, ki
so vajene trdega kmečkega dela, veliko jih
dela še v službi in jim ni bilo treba dvakrat reči, da nam pomagajo. Aktiv se je
že velikokrat izkazal z domačim okusnim
pecivom ob občinskih prireditvah, kot so:
v gradu Lisičje, medobčinsko tekmovanje
koscev in grabljic, na tržnici pod Ruskovim kozolcem, razstava peciva na Igu in
mnogo drugih prireditvah.
Po napornem delu puljenja smo sedli za mize in jih pogostili z domačimi

Veselo martinovanje
V tem letnem času so Dolenjci že po tradiciji znani kot gostitelji z obilo dobre volje, z njihovo naravno pomočjo vinogradniških gričkov in znanega cvička. Naši upokojenci se Martinovim
navadam težko uprejo in tokrat smo se podali na Malkovec v
izredno estetsko novozgrajen objekt v še lepšem naravnem okolju k vinogradniku in gostincu Devu. Deležni smo bili dobre postrežbe z zelo okusno hrano, kar se odraža na večgeneracijsko
gostinsko izkušnjo.
Martinovanje je kulturni praznik, s krstom vina in kulturnim
načinom njegove uporabe pa pokažemo spoštovanje pridelovalcem te žlahtne kapljice. Kulturna izražanja so naš izlet popestrila
z ogledom obširne razstave likovnih in kiparskih del v trebanjski
Galeriji likovnih Samorastnikov, katera je po obširni zbirki in
raznolikem izražanju vredna ogleda.
V imenu Upravnega odbora DU Lavrica se vsem članom,
predvsem tistim članom, kateri so redno prisotni na naših prireditvah, zahvaljujem za spoštovanje naše organiziranosti, prijaznih
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odnosov do sočlanov in izredno delavnost, s katero si kolektivno
lepšamo vsakdan.
V bližnjih predprazničnih in prazničnih dnevih želim vsem članom in ostalim upokojencem Lavrice, kateri se še niste odločili
za občasna generacijska druženja, da izkoristite lepe trenutke in
zadovoljstvo delite s tistimi, katere imate radi.
Prišel je najlepši čas v letu,
čas ko se spominjamo preteklosti in
pričakujemo prihodnost.
Ko se želja o sreči, zdravju in uspehu
seli iz srca v srce.
Naj se uresničijo sanje
in izpolnijo pričakovanja.
Jože Sebanec
predsednik DU Lavrica
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Jesenovanje na Lavrici
Ponujamo vam nekaj utrinkov z različnih jesenskih delavnic, ki smo jih organizirali v DPM Lavrica.
Bazar rabljenih predmetov in ustvarjalna delavnica PreObleka s Kulturno
ekološkim društvom Smetumet – sobota, 13. 10. 2012
Pri bazarju je vsako leto tako, da pride
veliko prodajalcev, tokrat z veliko otroške
opreme, kupcev pa bolj malo. Priročna
priložnost je zamujena. Le kdaj bomo znali lokalno ekonomizirati nabavo rabljenih
predmetov? Poudarek ustvarjalne delavnice je bil na praktičnem, lastnoročnem
ustvarjanju z izbranimi materiali. Lotili
smo se REciklirane majice (iz neuporabnih bombažnih majic) in izdelali tudi
nekaj bombažnih vreč/torbic itd. Mentorica je udeležence vodila skozi ustvarjalni proces – spodbujala posameznikovo
ustvarjalnost, jih usmerjala in učila tehnik, potrebnih za ustvarjanje na delavnici.
Zabavali smo se in bili presenečeni nad
ustvarjenim.
Žičkarija – delavnica ustvarjanja iz
žice – sobota, 20. 10. 2012
Uporabili smo mehkejšo žico in poskušali plesti okrasne in zanimive objekte.
Nekateri so se lotili napisa svojega imena, drugi pa so si pripravili smrečico, kjer
manjkajo le še okrasi. Ponovno ustvarjalno in zabavno. Na tej delavnici nas je
bilo nekaj manj, prišli so predvsem fantje,
morda tudi zato, ker je bil tisti dan res lep
sončen dan.
Delavnica izrezovanja in krašenja
buč – petek, 26. 10. 2012
Tisto jesensko popoldne smo se zbrali
v Domu krajanov z namenom, da bomo

Bazar rabljenih predmetov

Žičkanje

izrezovali buče in jih tudi krasili z naravnimi materiali. Zbrala se nas je kar velika
množica otrok in staršev. Za okraševanje
smo prinesli veliko materiala iz narave:
posušena bučna in sončnična semena,
cvetove od žametnic, sončnic, hortenzij,
liste od žajblja, skorjo cimeta, prelepo
klasje žitarice amaranta, nekaj kostanjevih ježic, veliko javorovih listov v prekrasnih jesenskih barvah, storže, orehe,
zelenje od lovorikovca, bršljan, celo mini
kumarice ter še veliko drugih stvari, za
katere pa ne vemo imena, smo jih samo
našli v naravi. Skratka, nabrali smo tisto,
kar narava ponuja. Seveda brez buč različnih velikosti in sort ni šlo. Pri izrezovanju
buč smo si tudi pomagali z modelčki za
peko piškotov za natančnejše izrezovanje
buč. Tako so nastale oči v obliki zvezdic,
kometa, srčka …
Pustili smo prosto pot domišljiji in začele so nastajati resnično neverjetne buče
tako po načinu izrezovanja kot tudi po
okraskih, ki so jih spretne roke otrok in
staršev dodajale na njih. Kakšna domišljija, kakšni izdelki, ena buča lepša od
druge! Nekateri so se lotili celo krašenja mini kumaric, ki so dolge približno
2 do 3 cm, pa tudi kakšen oreh je dobil
naglavni okrasek. Posebna pohvala tem

mojstrom oziroma mojstricam za te mini
izdelke.
Prav vsaka narejena buča bi si zaslužila
objavo. Vljudno vabimo vse, da si pogledate več primerov buč na Facebook strani
DPM Lavrica. Na koncu smo še pospravili za seboj in bili vsi zadovoljni s potekom
delavnice, kot tudi s prekrasnimi bučami,
katere smo odnesli domov.
Sedaj veste, kam morate priti naslednje
leto, da bodo tudi vaše buče tako lepe. ;-)
Družabne igre – BaseCamp – sobota,
10. 11. 2012
Tisto novembrsko soboto smo obudili
druženje za otroke in mladino v lokalni
»dnevni sobi« – BaseCamp. Družabne
igre vseh vrst bodo v teh jesensko-zimskih dneh prav gotovo najboljša zabava
in dopolnilo računalniškim igricam. Lepo
nam je bilo že, ko smo izbirali primerno
igro, se dogovarjali za pravila in potem
je bilo smeha pri sami igri. Mlade je premamil namizni tenis. Morda smo pogrešali še več otrok in mladih, da bi bilo še
več zabave. Upam, da se znate doma tudi
tako zabavati, kot smo se tisto popoldne
v dvorani. Fino je bilo, da je več otrok in
mladih skupaj. Včasih je dobro pokukati v
lokalno skupnost, se povezati s sosedi in
sosedovimi otroki, vabljeni tudi za drugič.
Večeri bodo hladni, včasih tudi osamljeni.
Najbolj boste našim programom sledili,
če pogledate na FB stran ali pišete na dpm.
lavrica@gmail.com in prosite, da vas obveščamo o naših dogodkih. December bo
pester tudi pri nas. V tem mesecu vam zagotavljamo vsaj 4 zelo atraktivne dogodke
in nekaj bolj preprostih. Vabljeni.

Izrezovanje in krašenje buč

Ustvarjalna delavnica PreObleka
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Za DPM Lavrica zapisali Radmila Pavlovič Blatnik in Marija Vavpotič, Foto:
Radmila Pavlovič Blatnik
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Sklepno dejanje – fotografska razstava
Ni bil petek 13., bil pa je torek, 13. novembra 2012, ko se je zgodilo sklepno
dejanje letošnjega fotografskega tečaja,
organiziranega v okviru Kulturno umetniškega društva Škofljica. Ta dan je bila
namreč v prostorih Mestne knjižnice Ljubljane, enote Škofljica otvoritev fotografske razstave, ki so jo pripravili letošnji
udeleženci fotografskega tečaja.
Že kar nekaj let zapored se v okviru
Kulturno umetniškega društva Škofljica
odvija fotografski tečaj z naslovom »Fotografirajmo z veseljem in uspešno«, kar
je tudi naslov fotografskega priročnika
gospoda Ferucia Hrvatina, ki je vodil tečaj. Letošnji tečaj se lahko ponaša z rekordnim številom udeležencev, kar je predstavljalo pravi izziv za mentorja pri delu s
tečajniki na terenu.
Rezultat letošnjega tečaja je tako razstava fotografij, na kateri se je 10 izmed
20 udeležencev odločilo svoje fotografije
postaviti pred oči javnosti. Druščina desetih razstavljavcev je starostno zelo pisana,
temu primerno pa je zanimiva tudi vsebina

razstavljenih fotografij, vrednih ogleda.
Fotografije bodo na ogled v Knjižnici
Škofljica do torka, 11. decembra 2012.
Otvoritev razstave sta z nagovori pospremila podpredsednik KUD Škofljica
Stane Kočar in mentor fotografskega tečaja Ferucio Hrvatin, z glasbenima vložkoma pa je dogodek obogatila flavtistka
Špela Brkinjač. Na sami otvoritvi razstave

Kulturno umetniško društvo Škofljica
vas vabi na projekcijo filma

NE JOČI, PETER

To bo četrta filmska projekcija v sezoni 2012/13 pod
naslovom Mlada leta slovenskega filma. Obveščamo
vas, da se bo projekcija odvila teden dni pozneje, kot
je bilo sprva napovedano in oglaševano v Glasniku,
plakatih ter na ostalem promocijskem materialu, in bo
tako potekala v kulturni dvorani na Škofljici v soboto,
15. decembra 2012 ob 19.30.
Vstop prost.
Več informacij o filmskih projekcijah najdete na spletni
strani www.kud-skofljica.si!
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so se med udeleženci že snovale nove ideje in misli o podobnih in razširjenih oblikah tečajev na temo fotografije. Že zdaj
prisrčno vabljeni, da naslednje leto skupaj z novimi in »starimi« tečajniki ujamete nepozabne trenutke v svoj fotografski
objektiv na nekoliko drugačen način.
Mojca Brkinjač, KUD Škofljica
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Nevšečnosti gledališčnikov KUD Škofljica
Minulo poletje in jesen nam, dramski
sekciji Š. Oder KUD Škofljica, usoda ni
bila naklonjena! Poleti, nekaj dni po proslavi Dneva državnosti na dvorcu Lisičje,
ki je bila 21. junija 2012, ko smo imeli
že vse pripravljeno in organizirano za izvedbo dveh enodejank Branislava Nušića
– »Analfabet« in »Oblast«, smo dobili od
Občine Škofljica obvestilo, da do nadaljnjega odpadejo vse prireditve v dvorcu in
v atriju, ker obstaja nevarnost odpadanja
strešne opeke. Zato je prireditev, ki smo
jo planirali izvesti skupaj z Likovno skupino 2002 in Društvom upokojencev Škofljica, žal, v soboto, 22. julija na Lisičju,
odpadla.
Druga nevšečnost, ki nas je doletela, se
je zgodila 19. oktobra ob 19.30, ko nas je

10 igralcev in režiserka prišlo na planirano in najavljeno vajo za prej omenjeni
predstavi v kulturno dvorano na Škofljici.
Bili smo nemalo šokirani, ker so bila nihajna vrata zaklenjena, mi pa brez ključa!
Ključa kot društvo nismo smeli dobiti, ker
so bili v dvorani razgrnjeni dokumenti o
Občinskem prostorskem načrtu. Torej, 19.
oktobra smo lahko naredili samo bralno
vajo kar v avli občine.
In zaradi ne-dostopa v dvorano in garderobni sobi smo imeli še dodaten problem; v garderobnih sobah so tako ostali
nam nedostopni: scena, kostumi in gledališki rekviziti. Ker smo imeli datuma dveh
gostovanj že dogovorjena, je bilo treba nadaljevati z vajami in ob prvem možnem
času - v času uradnih ur občine – preseliti

sceno, kostume in rekvizite na novo lokacijo. Z velikim razumevanjem občinskega svetnika g. Bojana Božiča smo sceno
preselili v Dom krajanov na Lavrici, rekvizite in kostume pa v domačo hrambo.
Vsa prevažanja scene sem ter tja nam je
ljubeznivo opravil g. Lado Žefran, za kar
smo mu iskreno hvaležni. Zahvaljujemo
se tudi g. Jožetu Pintarju z Lavrice, ki nam
je odklepal njihovo dvorano za naše vaje,
in zaklepal za nami.
Po vseh nevšečnostih, ki so nas doletele
to jesen, smo uspešno izvedli dve gostovanji enodejank »Analfabet« in »Oblast«
in sicer v Ljubljani na Rakovniku in v sosednjem Šmarju-Sap.
Za dramsko sekcijo, Marija Gregorič
KUD Škofljica

Ko se združita prijetno in poučno
Na prečudovito novembrsko soboto je potekalo še zadnje izobraževanje s področja kmetijstva, predelava mleka. Da se je
aktiv podeželskih žena pri TD Lavrica odločil, naj se delavnica
izvede v Slovenskih goricah, ni naključje. Predsednica aktiva
ima na tem štajerskem koncu svoje korenine, zato je bila poleg
organizacije izobraževanja o predelavi mleka pripravljena skupini pokazati vse lepote njenega rodnega kraja.
Prepotovali smo kar nekaj občin v osrednjem delu Slovenskih
goric, kot so Sv. Jurij v Slovenskih goricah, Cerkvenjak, Lenart,
Sveta Ana, Sveta Trojica, v nekaterih malo postali, si ogledali
znamenitosti in pozorno poslušali turističnega vodnika, ki nam
je opisoval znamenitosti, gospodarstvo posameznih občin, predvsem pa razlagal o kmetijstvu, vinogradništvu in sadjarstvu, kar
predstavlja potencial za razvoj turizma.
Vseh turističnih znamenitosti, ki smo si jih ogledali, ne bom
naštevala, predstavila pa bom le eno, ki je posebna in nam bo
ostala v spominu še kar nekaj časa.

V vasici Kunova, streljaj od Negovskega jezera, smo si ogledali Pachamama center. To je kraj, kjer se prepletajo različne
kulture, kraj, kjer človek začuti stik z zemljo, polno pozitivne
energije. Sprehajali smo se po bambusovem vrtičku z lesenimi
klopcami, polnem raznih kipcev, prepoznavali zdravilne rastline
in poskusili zeliščni čaj, preizkušali razne kreme z omamnimi
vonji, pa mila in konopljino olje. Tla okrog objektov so narejena iz ostankov keramičnih ploščic, zloženih v mozaik in kar
neprijetno je bilo stopati po svetlečih se likih, da bi jih človek
ne poškodoval, vedoč, da je bilo vloženega mnogo truda in časa.
Luz, solastnica centra, prihaja iz perujske indijanske družine.
Pot jo je vodila iz rodnega Peruja v Evropo, kjer se je kot frizerka
strokovno izobraževala. Lasten frizerski salon je imela v Ljubljani, sedaj pa ga namerava odpreti v Pachamama centru.
Vsekakor je bil osnovni namen strokovne ekskurzije delavnica
predelave mleka, in sicer smo spoznali, kako se izdela mehki sir
in jogurti.
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Predavatelj je predstavil postopek: siril mleko, rezal na kocke,
pustil počivati, mešal, sledilo je polnjenje posodic in odcejanje
sirotke, hlajenje, obračanje posodic.
Medtem, ko se je mleko sirilo, smo delali tekoči jogurt, potem
še sadnega.
Skratka, kar zahtevni postopki, vsaj kar zadeva izdelave sira.
Prav gotovo si nismo vsega zapomnili, zato smo predavatelja
zaprosili za pisna navodila.
Poskusili smo tudi kulinariko Slovenskih goric. Slovenskogoriška gibanica je v Slovenskih goricah služila kot tradicionalna
jed ob pomembnih kmečkih opravilih, kot so žetev, trgatev, košnja, ob godovih in praznikih. Še danes je močno prisotna na
kmetijah. Pripravlja se iz vlečenega testa in skute in se peče v
krušni peči.

V dobi varčevanja, ko posameznik želi čim več hrane pridelati
doma, je izobraževanje v tej smeri še kako dobrodošlo. Občina
Škofljica takšne ukrepe financira v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj podeželja
v Občini Škofljica. Morda bi v prihodnje razmišljali tudi o izobraževanju na področju ekološke ali integrirane pridelave hrane,
ponovni setvi različnih vrst žit, ki se je v zadnjem času močno
opustila. Ajdovih polj skorajda več ne vidiš, pa je ajda na Vrhu
pred časom tako dobro obrodila!
Kakor koli že, domov smo se vrnili polni vtisov, nekateri s
kremami, drugi s čaji, domačimi piškoti ali z originalnim bučnim
oljem. Potrudimo se, da bomo tudi mi imeli v naši občini gostom
kaj pokazati, jih znati postreči, pa tudi kaj prodati.
Brigita Marinšek

VOŠČILO
Za veselje v srcu in srečo v duši ni treba
daleč. Občutimo ju že, če se malo pomudimo v mislih pri sebi, pri sodelavcih,
znancih in prijateljih in pri svojih
najdražjih.
Potem je svet majhen in je velik hkrati,
predvsem pa lepši.
Naj bo takšen tudi v letu 2013, ki je pred
nami!
Janez Ogrinc,
predsednik Društva upokojencev Škofljica
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Ob koncu leta
Leto je naokoli. Vsi bomo naredili pregled leta in objavili rezultate, takšne in
drugačne. Leto, ki se končuje, nam je prizaneslo z vsemi vrstami neurij, ki so jih
bili, žal, deležni nekateri deli naše male
državice. Vseeno smo bili ob napovedanih težavah vedno v pripravljenosti. Imeli
smo nekaj manjših intervencij.
Udeležili smo se smučarskega dneva
regije Ljubljana I na Soriški planini, ki
pa nas ni pričakala v soncu, temveč je
bila tudi tam prisotna ljubljanska megla.
Z otroki smo obiskali gasilsko enoto na
letališču Brnik. Pokazali so nam svojo
tehniko in tudi »super Panterja« za posredovanje ob letalskih nesrečah. Seveda je
bila naša mladina navdušena, še posebej
nad zmogljivostjo vozila. Če ostanem pri
mladini, se je redno udeleževala vseh tekmovanj. V orientacijskem teku so se uspeli preko občinskega tekmovanja in regijskega tekmovanja na Karlovici v občini
Velike Lašče z dvema ekipama mladink
ponovno udeležiti državnega orientacijskega tekmovanja, ki je septembra potekalo v Veliki Pirešici v GZ Žalec. Nismo
se samo udeležili, ampak smo celo krojili
vrh tabele. Ekipa, v kateri so bile Nina Janežič, Amadeja Vidmar in Petra Krese, je
pritekla do odličnega drugega mesta. Lanskoletne državne prvakinje, Eva Kramar,
Tadeja Lunar in Urška Pirc, pa so ostale na
žal nehvaležnem, a še vedno zelo dobrem
četrtem mestu. Obe ekipe sta vadili pod
mentorstvom Ksenije Vidmar in Andreja
Pirca. Tudi v kvizu smo uspešno nastopili na občinskem tekmovanju na Škofljici.
Regijsko tekmovanje je potekalo v Smledniku in osvojili smo prva mesta pri pionirjih in pripravnikih, mladinke pa so bile
druge. Na državnem tekmovanju v Cerknici, ki bo potekalo 24. 11. 2012, bomo
nastopili s kar tremi ekipami. Super! Ko

bomo prebirali ta članek, bo državno tekmovanje že za nami. V mescu oktobru, v
okviru požarne preventive, smo za mladino pripravili praktični prikaz gašenja z
gasilniki na prah. V vaji so se preizkušali
tudi sami. Za zaključek smo jim pripravili
tudi gasilno peno, nad katero so bili zelo
navdušeni. Udeležili smo se tudi tekmovanja v gasilsko-športnih disciplinah, tako
z mladino kot tudi člani in članicami. Tekmovanje je potekalo samo na občinskem
nivoju.
V mesecu juliju smo pripravili tudi gasilsko veselico. Žal nam vreme ponovno
ni bilo naklonjeno, vendar smo vseeno izpeljali prireditev, kot je treba. Najeli smo
šotor in veselica je kljub dežnim kapljam
uspela pod zvoki ansambla Franca Miheliča in z našim gostoljubjem.
Zelo pa smo bili vsi skupaj pridni pri
obnovi balkona stavbe. Sami smo poskrbeli za rušitev starega dotrajanega betona
in odpeljali kar nekaj traktorskih prikolic
materiala na deponijo. Nato so prišli na
vrsto strokovnjaki in po dobrem mesecu
nam je še pred veselico uspelo vsa dela
dokončati. Položena je bila keramika in
nameščena nova ograja, tako da ne bomo
več v skrbeh za odpadlimi deli balkona.
Zamenjali smo vhodna vrata v stavbo,
zasteklili smo tudi prostor pod telefonsko
centralo, tako da imamo tam sedaj prostor
za našo staro tehniko. Svoj novi prostor
sta dobili stara ročna brizgalna in tudi motorna brizgalna, ki jo je gospod Andrej Padar st. ob pomoči uspel priklicati k življenju. Nasploh je naša veteranska ekipa zelo
dejavna. Predstavlja nas na vsakoletnem
srečanju na Vranskem in tudi na srečanju
starih brizgaln GZ Škofljice ob prazniku
Občine Škofljica.
To je le del našega letošnjega dela.
Nekateri smo pač malo bolj aktivni,
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nekateri pa bodo to drugo leto morda popravili. Zahvala gre tudi gospodu županu
Ivanu Jordanu za veliko razumevanja in
dobrega sodelovanja. Vedno nam je pripravljen prisluhniti, še posebej ob tako
dobrih rezultatih mladine.
Vsem krajanom Pijave Gorice, vsem
občanom Občine Škofljice v svojem imenu in tudi v imenu PGD Pijava Gorica
želim srečno v novem letu 2013, veliko
zdravja in medsebojnega razumevanja ter
pomoči.
Z gasilskim pozdravom »Na pomoč!«
Andrej Pirc
predsednik PGD Pijava Gorica

IZ DELA NAŠIH DRUŠTEV

Predstava Kekec v izvedbi Dramske skupine
Ivana Ogrina z Lavrice
Dramsko skupino Ivana Ogrina smo
skupaj z mladimi in zagnanimi igralci
ustanovili septembra 2011. Od takrat smo
izpeljali tri premiere: Miklavževo opereto decembra 2011 in Mojco Pokrajculjo
februarja 2012, novembra letos pa smo
uprizorili Kekca.
V vlogi razigranega Kekca se nam je
predstavil Miha Marinček z Orel, slepo
Mojco je odigrala Manca Okorn z Orel,
ki je dodala prav poseben pečat s svojim
petjem. Pehto je odigrala predsednica TD
Lavrica Slavka Kregar iz Sel. Boječega fanta Rožleta je uprizoril Aljaž Zupan z
Lavrice. Dobrodušna Tinkara je bila Petra
Adamič z Lavrice, Kekčeva in Tinkarina

skrbna mati pa Pia Pekolj z Lavrice. Prav
posebna in dobrodušna starša Korošec sta
odigrala Manca Kupljenik z Lavrice in
Aleš Dolinšek s svojo harmoniko iz Vina.
Modri mož Prisank je bil Gregor Rokavec
z Gornjega Blata. Gostilničarja, ki ima gostilno na Priseki, je odigral Žan Potokar
z Lavrice. Boječega Skazeta in starega
kmeta je predstavljal Urban Menard iz
Škofljice. Razigrana otroka na vasi pa sta
bila Janja Jevnikar iz Sel in Miha Kupljenik z Lavrice. Za nežne zvoke flavte je
poskrbela Jerica Okorn z Orel.
Velika zahvala gre Franciju in Blažu
Kregarju za prečudovito sceno, brez katere igra ne bi uspela. Za vse rekvizite gre
zahvala na Orle, Betki in Tomažu Okorn,
za izdelavo kostumov Miji Kupljenik
in Aji Vogrinčič za
oblikovanje vabila.
Za ozvočenje se zahvaljujemo DU Lavrica, Andreju Mlakarju in Gašperju
Zagorcu.
Brez dobre ekipe,
ki je stala v zaodrju, pa si vsake naše

predstave ne morem predstavljati, zato bi
se rada zahvalila Nini Mlakar, Ajdi Kupljenik, Nini Štrekelj, Sari Štupar in Erazmu Izidorju Grafenauerju.
Predstava nam je s skupnimi močmi in
trudom uspela bolj, kakor sem si predstavljala. Vsem staršem, krajanom in krajankam pa hvala za takšno podporo in množični obisk, to nam daje zagon in voljo za
nadaljnje delo.
Na koncu pa naj se zahvalim še moji celotni družini, ki mi vedno stoji ob strani.
Brez njih mi nikoli ne bi uspelo.
Hvala vsem!
Veronika Kupljenik

Utrinki s premiere Kekca v izvedbi Dramske skupine
Ivana Ogrina
Premiera Kekca je popolnoma uspela.
Dvorana Doma krajanov na Lavrici je
bila nabito polna in vsi smo bili zadovoljni, razen tisti, ki so prišli prepozno, da bi
še dobili sedeže ali vsaj stojišča. Dramska
Skupina Ivana Ogrina že od ustanovitve
lansko leto niza uspehe, najbolj pa smo
navdušeni nad režiserko Veroniko Kupljenik, ki velja za mladi up lavriške kulturne scene. Kako zbrati toliko navdušenih
in nadarjenih mladih in jih aktivirati, se
sprašuje marsikateri učitelj, organizator,
pa tudi starš. Mlada režiserka je organizirala in ekipo tudi pripeljala do kreacije, ki
je za amatersko skupino vrhunska. Kekec
je njena že tretja premiera gledališkega

dela, pa še ni polnoletna. Četrto premiero
s predstavo Miklavž je bolan je pripravila
1. decembra tudi na Lavrici. O njej bomo
še slišali. Si prav predstavljam oživljeno
Lavrico čez pet let, živahno bo v vseh pogledih, saj je že letos, ko se komaj zmenimo, kdo bo kdaj uporabljal to, včasih že
premajhno dvorano v Domu krajanov. Res
v veselje je bilo gledati navdušene mlade
igralce in njihove oboževalce in prijatelje,
kako so ponosno žareli po premieri.
Pa se vrnimo k samemu Kekcu, ki je od
igralcev najbolj navdušil, prav tako Mojca
s pesmijo, pa Pehta. Igra je bila za amatersko gledališče izvrstna. Večjih tehničnih ali drugih spodrsljajev ni bilo, zelo je
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navdušila harmonika, tako da je občinstvo
kar prepevalo skupaj z nastopajočimi.
Scena je dovršena, tudi kostumi klasični,
značilno slovenski in všečni na pogled. V
glavnem navdihujoča predstava za otroke
in odrasle. Kekca imamo vsi radi, stari in
mladi, to je za vedno.
Menim, da bomo morali na Lavrici
predstavo še enkrat videti, saj je bilo tokrat premalo prostora za vse zainteresirane. Privoščim pa jo tudi vsem otrokom
Škofljice, da si jo ogledajo. Še enkrat ČESTITKE vsem nastopajočim in sodelujočim, posebej režiserki za res lepo predstavo, ki bi si jo želel videti vsak otrok.
Radmila Pavlovič Blatnik

IZ DELA NAŠIH DRUŠTEV
NA OBISKU V DOMU STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE

Medgeneracijski projekt »Ustvari in podari bučko«
Novita, društvo za medgeneracijsko
sodelovanje, je 25. oktobra 2012 ponovno organiziralo brezplačno delavnico, s

katero smo popestrili prihajajočo noč čarovnic. V delavnici so poleg prostovoljk
društva sodelovali tudi stanovalci Doma
starejših občanov Grosuplje in skupina
učencev prostovoljcev 7., 8. in 9. razredov
Osnovne šole Škofljica z mentorico gospo
Katarino Hafner Blatnik.
Otroci in stanovalci so se skupaj lotili barvanja in okraševanja raznovrstnih
buč. Čeprav nekateri stanovalci nikoli
niso izrezovali buč ali obeleževali noči
čarovnic, so z veseljem sodelovali v delavnici in malce zgodnejših pripravah na
letošnji “halloween”. Na ta način so otroci
starejšim polepšali dan in jih vključili v

“modernejša” opravila. Pogovora in smeha ob nastajanju umetnin seveda ni manjkalo. Tokrat so se naši »umetniki« še posebej izkazali in nastale so res enkratne in
nadvse domiselne buče. Delavnica je bila
namenjena spodbujanju druženja ljudi
različnih starostnih skupin, kjer skušamo
združiti modrost in znanje starejših ter radovednost in kreativnost mlajših. Iskreno
se zahvaljujemo vsem, ki so omogočili
uspešno izvedbo delavnice. Nasvidenje
spet prihodnje leto.
Tadeja Krajnc,
predsednica društva Novita

Slikarska kolonija Lepena 2012
Zadnji vikend v avgustu smo se člani
Likovnega društva 2002 udeležili slikarske kolonije, ki smo jo letos organizirali v čudovitem okolju Zgornjega Posočja, kjer je narava še posebej lepa in
razkošna.
Slikarji smo ustvarjali v Lepeni pod
strokovnim vodstvom mentorja Petra Lazarevića, ki nam je pokazal, kako slikamo
v akvarelni tehniki – mokro na mokro –
pokrajino, smaragdno zeleno reko, ali pa
upodobimo oblike na abstrakten način. Za

navdih je poskrbela čudovita bližina Soče
in vzpenjajoči se hribi nad njo.
Ogledali smo si tudi eno najbolj slikovitih utrdb na Slovenskem, trdnjavo Kluže,
na izjemni lokaciji nad sotesko Koritnice,
ki naj bi nekoč služila za nadzor vhoda v
Bovško kotlino iz smeri Predela.
Današnja podoba trdnjave je iz leta
1883, pred tem je bila tu lesena beneška
utrdba, nastala zaradi beneške obrambe
pred Turki. Trdnjava je pomembno vlogo
odigrala tudi v 1. svetovni vojni.

Udeleženci kolonije smo imeli tudi priložnost okušati na tradicionalen način pripravljene kulinarične dobrote Zgornjega
Posočja.
Kljub nestabilnemu vremenu so se podobe naših občutkov zlile na platna in
papir. Vsa ustvarjena dela smo zadnji dan
razstavili na ogled naključnim obiskovalcem Gostišča Klin v Lepeni, kjer smo tudi
stanovali.
Stanka Rigler

Prijatelji, člani društva Vas
in občani
V preteklem letu smo zopet doživeli
veliko lepih trenutkov in nabrali
nekaj novih izkušenj.
Lepo smo ga preživeli skupaj.
V prihajajočih praznikih vam
želimo veliko miru, osebne sreče,
zdravja in veselja.
Vaše društvo Vas
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KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

Narava ni od včeraj, zaščitena območja pa tudi ne
Človek močno vpliva na svoje okolje.
Rastlinske in živalske vrste so že dolgo
ogrožene zaradi nabiranja, lova in širjenja
kmetijskih površin. V sodobnem svetu pa
so se tem dejavnikom pridružili še onesnaževanje, promet, širjenje bolezni in
širjenje tujerodnih invazivnih vrst. Živa
bitja so med seboj tesno povezana. Drug
drugemu predstavljajo hrano in življenjski
prostor, zato ne morejo obstajati izolirana,
temveč je njihov obstoj mogoč le v združbah in ekosistemih. Kadar jih iztrgamo iz
ekosistema (na primer živali v živalskem
vrtu, rastline v botaničnem vrtu), izgubijo
svojo funkcijo in so zreducirana na nekakšne »spomenike«. Tudi če rastlin in živali
fizično ne uničujemo, lahko izginejo zaradi spreminjanja okolja, v katerem živijo.
Krhko ravnovesje hitro porušimo s prevelikim vnosom gnojil, z neselektivno sečnjo, s spremembami vodnega režima ipd.
Da varstvo posameznih rastlinskih in
živalskih vrst ni dovolj, so se zavedali
že v 19. stoletju, ko so po svetu začeli z
ustanavljanjem prvih narodnih parkov. Na
prelomu iz 19. v 20. stoletje sta grof Auersperg in oskrbnik gozdov dr. Hufnagel
iz gospodarjenja izključila del kočevskih
gozdov, ki so dandanes zavarovani kot
pragozdni rezervati Kopa, Pečke in Rajhenavski rog. To dejanje velja kot prvo zavarovanje nekega območja na Slovenskem.
Začele so se krepiti ideje o formalnem

varstvu nekaterih območij. V Spomenici
Odseka za varstvo prirode in prirodnih
spomenikov Muzejskega društva v Ljubljani, ki je bila izdana leta 1920, je med
drugim zapisano: ustanovijo naj se alpski,
srednjegorski (gozdni) in barski varstveni
parki. Zamisli o Triglavskem narodnem
parku so obrodile sadove leta 1924, ko so
del doline Triglavskih jezer zavarovali kot
»Alpski varstveni park«. Za Triglavski narodni park pa je bila dolina razglašena šele
leta 1961. Meje Triglavskega narodnega
parka so pozneje razširili, še vedno pa to
ostaja naš edini narodni park. Ustanovili
so še več drugih naravnih parkov, ki so
po sedaj veljavni zakonodaji razvrščeni v
kategoriji regijskih in krajinskih parkov.
Krajinski park Ljubljansko barje je
bil ustanovljen šele leta 2008, čeprav so
ustanovitev manjšega varstvenega parka
na tem območju predlagali že leta 1920 v
prej omenjeni Spomenici. Ob ustanovitvi
je bilo v Sloveniji že vzpostavljeno tudi
omrežje posebnih varstvenih območij Natura 2000. Ta so namenjena varstvu redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih
vrst ter habitatnih tipov. Teh na Ljubljanskem barju res ne manjka. Mokrišča so
namreč v zavesti ljudi dostikrat zapisana
kot nekoristno gojišče komarjev. Mnoga
so zaradi izsuševanja in zasipavanja že
izginila. Pozabljamo, da nam takšna območja zagotavljajo pitno vodo, delujejo
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kot naravne čistilne naprave in nas varujejo pred poplavami. Zaradi svoje vlažne
narave so tudi zelo produktivna – energijo
sonca vežejo v rastlinsko in posredno tudi
živalsko biomaso, kar omogoča njihovo izredno biotsko pestrost. Ljubljansko
barje je kot območje Natura 2000 kvalificirano za 7 habitatnih tipov, 22 vrst ptic,
2 vrsti sesalcev, 1 vrsto plazilcev, 3 vrste
dvoživk, 8 vrst rib, 4 vrste metuljev, 2 vrsti kačjih pastirjev, 3 vrste mehkužcev in 1
rastlinsko vrsto. Poleg njih živijo tukaj še
številne druge lepe in zanimive vrste. Naloga krajinskega parka je predvsem ohranjanje naravnih vrednot, biotske in krajinske raznovrstnosti ter ugodnega stanja
vrst. Hkrati pa se skozi delovanje parka
razvija trajnostno gospodarjenje z naravnimi dobrinami, ki omogoča dolgoročno
stabilnost in večjo kakovost bivanja.
Za konec pa še citat gospoda Staneta
Peterlina, nekdanjega urednika revije Varstvo narave: »Če vemo, da so pobude, ki
so bile pred petdesetimi leti za sodobnike
nerealne, danes uresničljive in splošno
sprejete, potem so tudi današnji »blazni«
predlogi morda vendarle utemeljeni v potrebah prihodnosti.«
Da bi bila prihodnost svetla prebivalcem Ljubljanskega barja ob novem letu
želi tudi ekipa Krajinskega parka Ljubljansko barje.
Maja Sopotnik, KP Ljubljansko barje

ZGODOVINSKI KOTIČEK

Breg pri Škofljici – mezolitski tabor na Ljubljanskem barju
Novembrska megla se je zadržala dolgo
nad tlemi. Tudi dopoldan ne prinese velike
spremembe in šele proti poldnevu se goste
meglice razredčijo in omogočijo pogled
na širšo okolico. Mlad moški, kateremu so
šele dobro pognale prve dlake na obrazu, je z neučakanim korakom hodil proti
hribu. Po glavi so se mu podile misli in
skorajda bi spregledal jelena, ki je pokukal izza bukovih debel. Pri priči je obstal
in s previdnim korakom nadaljeval pot …
Domov se je vračal, ko se je sonce že
bližalo zahodu, in materi izročil plen. Bil
je to jelen, ki ga je trudoma, a vztrajno
zasledoval in na koncu ujel. Na tlečo žerjavico na ognjišču je naložila veje črnega gabra in javorja. Visoko se je vzdignil
plamen. Medtem se je mati sklonila nad
plen in ga pripravila za peko. Nad ognjem
je zacvrčalo in v njegovi okolici je kmalu
zadišalo. Sin je zadovoljno pogledal proti
ognju in se nasmehnil materi. Danes bosta dobro jedla.
Najdišče, kjer se je odvijalo življenje,
podobno zgoraj opisanemu prizoru, leži
južno od Škofljice in se nahaja na manjšem osamelcu na nadmorski višini okoli
294 m. Slednji je grajen iz svetlo sivega
dolomita, ki zaradi preperevanja razpada
v droben pesek. Najdišče leži tik ob današnji regulirani strugi Škofeljščice. Še pred
2. svetovno vojno so bližnji kmetje s te
vzpetine odvažali dolomitni pesek in ga
uporabljali za gradnjo hiš. Nastalo jamo
so pozneje zasipali s smetmi.
Najdišče je bilo odkrito med sistematično arheološko topografijo leta 1981. V letih 1983 in 1984 sta bili izkopani dve sondi v velikosti 2 x 2 m do globine 1 metra.

V njih so bile dokumentirane 4 plasti.
Najbolj zanimiva je bila plast 3–3a, v kateri je bilo odkritih veliko število kostnih
ostankov, kamnitih odbitkov, orodij, jeder,
brusov in 37 koščenih konic. Na večini
koščenih primerkov so bili vidni sledovi
obdelave s sileksom in glajenja z brusom.
Manjša koščena orodja so služila kot igle,
malo večja pa za šila ali sulične osti. V
plasti so bili tudi odkriti kosi skrilavca in
peščenjaka, ki ne predstavljata avtohtone
geološke kamnine, temveč so bili ti kosi
na osamelec prineseni od drugje in morda
uporabljeni kot brusi za površinsko obdelavo koščenih predmetov, nekateri pa so
morda predstavljali ostanek pokritega bivališča (šotorskega bivaka?).
V severnem vogalu sonde II so bile vidne tudi sledi bivalnega prostora v obliki
kurišča, ki je bilo na dveh straneh obdano
z razmetanimi kostmi, ostanki rogovil in
parožkov. V kurišču je bilo odkrito lesno
oglje, ki je bilo poslano v Zagreb na radiokarbonsko analizo C. S slednjo so določili absolutno starost oglja: približno
6830 B. P. (B. P. – pred sedanjostjo), kar
najdišče uvršča v mlajši mezolitik. Antrakotomska analiza oglja iz istega kurišča
pa je pokazala, da so na ognjiščih kurili
z lesom jerebike, črnega gabra, javorja
in bezga.
Kakšna je bila prehrana tedanje skupnosti nam pove odkrito živalsko kostno
gradivo. Največ kostnih najdb dokazuje
prisotnost navadnega jelena (68,2 %), sledi ji divja svinja (11,2 %). Poleg tega so
bili na najdišču odkriti tudi ostanki srne,
rjavega medveda, losa ter bizona, bobra,
vidre in psa. Da omenjene kosti dejansko

predstavljajo kuhinjske odpadke lovcev
nekdanjega otoka, potrjujejo ožgane kosti in vidni sledovi urezov na mnogih fragmentih.
Lovski tabor na Bregu sodi v mezolitik
oziroma srednjo kameno dobo, ki je trajala med 11000 do 7000 pred sedanjostjo. V
tem času je Breg majhen otok, ki se je le
nekaj metrov dvigal nad poplavnim svetom oziroma jezersko gladino, kar pa je
bilo dovolj za postavitev lovskega tabora.
Za ta čas je znano, da se je podnebje otoplilo, širili so se gozdovi, z gozdovi so se
vrnile in razmnožile gozdne živali, morska
gladina se je še nekaj časa dvigala, za umikajočimi ledeniki so ostala jezera in barja.
S palinološkimi raziskavami na Ljubljanskem barju je bilo ugotovljeno, da je v tem
času obrobje barja obdajal listnat gozd, v
katerem je prevladovala bukev in se je
počasi uveljavljala tudi jelka. Najbolj razširjeno lovno žival je predstavljal navadni
jelen. Ljudje so bili lovci in nabiralci brez
stalnih naselij. Vendar so že na prehodu
iz paleolitika v mezolitik začeli udomačevati divje živali (prva domača žival je bil
pes – udomačeni volk). V mezolitiku izdelujejo koščena in kamnita orodja. Slednja
so sestavljena iz zelo majhnih kamnitih
delov – mikrolitov, ki so običajno manjši
od 1 cm in so geometrične oblike (trikotne, trapezaste in polkrožne). Več mikrolitov skupaj je sestavljalo kos sestavljenega
orodja ali orožja.
Takšno je dosedanje vedenje o tem prostoru v mezolitiku na podlagi rezultatov
arheoloških terenskih raziskav v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Imate
kakšne spomine na te dogodke? Morda
fotografijo? Ste si ogledali delo arheologov od blizu, morda celo pomagali pri
izkopavanjih ipd. Vaših spominov oziroma vtisov bom vesela na e-naslov: arheoved11@gmail.com.
mag. Pavla P. Udovič,
univ. dipl. arheologinja

Trapez

Sveder

Krožni segment

Mikro praskalo

Krožno praskalo

Puščica

Jedro

Izbor kamnitih najdb z Brega pri Škofljici.
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ZGODOVINSKI KOTIČEK

Pestrost 19. stoletja
Konec 18. in začetek 19. stoletja sta
zaznamovana z zgodovinskimi dogodki,
ki so pomembno vplivali na razvoj umetnosti. Družbene spremembe in politični
pretresi (francoska revolucija, vzpon Napoleona …), razvoj industrije in znanosti,
nove prometne povezave, razsvetljenstvo
in nasploh drugačen odnos do življenja
se v umetnosti odražajo kot paleta različnih pristopov do likovnega dela. 19.
stoletje je stoletje štirih večjih poglavij
zgodovine umetnosti, ki se začne z neoklasicizmom, nadaljuje z bidermajerjem, romantiko in konča z realizmom
(tako vsaj na naših tleh, medtem ko se
v Franciji že pred 20. stoletjem pojavi
impresionizem).
Neoklasicistična načela so se uveljavila predvsem kot reakcija na barok in
rokoko. Oba sloga sta namreč poudarjala
čustvenost, bohotnost in pretiravanje, neoklasicizem pa v odgovor ponudi povsem
nasprotne pristope. Po zgledu antike in
renesanse se začnejo v umetnosti uveljavljati klasične oblike, stroge, hladne in
jasne linije, v arhitekturi svojo ponovno
vlogo dobijo antični elementi, v slikarstvu barvna paleta obsega čiste barve, v
kiparstvu srečujemo belino kipov, ki so
oblikovani po antičnih delih, preko vsebine umetniki skušajo podajati moralne
nauke …
Podobne pristope kot pri neoklasicizmu najdemo tudi pri bidermajerskem slikarstvu, ki se je uveljavilo v meščanskih
krogih. Bidermajer časovno umeščamo
med dunajski kongres (1815) in marčno

revolucijo (1848), a navedenih letnic ne
smemo jemati kot stroge mejnike. Za bidermajer so značilni predvsem portreti,
s katerimi so si meščani v svojih salonih
gradili galerije družinskih podob, pogoste
pa so tudi vedute in krajine. Med pomembnejšimi slikarji te usmeritve je potrebno
omeniti Jožefa Tominca in Mihaela Stroja, prav tako pa tudi Matevža Langusa,
vedutista Pavla Künla in krajinarja Marka
Pernharta. Še eno pogosto omenjano ime
tega časa je Anton Karinger, ki pa se s svojimi slikovitimi prizori iz narave že predstavlja kot romantični slikar. Njegova dela
izražajo tisto, kar je romantika poudarjala
– odsev človeške notranjosti v naravi. Odmik od resničnosti, čustva, dramatičnost
in slikovitost so oznake za romantično slikarstvo in kiparstvo, pri čemer se slednje
pri nas ne pojavlja.
Po čustvenih in liričnih poudarkih pa
je seveda zopet nastopil čas nasprotnih
teženj, kar je omogočilo nastop realistično usmerjenih umetnikov. Po meščanski
umetnosti bidermajerja in romantike so
slikarji v ospredje postavili prizore iz
vsakdana povprečnih, preprostih ljudi.
Svoje mesto sedaj dobijo socialno obarvani motivi, dela postanejo kritika družbe
in tudi uradne umetnosti, ki je od začetka
realistično upodabljanje zavračala. Med
slovenskimi realisti so odločilno vlogo
odigrali slikarji Anton Ažbe, brata Janez
in Jurij Šubic, Jožef Petkovšek, Ferdo
Vesel in naša najbolj znana slikarka Ivana Kobilca. Slednja se je pri ustvarjanju
posluževala tudi izuma 19. stoletja, ki je v

Slika Ivane Kobilca Poletje in fotografski študijii
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umetnosti pomenil revolucijo. Fotografija
je namreč Kobilci in drugim umetnikom
služila kot pomagalo pri študiji kompozicije, svetlobe …
V kontekstu likovne umetnosti 19. stoletja je potrebno omeniti še dve pomembni stvari, ki sta slovenskim umetnostnim
spomenikom dali pomemben pečat. V
slikarstvu in kiparstvu ne moremo mimo
podobarskih delavnic z umetniki in obrtniki, katerih dela prevladujejo v cerkvah.
Izdelovali so cerkveno opremo, od klopi
do oltarjev, pri čemer so poskrbeli tudi za
likovno okrasje. Za podobarje je značilen
rokodelski pristop, njihova umetnost pa
v večini primerov niti ni razumljena kot
umetnost, saj gre za izdelke nižje kakovosti, srečujemo pa jih tako v cerkvah
kot tudi na povsem etnoloških področjih
(skrinje, pohištvo …).
Pri arhitekturi 19. stoletja pa je potrebno
omeniti historične (zgodovinske) sloge.
Gre za stavbe, ki posnemajo podobe romanskih, gotskih in baročnih predhodnic.
Ne gre za dosledno kopiranje celote, temveč za uporabo arhitekturnih elementov,
kot so oblika oken, okrasje ipd., in splošnega vtisa, ki ga naredi arhitektura (primer takšne stavbe je želimeljska cerkev
sv. Vida, ki je za zgled vzela romanske
cerkve).
Za umetnost 19. stoletja lahko rečemo,
da je zelo raznolika, a čeprav gre za toliko različnih pristopov, so le-ti posledica
novega dojemanja življenja in pestre zgodovine.
Nataša Kovačič

TURIZEM

Albanija namesto Azerbajdžana
V prvi polovici oktobra sem se s kolesom podal na kratko pot v Albanijo,
kjer sem si ogledal kvalifikacijsko nogometno tekmo med domačo in slovensko reprezentanco. Pot ob hrvaški in
črnogorski obali je minila v spremenljivem vremenu in je žal zato nisem v
celoti prekolesaril – 800 kilometrov.
Preostali del poti sem uporabil druga
prevozna sredstva.
Ob vrnitvi iz Mehike novembra lani sem
se odločil, da letos ne bom imel nobene
dolge kolesarske poti, zlasti zaradi slabe
finančne situacije, čeprav so pred odhodom v Mehiko bili drugačni načrti. Letos
se je prvič po letu 2005 zgodilo, da nisem
zapustil Evrope. Februarja, ob gledanju
slovenskega izbora pesmi za uvrstitev na
Evrovizijo, se mi je porodila ideja, da bi
vseeno kolesaril v Azerbajdžan. Pot bi bila
dolga nekaj več kot 4000 kilometrov in bi
trajala dober mesec. Začel sem zbirati pokrovitelje, a se ni izšlo. Vse do zadnjega
sem upal in dober teden pred predvidenim
odhodom, v drugi polovici aprila, zamisel
dokončno opustil. Enkrat junija pa sem se
odločil, da bom namesto v Baku kolesaril vsaj v Tirano. Glede na finančno manj
zahteven projekt sem tokrat dobil pokrovitelje. To je bila zame kratka kolesarska
pot, a kljub temu najdaljša letos, Albanija
pa žal edina država letos, ki sem jo kot
novo obiskal na kolesu.

Ob jadranski obali tudi v dežju
V torek, 9. oktobra sem se malo pred
poldnevom s kolesom odpeljal iz domače
Škofljice in izbral lažjo, a daljšo pot že
na začetku. V primerjavi s Kočevjem in
Delnicami je pot skozi Postojno in R(ij)
eko daljša za 25 kilometrov. Ves dan je
bilo večinoma oblačno in je tudi pihalo.
Ko sem malo pred mrakom prikolesaril
nad Kvarnerski zaliv, je bilo v okolici vse
polno nevihtnih oblakov, toda ulilo se ni.
V središču R(ij)eke sem se kar tako oglasil
v kolesarski trgovini, nekdanji prodajalni
Rog. Malo naprej, v predmestju Kostrena,
sem prvo noč prespal v manjšem motelu.
Naslednje jutro je bilo deževno, a se je
ob startu vreme izboljšalo. Tako je ostalo le do kraja Novi Vinodolski, ko je spet
začelo deževati. Ob čakanju pod streho
na boljše razmere sem spoznal dva nemška kolesarja, ki sta ob severnem Jadranu

kolesarila v nasprotni smeri kot jaz. Vreme se je izboljšalo in nadaljevali smo vsak
svojo pot. Ta dan sem uspel prikolesariti
le do Karlobaga in se zaradi časovne stiske peljal z avtobusom do Zadra, kjer sem
prenočil na terasi nekega hotela. Ponoči je
deževalo, a zjutraj je bilo vreme že sončno.
Ves dan je ostalo lepo in toplo, vmes sem
pri Vodicah srečal starejšega brazilskega
kolesarja iz Ria, ki je kolesaril po severnem in vzhodnem Sredozemlju. Tarnal je
zaradi klancev pod Velebitom. Ni mi bilo
jasno, zakaj, saj jih ima v Riu de Janeiru
in okolici še več in še težje. Sam sem tam
kolesaril pred petimi leti. V Primoštenu
sem se okopal v še dovolj toplem Jadranu.
Pozno popoldne sem še četrtič v življenju
prikolesaril do prijatelja Nikše, ki s svojo
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družino živi v Kaštel Kambelovcu, malo
pred Splitom, največjim dalmatinskim in
drugim največjim hrvaškim mestom.
V petek me je do Makarske spremljalo
lepo, a vetrovno vreme, nato je začelo deževati, a sem vztrajal na kolesu. Deževalo
je vse močneje in nekaj kilometrov izven
kraja Podgora sem ustavil na avtobusni
postaji, kjer sta vedrila poljska motorista.
Pozneje sta se odpeljala proti severu, sam
pa sem še počakal, kajti deževati ni prenehalo. Po nekaj urah sem se tudi zaradi
časovne stiske odločil, da se do Dubrovnika peljem z avtobusom. Tam sem v starem
mestnem jedru blizu Straduna prišel do
stanovanja, kjer živi prijatelj Frano, ki sem
ga spoznal na Portugalskem pred osmimi
leti. Zjutraj mi je malce razkazal bližnjo
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okolico. Čeprav sem v Dubrovniku bil že
nekajkrat, se človek nikoli ne more upreti čarom Straduna, ki je neuradni naziv
italijanske besede in pomeni zaničevalno
ulica. Izvedel sem tudi, da za obzidjem v
starem delu živi le še 2.000 prebivalcev.
Mesto Dubrovnik jih ima okoli 50.000.
Zapustil sem Hrvaško in Dalmacijo ter
kolesaril do črnogorske meje, ki sem jo
na kolesu prevozil tretjič, nazadnje pred
petimi leti. V prejšnjih dveh obiskih sem
Boko Kotorsko, ki je del Unescove kulturne dediščine, prečkal s trajektom. Tokrat
pa sem se odločil, da bom ob lepem zalivu
kolesaril, četudi je 25 kilometrov dlje. V
kraju Kotor sem prenočil v poceni zasebnem apartmaju.
V nedeljo sem kolesaril skozi svetovno

znani Sveti Stefan, kjer sem se okopal.
Hotelski kompleks za petičneže, ki je v
tujih rokah, je po nekaj letih ponovno odprt. Dan sem zaključil v manjšem kraju
Dubrava med Barom in Ulcinjem. Naselje
je bilo večinoma prazno, podobno je bilo
ob vsej obali, saj se je turistična sezona v
glavnem končala. Na plaži sem našel prazen bar in se nastanil pod slamnato streho.
Ponoči se je razbesnela nevihta in streha je
puščala, zato sem se premaknil nekaj metrov stran na suho in drugi del noči prespal
dobesedno na šanku.

Z albanskimi sestrami po slovensko
Jutro je bilo še deževno, a sem nekoliko počakal, da preneha in preko Ulcinja

krenil proti albanski meji. Tik pred mejo
sem srečal slovenske navijače, ki so bili
namenjeni na nogometno tekmo. Prvič v
življenju sem se zapeljal v Albanijo, ki
ima tri in pol milijone prebivalcev. Neodvisnost je razglasila pred natanko 100 leti,
domačini pa ji pravijo dežela orlov. Kmalu za mejo sem pripeljal v Skader (Shkoder po albansko), ki šteje 75.000 prebivalcev. Že prej sem bil z albanskimi sestrami
usmiljenkami dogovorjen za nočitev v
njihovem domu. Naslov mi je priskrbel
domači župnik. Lepo so me sprejele in
mi postregle z večerjo. Pogovarjali smo
se kar v slovenščini, saj jo večina bolj ali
manj obvlada, ker so skoraj vse študirale
v Sloveniji. Albanija je večinoma muslimanska, a zlasti na severu je veliko tudi
katolikov.
V torek, 16. oktobra, osmi dan na poti,
je bilo spet deževno in spet sem počakal,
da je prenehalo. Po dobrih desetih kilometrih se je ponovno ulilo in čedalje bolj
je deževalo. Na bencinskem servisu sem
dva domačina zaprosil, da me z avtom
odpeljeta del poti. 35 kilometrov pred
Tirano sem izstopil in nekaj kilometrov
kolesaril po avtocesti v dežju. Ob prihodu
v prestolnico je bilo vreme boljše. Tirana
je tudi največje mesto Albanije s približno pol milijona prebivalcev. V središču
mesta sem si ogledal nekaj znamenitosti
in se odpravil do hotela ob štadionu, kjer
me je s strani NZS čakala vstopnica za
tekmo. Med drugimi sem pred hotelom
srečal tudi Roberta Beguša, slovenskega
rokometnega trenerja in nekoč odličnega
igralca Škofljice. Odpravil sem se na štadion, ki je v klavrnem stanju, za nameček
pa je med tekmo, ki je štela kot kvalifikacijska za nastop na SP v Braziliji, začelo
še deževati. Ob slabi igri so naši nogometaši z albanskimi izgubili z 1:0. Po tekmi
sem se z avtobusom slovenskih navijačev
odpravil proti domu, kamor sem prispel
naslednji večer.
Aleš Juvanc

POKROVITELJI: BTS COMPANY,
PRO COND, DIEM, GOSTILNA
ŠPANČEK, GOSTILNA PETKOVŠEK,
GOSTILNA STRAH, CULT, CANON,
VULKANIZERSTVO ZAJEC, ŽOLNA,
ČEVLJARSTVO ŠTAJNAR, MIZARSTVO ZALAR, EMONSKA KLET
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Dobrodelni koncert – pričarajmo otroške nasmehe
Ustavljali ste me na hodniku, spraševali ste me po e-pošti, poklicali ste me po
telefonu. Vaše sporočilo je bilo preprosto: »Ali boste tudi letos pripravili takšen
koncert kot lani? Pričakujemo ga!« Da.
Kljub vsem različnim pomislekom smo se
odločili, da v tesnem sodelovanju s starši
izvedemo dobrodelni koncert – PRIČARAJMO OTROŠKE NASMEHE, ki bo
v večnamenski dvorani na Škofljici v
sredo, 12. decembra 2012, ob 18. uri. Ob
učencih bodo nastopili mnogi znani glasbeniki in glasbenice. Zvezde glasbenega
življenja so se z veseljem odzvale našemu povabilu in se odpovedale honorarju,
saj čutijo, kaj pomenijo zvezdice veselja
v otroških očeh. Vstopnine ne bo, zbirali
se bodo prostovoljni prispevki za šolski
sklad.
Učiteljice so zbrale material, z učenci so
se pogovorile o idejah, sedaj pa v razredih
v času podaljšanega bivanja že nastajajo
različni izdelki. Prav tako se bodo letos
ustvarjanju pridružili tudi učenci predmetne stopnje. Vsak bo lahko tako po svoje prispeval k TRADICIONALNEMU

BOŽIČNO-NOVOLETNEMU SEJMU, ki bo v večnamenski dvorani v sredo, 12. decembra 2012, od 16. ure dalje.
Lepo je, ko otroci z navdušenjem ustvarjajo izdelke za prodajo in tako na svoj način
pomagajo sošolcem in sošolkam, da bodo
lahko skupaj odšli na tabor. Ne da bi se
vsi zavedali, sami brišejo socialne razlike med sabo in prav po odraslo ustvarjajo
pogoje, kjer bodo lahko vsi enakovredni,
kjer bodo lahko imeli vsi enake možnosti.
Prijetno smo bili presenečeni, ko smo
prejeli nekaj dopisov po e-pošti, kjer so
posamezni starši in podjetja zapisali, da so
pripravljeni poskrbeti za plačilo malice ali
dejavnosti ob pouku za učence iz socialno šibkejših družin. Prav zaradi tega smo
na nekatere pravne subjekte po občini naslovili prošnje za donacijo v šolski sklad.
Veseli smo vsakega prispevka.
Vsa sredstva donacij in prostovoljnih prispevkov se zbirajo v ŠOLSKEM
SKLADU, in sicer na TRR sklada SI56
0132 3603 0683 097 (Banka Slovenije),
sklic 2997. Sklad vodi upravni odbor,
sestavljen iz predstavnikov sveta staršev

in učiteljev. Pred vsakim taborom, šolo v
naravi in pred koncem šolskega leta vedno pozovemo starše, naj oddajo vlogo
za regresirano dejavnost oz. za regresiranje delovnih zvezkov. Seveda pa tudi
med šolskim letom komisija na podlagi
vloge in dokazil večini staršev pozitivno
odgovori, ko vložijo vlogo za regresirano
dejavnost ob pouku, ker bi radi svojemu
otroku omogočili enakovredno sprejemanje različnih znanj, a jim finančna stiska
to onemogoča. Prav tako smo izredno pozorni, da v zavodu Osnovna šola in vrtec
Škofljica ni odpovedi malice ali kosil iz
finančnih vzrokov, saj bi bilo to nedopustno. Otroci imajo v šoli dovolj skrbi s
šolskimi obveznostmi in z odraščanjem,
zato jim moramo prihraniti ali vsaj olajšati grenkobe ekonomske sedanjosti. Lani
smo zato začeli s čaranjem, ki je izredno
uspelo, saj smo zbrali 10.319,33 €. Vse
skupaj povabim, da letos to pravljico nadaljujemo.
Roman Brunšek, ravnatelj

Čarovniški kotiček v šolski knjižnici Osnovne šole
Škofljica
V mesecu oktobru se mi je porodila ideja, da bi šolsko knjižnico obogatili s čarovniškim kotičkom, saj so knjige o čarovnicah
izredno priljubljene. Nad idejo so bile izredno navdušene učenke
4. B razreda (Maja Boh, Špela Pelhan, Tjaša Turk, Eva Šipraga in
Nika Vidmar), ki so se z veseljem lotile ustvarjanja čarovniškega

kotička. Učenke so ustvarjale v času podaljšanega bivanja in so
bile izredno pridne, delavne in inovativne. Veliko materiala, ki
so ga potrebovale, so prinesle od doma, pomagale pa so si tudi
z različnimi knjigami, od koder so črpale ideje. Tako so nastale
čarovnice, netopirji, coprniške mačke, duhci, pajki, čarovniški
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recepti, buče … Čarovniški kotiček so učenke predstavile ravnatelju in mu ob tem tudi zapele nekaj čarovniških pesmi.
Učenke si zaslužijo vso pohvalo za ustvarjalnost in delavnost,
saj so pripomogle, da je naša lepa knjižnica sedaj še bogatejša s čarovniškim kotičkom. Poleg tega pa so zgled tudi ostalim
učencem, ki bi s svojimi idejami ter s svojo ustvarjalnostjo in
inovativnostjo pripomogli k še lepšemu izgledu tako knjižnice
kot tudi šole. Vabljeni in dobrodošli!
URŠA KREMPL: ČAROVNICA MICA
MICA ŽIVI ZA DEVETO GORO,
V GRADU ZA STO IN ENO VODO.
RADA SE SMEJE IN HIHITA:
»HI, HI, HI, HI … HA, HA, HA, HA!«
KUHA NAPOJE IN ČARA SI VMES,
V SHRAMBI JE NJENIH POLNO ČUDES!
SKAČE MED LONCI, IŠČE ZELI,
VČASIH ZAPOJE,
ZAPLEŠE SI:
»LA, LA, LA LA …!«
Špela Bešter

Delavnica ob projektu Tradicionalni slovenski zajtrk
Tudi to šolsko leto se je OŠ Škofljica
pridružila projektu Tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga je preteklo šolsko leto s
pomočjo donatorskih sredstev slovenskih
kmetov in mlekarjev pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS v sodelovanju z drugimi ministrstvi, zavodi in
agencijami.
S prostovoljci in likovnim krožkom
ter mentoricama Katarino Hafner Blatnik in Lili Ano Jaklič smo pripravili
popoldansko delavnico poslikave panjskih končnic za učence podaljšanega bivanja. Delavnica je potekala 15.
novembra, od 14.00 do 17.00, v avli
naše šole.

Najprej smo pripravili mize in jih zaščitili s plastičnimi vrečkami. Po prvih
navodilih učiteljic so si otroci ogledali
nekaj knjig o čebelarstvu in nato narisali

motive, ki so značilni za slovenski zajtrk
in čebelarstvo. Te so prerisali na les in jih
pobarvali. Najlepše slike bodo razstavljene v avli, lesene panjske končnice pa bodo
spomladi pritrjene na čebelnjak pred šolo.
Na delavnicah smo se imeli lepo in
zelo uživali. Otroci so izvedeli veliko novega o čebelarstvu in spoznali,
kako pomemben je med v naši prehrani, ter se naučili izdelati panjsko
končnico.
Članek napisala: Aljaž Pišek in
Miha Čater, 9.b OŠ Škofljica
Fotografije: Špela in Miha Čater,
fotografski krožek OŠ Škofljica
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Dobrodelna akcija »Obdarajanje 2012«
Že tretje leto zapored učenci 1. triade
naše šole na Škofljici sodelujejo v Ringarajini dobrodelni akciji Obdarajanje 2012.
Ob pomoči mentoric v dveh skupinah podaljšanega bivanja ustvarjajo mehke plišaste igrače.
V prednovoletnem času jih bodo predstavniki podarili otrokom, ki bodo praznike preživljali v bolnišnicah in drugih
ustanovah, daleč od doma.
Vse ostale objemčke, ki bodo še nastali
v naših spretnih rokah, bomo ponudili na
novoletnem sejmu, izkupiček pa bo namenjen šolskemu skladu za pomoč otrokom
iz socialno šibkejših družin.
V treh letih, odkar poteka akcija, je
sodelovalo že preko 30.000 otrok iz slovenskih vrtcev in 1. triade osnovnih šol.
Veseli smo, da se je dobrodelni akciji pridružila tudi naša šola, saj letos v njej sodeluje preko 10.700 otrok iz vse Slovenije.
Istočasno pa obe skupini sodelujeta tudi v
nagradni igri Obdarajanje 2012 in vsi, ki
želite, lahko od 3. do 13. decembra 2012

naslovu:
www.ringaraja.net/obdarajanje.
l
i
j
t/ bd j j
Vašega sodelovanja in glasovanja za
naše objemčke bomo zelo veseli!
Učenci 1. triade in likovnega krožka
z mentorico Lili Ano Jaklič ter učenci
podaljšanega bivanja 3.a in 3.b razreda z
mentorico Branko Elikan.
Fotografije prispeval:
Miha Čater, 9.b, fotografski krožek

sodelujete in glasujete za svojo najljubšo
fotografijo objemčkov na elektronskem

Vtisi iz Pariza
Ob besedi Pariz mi pride na misel »La
vie est belle et très intéressante et infinie«
(Življenje je lepo in zelo zanimivo in neskončno). Pariz, tam, kjer se nekaj konča,
se drugo začne. Kot da bi bili v nekem drugem svetu. Pa saj smo tudi bili. Vtisi so se
vrstili, hitro, prehitro. Naša življenja, naše
zgodbe so se dotaknile stoterih drugih v
prostoru in času. Katedrala Notre Dame
de Paris, velika, skrivnostna, mogočna, le
Dôme des Invalides in Napoleonova grobnica, parfumerski muzej, Moulin Rouge,
bela, svetla bazilika Sacré-Cœur (Sveto
srce) na vrhu Montmartra, kraja umetnikov, slikarjev, kjer se vse zavrti malo
nazaj in ne le naprej, kjer dobiš občutek

tenkočutnosti in poglobljenosti. Občutek
je dober, še posebej takrat, ko spoznaš,
da trud pri pouku le ni bil zaman in da
tukajšnja pisana množica govori jezik,
ki si ga doslej srečal le v knjigah. Jezik
Edith Piaf in Zaz tukaj živi, ti pa vsaj malo
razumeš in kmalu pogumno ugotoviš, da
tudi tebe razumejo, ko naročiš skodelico
»chocolat chaud«.
Obiskali smo še Louvre, enega največjih muzejev na svetu, Obélisque, L'Arc
de Triomphe (Slavolok zmage), se vozili z ladjico po Seni … na koncu pa se za
slovo popeljali po Champs Elysées. Bil
je že večer in mesto luči je pokazalo, da
to ni samo vzdevek; v soju tisočerih luči

smo se odpravili proti domu. Takšen je bil
jezikovni izlet učencev francoščine OŠ
Škofljica. Pridružite se nam pri učenju.
Bienvenus.
Jožica Robnik Šikonja

KJER JE DIM, NI VEDNO TUDI OGENJ

Evakuacija v vrtcu Lavrica
V ponedeljek, 19. 10. 2012 smo v novem vrtcu na Lavrica izvedli evakuacijo.
Besedo naši malčki le stežka izgovorijo,
zato pa se s svojimi vzgojiteljicami toliko
boljše nanjo pripravili. Vedo namreč, da
ogenj in voda, kot pravi pregovor, dobro

služita, a slabo gospodarita. Naši gasilci
in gasilke so dokazali, da bi brez težav
ukrotili oboje.
Tokrat so svoje moči združili gasilci PGD Lavrica, PGD Škofljica in PGD
Orle, ki so imeli ob tem redno letno vajo
33

evakuacije osebja in varovancev ter preverjanje odzivnega časa in taktične usposobljenosti operativnih enot društev.
Kaditi se je začelo iz kuhinje in kmalu
je bilo bolj zadimljeno kot na kakšnem
rock koncertu. Alarm nas je opozoril, da

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
se je evakuacija začela. Vzgojitelji z otroki smo se odpravili iz vrtca na dogovorjeno območje evakuacije, na pomoč pa so
nam priskočili tudi ostali delavci vrtca.
Obvestili smo gasilski center, ti pa gasilce
PGD Lavrice, Škofljice in Orel. Odziv je
bil zelo hiter, saj je na kraj dogodka prišlo 19 gasilcev v slabih petih minutah.
Vodja intervencije je dobil informacijo,
da so v prostorih ujeti dve skupini otrok,
štiri vzgojiteljice, dve pisarniški delavki
in ena kuharica. Seveda niso računali, da

bodo morali reševati še gospoda župana,
ki se je znašel pri Ptičkih in Žabicah, a
jih to ni prav nič presenetilo. Toliko bolj
pa so bili začudeni, celo malce zaskrbljeni
starši, ki so se po naključju peljali mimo
vrtca, na obvestilo o vaji pa že zdavnaj
pozabili. Vsi skupaj si lahko mirno oddahnemo, vrtec še vedno stoji, otroci so
razigrani, občutek varnosti pa po vaji
okrepljen, saj vemo, da smo v dobrih
rokah. Po uspešno opravljeni nalogi so
nam gasilci razkazali še svoja vozila in

opremo in potrpežljivo pozirali za gasilke
posnetke.
V imenu vodstva in celotnega kolektiva se zahvaljujem podpoveljniku Janezu
Jagriču za uspešno sodelovanje pri pripravah in izvedbi naše letne evakuacije
ter vsem ostalim gasilcem za udeležbo v
upanju, da bo tako sodelovanje ostalo tudi
v prihodnje.
Na pomoč!
Vodja evakuacije Maja Sodja

Smrkolini delimo objemčke
Najmlajši Smrkolini, Čebelice, smo november preživeli zelo pestro. Spremljale
so nas gozdne živali in pesmi o njih, z
veseljem pa smo jih tudi oponašali. Igrali smo na številne ropotuljice, flavto in
ustno harmoniko, naš vsakdan pa je zapolnilo tudi plesno rajanje. Iz recikliranega papirja in koruze ter bučnih semen, ki
smo jih ob oktobrskem izrezovanju buč za
noč čarovnic kar sami posušili, smo izdelali sončnico, iz tulcev toaletnega papirja
mušnice, jurčke in dedke, posušeno drevesno listje pa smo uporabili za izdelavo
jesenske umetnije s pomočjo lepljenja.
Tudi jesensko sadje nas je navdihnilo, in
sicer za izdelavo plakata, ki v igralnici
popestri naš vsakdan in spodbuja izgovarjavo novih besed. Novembra smo Čebelice sodelovale tudi v Pezovem projektu
Obdarajanje, s pomočjo katerega bomo z
igračami objemčki decembra razveselili
otroke po slovenskih bolnišnicah. Prav
tako smo bili del tradicionalnega slovenskega zajtrka ter si privoščili hranljive in
vitaminov polne jedi slovenskega izvora.
Sončne novembrske dni smo Čebelice
preživele na vrtčevskem igrišču, ob malo
manj sončnih dnevih pa so mali sončki telovadili in se veselo razgibavali kar
v igralnici.

vremenu smo izdelovali letala iz papirja,
žoge iz odpadnega časopisa in druge praktične igrače. Vsak dan preberemo vsaj eno
zgodbo in se učimo novih besed. Naučili
smo se tudi novo pesem Kostanjček zaspanček, spoznavali glasbila, podrobnejše
pa smo se seznanili s flavto. Tudi Pikapolonice smo bile del tradicionalnega slovenskega zajtrka. Privoščili smo si med na
domačem kruhu in uživali v sladkobi čebeljih dobrot. Na ta dan pa smo si podrobnejše ogledali čebele ter prebirali pesem
Čebela in ciciban. Vsak dan spremljamo
vremenske spremembe, vsak sončen dan
pa izkoristimo za sprehode ali igro na svežem zraku.

Medvedkom vsakdan popestrijo
knjige
Najstarejši Smrkolini, Medvedki, smo
bili novembra dobrodelni. Sodelovali smo
v Pezovi dobrodelni akciji Obdarajanje.
Skupaj smo šivali pisane objemčke v obliki sončka, lune in zvezde ter jih tudi lepo
okrasili in porisali. Tako kot prejšnje leto
smo tudi letos pripravili 16. novembra

tradicionalni slovenski zajtrk. Bližnja
kmetija Pavlič s Pleš je razvajala naše želodčke z domačim mlekom in sveže pečenim kruhom. Ob slastnem zajtrku smo
neizmerno uživali. Ko smo napolnili svoje
želodčke, smo se odpravili na sprehod v
bližnji gozd.
Novembra smo prepevali in spoznavali
svet glasbe z Marijo, svoj besedni zaklad
pa smo bogatili z angleškimi besedami in
pesmimi, za katere poskrbi Valentina.
Ker pa Medvedki zelo radi beremo, smo
tudi novembra pridno obiskovali knjižnico na Škofljici. Prav tako radi poslušamo
pripovedovanje pravljic naših prijateljev,
ki ga izvajamo v okviru bralne značke.
Ker imamo radi knjige in jih radi beremo,
smo se odpravili na knjižni sejem v ljubljanski Cankarjev dom.
Sedaj pa prihaja tako težko pričakovan
pravljični mesec, mesec december. Medvedki ga že težko pričakujemo, kaj vse
bomo doživeli decembra, pa si preberite v
naslednji številki občinskega glasila.
Alenka Peteršič v imenu
Zasebnega vrtca Smrkolin

VOŠČILO
So dnevi in trenutki,
polni sreče in miline,
ko v radosti oči zapremo in
si tiho zaželimo,
da ne mine.

Pikapolonice s štampiljkami odtisnile
jesen
Pikapolonice, srednja skupina v vrtcu
Smrkolin, smo novembra spoznavale jesensko sadje, ki pa smo ga imeli možnost
tudi okušati in v njem uživati. S štampiljkami smo delali odtise jesenskih motivov,
po koncu ustvarjanja pa smo na stopnišču
pripravili razstavo za starše. V slabem

Prisrčne božične in novoletne praznike
vam želimo Smrkolini!
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Novo na knjižnih policah
ODDELEK ZA ODRASLE
0 Splošno, menedžment
NAJVEČJE uganke sveta: skrivnosti narave, zgodovine in znanosti
VIOLAN, Miguel Angel: Metoda Josepa Guardiole: zakaj vodje z
zdravim razumom dosegajo izjemne rezultate
1 Okultizem, psihologija, etika
JODOROWSKY, Alejandro: Psihomagija: panična terapija
SCHEFF, Leonard: Krava na parkirišču: obvladovanje jeze po zenu
SREČA: velika knjiga o sreči: znanje in modrost strokovnjakov za
srečo z vsega sveta
DYER, Wayne W.: Izpolnjene želje: obvladajmo umetnost
uresničevanja
3 Sociologija
ŽERDIN, Ali H.: Omrežje moči: epicentri slovenske in politične
elite
5 Fizika
MCPHEE, Isaac: Fizika za lahko noč: duhovito razmišljanje za
bistre ljudi
6 Medicina, kuharske knjige, stiki z javnostjo
Hawkes, Joyce Whiteley: Sozvenenje: deset vaj za zdravje in
vitalnost
PAVLIČ, Natalija: Pasti zaznave: svet duševnih motenj
PACHOLOK, Sally M.: Kaj pa če je kriv vitamin B12: epidemija
napačnih diagnoz
VOGEL, Alfred: Ljudski zdravnik: koristni nasveti za zdravje
WOLF, Robb: Paleorecept: način prehranjevanja in gibanje
predmetov, ki lahko modernemu človeku reši zdravje
RIZZOLI, Paul: Rešitev za migreno: vse o diagnosticiranju,
zdravljenju in obvladovanju bolečine
ENGELS, Nina: Veliki kuharski leksikon v slikah
VELIKA šola kuhanja v slikah: učenje kuhanja po korakih
BOŽIČNA kuharica

GRADIŠNIK, Ana: Z užitkom užita: sladica brez žita
TEE, Susanne: Mafini: recepti, ki se jim ni moč upreti
FRANCE,Christine: Palačinke in vaflji: recepti, ki se jim ni moč
upreti
DOESER, Linda: Piškoti: recepti, ki se jim ni moč upreti
GALLO, Carmine: Skrivnosti predstavitev Steva Jobsa: kako biti
noro dober pred vsakim občinstvom
7 Šport
POLLACK, Paul: Moja prva jadranja
FRIEBE, Daniel: Največji kolesarski vzponi v Evropi
HINOJO, Juanan: Ukradene sanje: jugoslovanska košarka
BOŽIČ, Urška: Pravljična joga: priročnik za vadbo joge za otroke,
stare od 2 do 5 let
821-1 Poezija
RAMOVEŠ, Janez: Skuz oken strejlam kurente
821-311.2 Družabni roman
COSTELLO, Jane: Hočem te nazaj
KINSELLA, Sophie: Igra parov
HOWARD, Linda: Mackenzijeva igra
HOWARD, Linda: Mackenzijeva magija
MCNAUGHT, Judith: Whitney, moja ljubezen
821-311.6 Zgodovinski roman
IGGULDEN, Conn: Osvajalec
SUTCLIFF, R.: Orel devete legije
821-312.6, 929 Biografski roman, biografije
YOSHIKAWA, Eiji: Mijamoto Musaši. Meč moči
821-94 Spomini
BALOH, Marko: Nedokončana zgodba: pripoved enega najboljših
ultrakolesarjev sveta
821-312.4 Kriminalke
THOMASON, Dustin: Enaindvajseti dvanajsti
DEAVER, Jeffery: Plesalec na krsti

KNJIŽNICA ŠKOFLJICA objavlja KNJIŽNE NOVOSTI na spletnih straneh:
www.skofljica.si; www.lavrica.eu; www.lavrica.si; www.barjan.si
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Vabila in knjižne novosti pripravila: Alma Vidmar Mederal
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Na Škofljici gostje iz Dola premočni
V petem krogu 1. B DRL je v soboto,
27. 10. 2012 v dvorani na Škofljici gostovala ekipa RK DOL TKI HRASTNIK in
pred približno 100 gledalci suvereno slavila zmago. Do izraza je prišel širši izbor
izkušenejših in višjih igralcev, ki v nobenem trenutku tekme niso imeli nobenih
težav z domačo, od poškodb oslabljeno
ekipo.
Gostujoča ekipa je na tekmi prišla do prvega vodstva in ga ni izpustila do zadnjega
sodnikovega žvižga. V prvih minutah tekme so igralci ŠD ŠKOFLJICE PEKARNE
PEČJAK še nekako držali korak z gosti,

proti sredini polčasa pa je razlika narasla
na 5 do 6 zadetkov in s takšno razliko se je
prvi del tekme tudi končal (10:16).
Tudi v drugem delu je bila slika podobna. Domači igralci so sicer v obrambi zaigrali mnogo boljše, tako da gostje niso več
prihajali do lahkih zadetkov, vendar se je
v napadu zgodilo preveč tehničnih napak,
da bi se lahko zgodil preobrat. Proti koncu
tekme, ko je bil zmagovalec že zdavnaj
znan, je nivo igre pri obeh padel, tako
da se je tekma brez kakršnega koli vznemirjenja pripeljala do konca. Po zadnjem
žvižgu sodnikov, ki sta, mimogrede, zelo

solidno opravila svoje delo, se je rezultat
na semaforju ustavil pri 25:32.
STRELCI; ŠD ŠKOFLJICA PEKARNA PEČJAK: Leskovar 1, Legnar 1, Huskič 2, Tomšič 2, Boljtežar 4, Obajdin 2,
Vojin 12, Cvetko 1 zadetek;
RK DOL TKI HRASTNIK: Lesjak 7,
Ribič 2, Ščurek 5, Klepej 3, Zore 3, Bauerheim 1, Ramič 1, Lisec 3, Kmetič 1,
Teržan 4, Jazbec 2 zadetka.
Vodja članske ekipe
ŠD ŠKOFLJICA PEKARNA PEČJAK –
Janez Rigler

Igralci ŠD Škofljice Pekarne Pečjak s točko z Iga
V šestem krogu 1. B DRL je ekipa ŠD
ŠKOFLJICE PEKARNE PEČJAK gostovala na Igu pri ekipi ŠD MOKERC in
iztržila neodločen rezultat ter s tem tudi
eno točko.
Tekma se je za goste iz Škofljice začela
sanjsko, saj so povedli že v prvem napadu in po nekaj izenačenjih pobegnili na
varno razliko osmih do devetih zadetkov.
Obramba je po dolgem času funkcionirala
odlično, v napadu pa so gostujoči igralci
pridno polnili domačo mrežo, saj jim je
ob domiselni in hitri igri, s katero so povsem presenetili domačo ekipo, uspevalo
praktično vse. Domača ekipa se nikakor

ni uspela zbrati in posledica vsega tega je
bil rezultat ob koncu polčasa – 9:18.
V drugem polčasu pa, ko smo vsi v
dvorani mislili, da bo to rutinska zmaga
ekipe iz Škofljice, se je zgodil neverjeten
preobrat. Gostujoči igralci so začeli igrati
vsak zase, kolektivna igra je izpuhtela, v
obrambi ni bilo več čutiti čvrstosti in gostote, napake so se vrstile ena za drugo in
domačini so uspeli slabih pet minut pred
koncem rezultat izenačiti na 27:27 in nato
tudi povesti z 28:27!!
V predzadnjem napadu na tekmi je
igralcem ŠD ŠKOFLJICA PEKARNA
PEČJAK uspelo zadeti za izenačenje,

domačini pa so bili v zadnjem napadu
nenatančni in rezultat je obstal na 28:28,
kar je po mnenju vseh in na podlagi vsega
videnega najbolj pravičen izid tekme.
STRELCI; ŠD MOKERC IG: Šuštaršič
7, Vujič 3, Strnad 6, Bolha 1, Verdenik 1,
Grabrijan 1, Hostnik 4, Gabrijelčič 5 zadetkov;
ŠD ŠKOFLJICA PEKARNA PEČJAK:
Pogač 2, Kastelic 2, Slanc 5, Huskič 4,
Zgonec 1, Boljtežar 1, Obajdin 4, Vojin 8,
Cvetko 1 zadetek.
Vodja članske rokometne ekipe
ŠD ŠKOFLJICA PEKARNA PEČJAK –
Janez Rigler

ŠD Škofljica Pekarna Pečjak srečno do točke z
RK Veliko Nedeljo Carrera Optyl
V sedmem krogu 1. B DRL je bila v
soboto, 17. 11. 2012 v Športni dvorani Škofljica pred približno 50 gledalci odigrana tekma med ekipama ŠD
ŠKOFLJICA PEKARNA PEČJAK in
RK VELIKA NEDELJA CARRERA
OPTYL.

Že sam začetek je napovedoval izenačeno srečanje, saj je bil rezultat v prvi tretjini
polčasa vedno izenačen. Pri rezultatu 7:7
pa se je zgodil neverjeten preobrat. Domačini so, kot bi jim nekdo zvezal roke
in noge, začeli delati začetniške napake v
napadu (napačne podaje, žoga z igrišča,
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napačno vodenje, prebijanje, igra z nogo)
in gostje so to znali dodobra izkoristiti in s
hitrimi protinapadi napraviti razliko šestih
zadetkov. O poteku igre v tem delu polčasa vse pove delni rezultat, ki je bil 2:8
za goste. Prišlo je tudi do težje poškodbe
domačega igralca Martina Slanca, ki ni

ŠPORTNO DRUŠTVO ŠKOFLJICA / ŠPORT IN REKREACIJA
več stopil na igrišče in izbor igralcev se
je (poškodovana tudi Cvetko in Zgonec)
domačemu trenerju močno skrčil. Polčas
se je tako končal z rezultatom 9:15.
Po temeljitem pogovoru in dogovoru
o nadaljnji igri se je drugi polčas začel s
povsem drugačnim pristopom domačega
moštva. Obramba je začela delovati granitno, gostje so se ob takšni fanatični borbi
nekoliko zmedli in posledica tega so bili
hitri in lahki štirje zadetki iz protinapadov
(Kastelic). Ob čedalje več napakah gostujočih igralcev iz Velike Nedelje se je razigral tudi Boljtežar, ki je samo v drugem

polčasu dosegel šest zadetkov iz igre in rezultat je postajal čedalje bolj tesen. V zadnjih desetih minutah je razlika vztrajala
pri enem oziroma dveh zadetkih in rezultat je bil sekundo pred koncem 27:28, in
pa z dosojeno sedemmetrovko za domačo
ekipo, ki je bila izvajana po izteku igralnega časa. Vojin je bil hladnokrvni strelec, ki
je s tem zadetkom postavil končni rezultat
28:28.
Kakor je ekipa ŠD ŠKOFLJICA PEKARNA PEČJAK v prejšnjem krogu nesrečno izgubila točko na Igu, jo je sedaj
srečno dobila doma.

STRELCI; ŠD ŠKOFLJICA PEKARNA PEČJAK: Pogač 1, Leskovar 3, Kastelic 4, Slanc 1, Huskič 2, Tomšič 1, Boljtežar 6, Obajdin 3, Vojin 7 zadetkov.
RK VELIKA NEDELJA CARRERA
OPTYL: Majcen 2, Kaučič 2, Hanželič 2,
Horvat 1, Veselko 7, Bračič 3, Ivančič 9,
Tušak 2 zadetka.
Sodil je sodniški par Deržek, Brecelj,
delegat pa je bil Ivan Kaučič.
Vodja članske ekipe
ŠD ŠKOFLJICA PEKARNA PEČJAK –
Janez Rigler
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Občinsko prvenstvo v ulični košarki uspelo!
Na čudovito, s soncem obsijano oktobrsko soboto, se je na igrišču pred osnovno
šolo na Škofljici zgodil eden večjih športnih dogodkov v zadnjem času, občinsko
prvenstvo v ulični košarki. V treh različnih
kategorijah se je zbralo kar 16 ekip, ki so
se potegovale za skupno zmago in naziv
občinskega prvaka. Če so se v najmlajših
kategorijah pomerili zgolj košarkarji Škofljice in Velikih Lašč, je bila sestava članskih ekip bolj raznolika. V skupini od 1.
do 5. razreda je prvo mesto pripadlo Škofljici, ki so v svoji kategoriji postali tudi
občinski prvaki. Medalje in pokale jim
je podelil vsem znani Raša Nesterovič,

za mnoge najboljši slovenski košarkar
vseh časov. V drugi starostni skupini je
slavila ekipa iz Velikih Lašč, občinski
prvaki pa so postali Škofljičani. V elitni,
članski ekipi pa je zaradi ugodnejšega
seštevka zadetih košev in tesne zmage v
finalni tekmi slavila ekipa iz Pijave Gorice, ki so s to zmago postali tudi občinski
prvaki.
Zahvala vsem soorganizatorjem: Slavku Duščaku, Igorju Thalerju in Andreju
Nebcu za odlično opravljeno delo in Rašu
Nesteroviču za udeležbo na turnirju in
moralno podporo.
Na spletni strani www.lavrica.eu si
lahko v fotogaleriji ogledate posnetke s
prvenstva.
Rašo Nesterovič* je igral pri Slovanu,
nadaljeval pri Partizanu, grškemu Paoku,
Kinderju in Union Olimpiji. V državni
reprezentanci je kot kapetan odigral 52
tekem in dosegel 530 točk. Petkrat je Slovenijo zastopal na evropskih prvenstvih,
udeležil se je tudi svetovnega prvenstva
in kvalifikacij za olimpijske igre.
V NBA ligi je igral za moštva Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs, Toronto Raptors in Indiana Pacers. V sezoni
2004/2005 je z ekipo San Antonio Spurs
postal prvak lige NBA.
Upokojil se je leta 2008 in postal prvi
ambasador »Eurobasketa«, ki se bo leta
2013 odigral v Sloveniji.
Interesno združenje Naša Lavrica
Bojan Božič
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Maša je najboljša na svetu!
Maši Pušnik so bili vztrajnost, strast in
ljubezen do gibanja prav gotovo že položeni v zibel. Očka Igor je zlati fant škofljiškega rokometa. Edini od nadvse uspešne
škofljiške generacije, ki mu je uspel preboj v prvoligaške vrste, igral je za Ribnico in proti koncu kariere v prvi ligi tudi z
domačim klubom Škofljico. Mami Vesna
je navdušena športnica, ki najraje zagrize
s kolesom v kakšen hrib. Mašina bratca
imata šport prav tako zapisan že v genih;
štirinajstletni Nejc je nogometaš, mlajši
Jaka pa še koleba med judom, nogometom
in breakdanceom. Dedek Julijan in babi
Breda samo še zaokrožujeta sliko te aktivne družine, ki na občinskih smučarskih
tekmovanjih vedno pobere smetano.
Povabila sem se torej na obisk k svetovni prvakinji v jazz baletu, komaj enajstletni Maši Pušnik iz Škofljice. Maša, mična
in dična gospodična, obiskuje 6. razred
Osnovne šole Trnovo. Odličnjakinja, ki
sta ji v šolskih klopeh najljubša geografija
in matematika. A ko zapre za sabo šolske
duri, se dan mlade lepotice šele prične.
Čisto vsak dan jo čaka vsaj eno uro in pol
intenzivnega, napornega treninga v Plesni
šoli Urška pri briljantnem trenerju, Blažu Godcu in prvi trenerki Marici Marčac
Mirčeta. A ker je strast do plesa neizmerna, si je Maša našla še eno ljubezen, klasični balet. Le ta zadnje čase zaseda prav
posebno mesto v njenem srcu. In zato ji
ni prav nič težko po treningih v Urški
odhiteti še na Konzervatorij za glasbo in
balet ter tam vpijati baletno znanje še urico ali dve. O baletu pripoveduje z žarečimi očmi in entuziastičnim navdušenjem.
Bila je ljubezen na prvi pogled oziroma na
prvi korak, obrat, poskok. Oddrvi v sobo
in mi pokaže svoje čeveljčke na špico ter

Čestitava Maši Pušnik
za osvojeno

takoj demonstrira nekaj
baletnih figur. Mašina
soba je polna polic, ki
se šibijo pod pokali in
medaljami iz plesnih
prvenstev. Njena garderobna omara pa...
ahhh..., sanje vsake
deklice. Prekrasni plesni kostumi, vseh barv,
izjemnih krojev, z nenavadnimi dodatki. Vse
se sveti, blešči. Oslepljujoča je tudi cena za
vsakega od njih, globoko zavzdihneta Mašina starša. Čudovite oblekice so namreč
finančno breme staršev, vsaka je vredna
tam okoli 150 do 200 evrov. In ker Maša
pleše tako v formaciji kot solo, je strošek
dvojni. Vrhunski ples je zelo všečen očesu, a hudo neprijazen do denarnice.
Maša je postala svetovna prvakinja v
jazz baletu 4. septembra 2012 v Frankfurtu. Konkurenca je bila izjemna. 27 tekmovalk iz celega sveta je upalo na stopničke,
a je Maša brez težav pometla s svetovno
elito. Za njo so ostale Kanadčanke, Američanke, Evropejke. Evropa je plesna velesila in Slovenija je v svetovnem vrhu plesa, je ponosna tudi Maša. V jazz baletu jim
ostali preprosto ne sežejo do kolen. Maša
potoži, da so tekmovanja res naporna, malodane dolgočasna, saj mora z isto točko v
enem dnevu nastopiti do štirikrat. Za vsak
nastop posebej mora biti zelo motivirana,
saj je padec zbranosti in pozornosti takoj
kaznovan. A adrenalinska kot je, s tem
nima nikakršnih težav. Pravi, da jo najbolj
živčno delajo trenerji, ki jo v zadnjih minutah zasipajo z nasveti. Perfekcionistka
Maša, ki neumorno vadi vsak dan nekaj
ur, pač ve, da je pripravljena stoodstotno
in da bo njen nastop brezhiben. Najraje
pleše solo, torej sama. Je izjemno stroga in

1. mesto na svetovnem prvenstvu
v kategoriji solo jazz balet pionirke
Frankfurt, Nemčija 4. 9. 2012
1. mesto na evropskem prvenstvu v
kategoriji solo show dance pionirke
Pecs, Madžarska 25. 10. 2012
5. mesto na svetovnem prvenstvu v
kategoriji solo show dance pionirke
Riesa, Nemčija 28. 10. 2012
Breda in Julko Pušnik
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zahtevna do sebe in do drugih, zato je zelo
razočarana, če soplesalke iz formacije ne
dajo vsega od sebe. Ne prenese polovičarstva, izgovorov in zamujanja.
Maša je izreden talent. Ker je neprestano poplesavala pred maminimi očmi, jo je
le ta pri petih letih vpisala v plesno šolo.
Tekmuje štiri leta, zadnja tri tudi čisto
sama. Šele letos so ji v šoli priznali status
športnice. Sošolci so hudo ponosni nanjo
in so ji, ovenčani s titulo svetovne prvakinje, v šoli tudi pripravili prisrčen sprejem.
Še posebej je nanjo ponosen razrednik,
športni pedagog, ki prav gotovo najbolje
razume, koliko truda je bilo vloženega v
dosego naslova svetovne prvakinje. Maša
se je zaradi ljubezni do plesa odrekla klavirju in violini, a to ne pomeni, da sedaj v
Pušnikovi hiši vlada tišina. Za vesele zvoke s svojo harmoniko poskrbi bratec Jaka.
Maša je 25. oktobra na Madžarskem, v
mestu Pécs, osvojila še naslov evropske
prvakinje v show danceu s točko Nevihta
(Storm). Konec novembra pa z isto točko
zopet odhaja v Nemčijo, v mesto Riesa,
kjer se bo odvijalo svetovno prvenstvo v
show danceu. Vsekakor držimo pesti!
Na tem mestu bi članek lahko končala,
a Maša je name pustila tako močan vtis,
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da ji moram nameniti še nekaj besed.
Redko namreč srečaš tako predanega in
perfekcionističnega človeka. Na trenutke
kar dih jemljajoča samozavest, brezkompromisnost do sebe in ostalih, neverjetna
disciplina, ki veje iz vsake njene pore.
Maša je prav posebna punca. In prav nič
čudnega ni, da ji že pri enajstih letih svet
leži pred nogami. Odločni in zavzeti kot
je, bo z lahkoto uspelo vse, česar se bo lotila. In gotovo se ji izpolni tudi tista velika
želja po čisto svoji plesni šoli, kjer bo z
najboljšimi plesalci ustvarjala neverjetne
koreografije, za katere ima že danes polno
glavo idej.
Karmen Fabjan

Formamas – svetovne prvakinje
Dne 27. 10. 2012 smo se plesalke –
mame iz skupine Formamas iz plesne
šole Forma udeležile svetovnega prvenstva IDO Show Dance European
Championship 2012, ki se je odvijalo
na Madžarskem v Pecsu. Nastopile smo
s točko Slovenian hens (v slovenščini
je naslov Polet inovacij za mednarodni
parket). Plesna točka je narejena na ideji
gospodarskih okoliščin Slovenije, krize in recesije, saj preboj iz krize lahko
naredijo le slovenske inovacije. S tem
nastopom smo se mame iz skupine Formamas uvrstile na prvo mesto v kategoriji formacije članice 2 in tako osvojile
naslov svetovnih prvakinj. Poleg nas
so nastopile še tri skupine, dve iz Finske in ena ekipa iz Poljske. Veselje in

ponos, ki se je v nas pretakal, stati pred
polno dvorano okoli 900 plesalcev, je
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bil nepopisen. Spogledale smo se in zavpile: “Punce! Zmagale smo, a lahko
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verjameš, nas kličejo, hitro, hitro, kje
je slovenska zastava …“ In potem smo
stopile na najvišjo stopničko, slišale zvoke naše, slovenske himne, ploskanje v
dvorani in aplavz drugi slovenskih skupin, posameznikov, parov, ostalih nastopajočih. Kaj naj rečem, to so posebni občutki, ki jih je potrebno doživeti.

Najbolj zaslužna za naše dosežke pa je
ustanoviteljica Plesnega kluba Forma
in trenerka skupine Formamas, Nataša Potočnik, ki bi se ji iskreno zahvalila za vso potrpežljivost in vztrajnost
z nami.
Naj še omenim lansko leto, ko smo
v Beogradu osvojile naslov evropskih

prvakinj, dvakrat pa smo dosegle drugo
mesto na državnem prvenstvu.
Rade plešemo in še bomo plesale. Lani
smo, recimo, nastopile tudi na prireditvi
LAVRICA PLEŠE. Še boste slišali o nas
in upam, da tudi kdaj videli.
Petra Pugelj

Tae-Kwon-Do klub Kang je uspešno organizral državno
prvenstvo v Tae-Kwon-Doju
TAE-KWON-DO klub KANG je 4. 11.
2012 organiziral državno prvenstvo v borbah v Ivančni Gorici v OŠ Stična. Tekmovanja se je udeležilo 160 tekmovalcev
in tekmovalk iz 10 klubov. V borbah so
tekmovali mlajši kadeti, kadeti, mladinci
in člani, v kicku pa so tekmovali otroci,
stari do 8 let.
Tekmovanje so otvorili: župan Dušan
Strnad, predsednik športne zveze Ivančna
Gorica Jože Kastelic in predsednik kluba Kang Borislav Milošević. Nato so se
začele kvalifikacijske borbe za polfinale
in finale. Od 13. do 14. ure je bil odmor,
tako da so se lahko vsi malo odpočili in
nekaj pojedli, po odmoru pa so se začele polfinalne in finalne borbe. Tudi nekaj
sponzorjev je podprlo državno prvenstvo,
Rožna Hiša iz Ljubljane je poskrbela za
narezke, Pro Slat Peter Cerar pa je postavil skrinjo s sladoledom, ki so ga lahko
prejeli vsi tekmovalci, predvsem mlajši
otroci so se ga še posebej razveselili in se
posladkali z njim.
Ob 16. uri se je odvila zelo zanimiva
predstavitev tae-kwon-doja, za katero je
poskrbel demo team Slovenija in dodobra
ogrel dvorano. Prikazali so vrhunske tehnike tae-kwon-doja in tudi demonstrirali
mojstrske forme. Po demonstracijah so
sledile še najbolj zanimive finalne borbe, v
katerih sta tekmovala tudi dva tekmovalca
iz kluba Kang, Aleš Tekavčič (junior, do
55 kg) in Timotej Todić (junior, do 63 kg).
Najbolj napeta in spektakularna borba je
bila borba članov do 74 kg, med favoritom
Lukom Režkom in Janom Veleušićem, v
kateri je zmagal Jan z rezultatom 20 proti
15 in na koncu postal še najboljši borec
tekmovanja.
Tudi tekmovalci iz kluba Kang so bili
uspešni in so osvojili 4 naslove državnih
prvakov, 5 srebrnih medalj in 6 bronastih.

Ekipno smo zasedli 5. mesto, mladinci pa
so osvojili ekipno 3. mesto. Poleg tega je
bil Timotej Todić izbran za najboljšega
mladinca na tekmovanju.
V kicku je tekmoval Valter Germ v kategoriji dečki letnik 2004, ki je po dveh
zmagah osvojil 3. mesto. Tudi Mark Hren
je tekmoval v kicku v kategoriji dečki letnik 2005 in osvojil 2. mesto.
V klubu pa smo najbolj ponosni na našo
novo generacijo mlajših kadetov, ki so prvič tekmovali v borbah, od katerih je Žan
Erjavec osvojil 3. mesto, tudi Jaka Hočevar in Žan Zupančič sta se konkurenčno
borila, vendar sta žal izgubila in tako ostala brez odličja.
Pri mlajših kadetih imamo nekaj izkušenih borcev, kateri so se pokazali v top
formi. Lukas Gregorič je po treh zmagah
postal državni prvak, Jure Tozon je prav
tako po treh zmagah postal državni prvak,
Jure Pajk ni imel nobenega nasprotnika in
je tako postal državni prvak, Urh Oven pa
je po eni zmagi osvojil 3. mesto.
Naši kadeti niso bili tako uspešni, vendar
41

so kljub temu osvojili nekaj odličij: Matic
Hočevar 2. mesto, Matic Pajk 2. mesto,
Blaž Kuster 3. mesto, Kristijan Glušac 3.
mesto in Luka Hočevar 2. mesto.
Tudi mladinci so osvojili nekaj medalj,
saj sta Aleš Tekavčič in Žan Tekavčič postala podprvaka Slovenije. Najboljši mladinec tekmovanja pa je bil Timotej Todić
in po treh borbah tudi postal državni prvak. Še enega mladinca moramo omeniti,
to je Miha Škof, ki se je zelo dobro boril,
vendar na koncu ni bilo zadosti in je ostal
brez odličja. Pri članih smo imeli samo
enega predstavnika kluba, Elvirja Lulića,
ki je osvojil 3. mesto.
Imamo mlado in uspešno ekipo tekmovalcev, o katerih boste v prihodnje zagotovo še slišali. Lahko pa se nam na treningih
pridružite tudi vi in vaši otroci, ter se tudi
vi preizkusite v tae-kwon-doju, in sicer v
torek od 17. do 18. ure in v petek 17.30 do
18.30 ure v telovadnici OŠ Škofljica. Več
informacij na GSM: 041/589 476 – Tomaž
Zakrajšek.
Renata Mavrič

ŠPORT IN REKREACIJA

Športno društvo Škofljica
v sodelovanju z Občino Škofljica
organizira

OBČINSKO TEKMOVANJE
V VELESLALOMU
ki bo v soboto, 2. februar 2013
Tekmovanje bo potekalo v smučarskem centru Stari vrh in je namenjeno druženju krajanov občine Škofljica.
Poleg tekmovalcev so dobrodošli tudi smučarji in deskarji netekmovalci ter izletniki. Skratka vsi, ki radi
preživijo športni dan na snegu in svežem zraku ter dobri družbi. Tekmovalna proga je primerna za smučarje
in deskarje vseh starosti.
Okvirni program:
7:15

Zbor prijavljenih na avtobusni postaji pri OŠ Škofljica

7:45

Odhod avtobusov

8:45

Prihod na Stari vrh – smučanje

12:00–13:30

Tekmovanje

14:00

Kosilo v koči Stari vrh

15:00

Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad

16:15

Odhod avtobusov (predvideni prihod na Škofljico ob 17:30)

Cenik
Kategorija

Cena tekmovalci (EUR)

Cena rekreativci (EUR)

Smučarji in deskarji, odrasli

35,00

30,00

Smučarji in deskarji (OŠ)

30,00

20,00

Smučarji in deskarji (do 6 let)

15,00

13,00

Izletnik

10,00

V ceno je vključeno …
Za tekmovalce: dnevna smučarska karta, tekmovalnina, kosilo (brez pijače) in prevoz
Za rekreativce: dnevna smučarska karta, kosilo (brez pijače) in prevoz
Za izletnike: kosilo (brez pijače) in prevoz
Lastni prevoz udeleženca: cena kategorije zmanjšana za 3,00 EUR.
Prijave in plačila sprejemamo v četrtek 31. januarja od 18:00-21:00 v pisarni Športnega društva Škofljica,
ki se nahaja v večnamenski športni dvorani na Škofljici.
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Škofljičani so odlični nogometaši
Leto, ki se počasi izteka, si bo zaradi
pomembnih dosežkov na nogometnih zelenicah in dvoranah zapomnilo vsaj pet
mladih fantov, ki so se najpopularnejši igri
z žogo zapisali pred približno petimi leti.
Danes 11-letniki in učenci 6. razreda na
OŠ Škofljica so člani nogometnega kluba
Brinje z Grosupljega, kluba, ki bo prihodnje leto praznoval 10-letnico delovanja,
pa vendar velja zaradi kakovostnega in sistematičnega dela z mladimi za eno od najbolj prepoznavnih nogometnih okolij na
ljubljanskem območju in širše. In čeprav
je nova nogometna sezona (2012/2013), v
kateri vseh pet Škofljičanov brani barve
selekcije U-12, že v polnem teku, je prav,
da obudimo spomin na izjemno uspešno
sezono 2011/2012 grosupeljske selekcije
U-10, katere nepogrešljivi člani so bili
tudi Matic Janežič s Pijave Gorice, Luka
Henigman iz Gumnišča, Arne Zof iz Gorenjega Blata, Jure Pogorelec iz Škofljice
in Gašper Trdan iz Želimelj.
Pod trenerskim vodstvom mladega grosupeljskega trenerja Daliborja Đukiča so
fantje v tekmovalni sezoni 2011/2012
nastopali v najkakovostnejši skupini
Medobčinske nogometne zveze Ljubljana (MNZ Lj), poleg tega so se udeležili
tudi nekaj kakovostnih turnirjev na prostem in dvoranske zimske lige Rad igram
nogomet.

Ligaško tekmovanje
V skupini A MNZ Lj, ki je sicer je ena
od petih tekmovalnih skupin v tem tekmovanju, so se nogometaši Brinja merili
z vrstniki devetih klubov. S 15 zmagami,

Aluminiuj Cup 2012, Kidričevo, 3. mesto

neodločenim izidom, dvema porazoma
(46 točk) in razliko med prejetimi in danimi zadetki 79:18 so zasedli odlično 3.
mesto, takoj za favoriziranima ekipama
Domžal (49 točk) in Olimpija Ljubljana
(48 točk). V tekmovanje so sicer vstopili
nekoliko zadržano, z domačim porazom
proti Bežigrajčanom (1:3), zatem pa se
sledila serija sedmih zmag (Ilirija 1:2,
Bravo Publikum 3:1, Svoboda 1:2, Arne
Tabor 4:2, Calcit Kamnik 0:1, Litija 6:0,
Interblock 10:1), ki je bila prekinjena šele
ob sklepu jesenskega dela tekmovanja,
ko so imeli v enakovredni tekmi v močnem nalivu več sreče Domžalčani (1:2). V
spomladanskem delu tekmovanja so bili
Grosupeljčani izjemni in kot edina ekipa
v skupini niso okusili grenkobe poraza. V
prvi tekmi so tako za Bežigradom s 3:1
pokorili zmaje, zatem s 4:0 na domačem
igrišču niso dovolili presenečenja vrstnikom Ilirije, na Ježici pa so v eni od ključnih

Finale MNZ Ljubljana 2011-2012, Grosuplje, 1. mesto

43

tekem v izdihljajih tekme premagali (1:2)
moštvo Bravo Publikum. Grosupeljski
mlin pa se takrat še ni ustavil, ampak je
mlel naprej. Sledila je ena od najvišjih
domačih zmag, ko so s 14:1 nadigrali nogometaše ljubljanske Svobode, zatem pa
so dvakrat s po 8:0 vzeli mero vrstnikom
moštev Arne Tabor in Calcit Kamnik. V
Litiji so nato v tekmovalno natrpanem
maju rutinirano zmagali z 0:2, zatem pa
so bili na Ježici še enkrat boljši (3:7) od
ekipe Interblocka. V zadnji tekmi ligaškega tekmovanja so se z nogometaši Domžal
na Grosupljem razšli z 1:1, potem ko so
zadetek nesrečno prejeli nekaj minut pred
koncem tekme.
Res izjemna ligaška sezona pa se k sreči
ni sklenila s to tekmo, saj so dobili Grosupeljčani kot organizatorji zaključnega
turnirja desetletnikov (na njem nastopajo zmagovalci petih [A-E] tekmovalnih
skupin) možnost nastopa kot šesta ekipa.
V prvi tekmi so brez večjih težav s 3:0
premagali zmagovalca tekmovalne skupine D MNK Ljubljano, v drugi tekmi pa
z nekaj več truda (2:0) nogometaše moštva Kalcer Vodoterm iz Radomelj, zmagovalca tekmovalne skupine B. S tem so
si nogometaši Brinja zagotovili nastop v
finalu, v katerem so se pomerili z večnimi rivali, vrstniki Domžal. V enakovredni
igri so imeli na razmočenem igrišču nekoliko več od igre Grosupeljčani, kljub temu
pa nobeni ekipi ni uspelo zatresti mreže.
Sledila je prava srhljivka v obliki kazenskih strelov, v kateri so bili s 3:2 uspešnejši nogometaši Brinja, ki so s tem 9. junija
2012 postali prvaki MNZ Ljubljana v
sezoni 2011/2012!
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Udeležba na turnirjih
V sezoni 2011/2012 so nogometaši Brinja nastopili na štirih močnih turnirjih,
na katerih so dosegli 15 zmag, petkrat so
igrali neodločeno, štirikrat pa so uspešnejši nasprotniki. 24. septembra 2011 so
se v Športnem parku v Slovenski Bistrici
udeležili mednarodnega turnirja Slovenia
open 2011, s 5 zmagami, neodločenim izidom in porazom pa so kljub 17. mestu zapustili zelo dober vtis. Neugoden turnirski
sistem tekmovanja je morda med vsemi
32 ekipami prav na hrbtih Grosupeljčanov
zarezal najbolj globoke rane, saj so si z
izjemno igro v lepem športnem parku res
zaslužili višjo uvrstitev, a jih je na koncu
drago stal gol proti Vrbasu (Srbija), ki so
ga prejeli v zadnjih trenutkih prve tekme
na turnirju (1:1). Z odlično igro proti nogometašem Veržeja (4:0) in slabšo proti
vselej neugodnim vrstnikom kranjskega
Triglava (0:4) so bili tretji v skupini, s čimer so si zagotovili še štiri tekme za mesta
med 17. in 23. Z navdahnjeno igro cele
ekipe so nogometaši Brinja nato premagali Muro s 3:1, Dravinjo s 3:0, Šoštanj z
2:0, na koncu pa še vrstnike moštva Poli
Drava s 3:1. Zmagovalci tega močnega
turnirja so postali desetletniki Dinama,
zagrebškega nogometnega velikana.
6. maja 2012 so se Grosupeljčani v
Radomljah udeležili kvalifikacijskega turnirja Cordial Cup 2012 in s tremi
zmagami, neodločenim izidom in dvema
porazoma osvojili 14. mesto med 32 ekipami. Na tem turnirju, katerega zmagovalci so postali nogometaši Krškega, so
desetletniki Brinja pokazali soliden nogomet, v predtekmovalni skupini pa so za
las zgrešili prvo mesto. V tem delu so se z

Legea Open 2012, Grosuplje, 1. mesto

vrstniki Kolpe razšli brez golov, z 1:0 so
premagali nogometaše ljubljanske Ilirije,
z 2:1 pa trboveljskega Rudarja. Kot drugi
v predtekmovanju so se nato borili za mesta od 9. do 16., kjer niso bili najbolj prepričljivi proti moštvoma Olimpije (0:2) in
Menga (0:1), precej boljši (3:1) pa so bili
od nogometašev Dravograda.
2. junij 2012 si bodo za vselej zapomnili
grosupeljski desetletniki in vsi, ki so sodelovali pri organizaciji ali so si le ogledali
turnir Legea Open na Grosupljem. Zmagovalci tega tradicionalnega dogodka, na
katerem je nastopilo 15 ekip, so namreč
s petimi zmagami in neodločenim izidom
postali nogometaši Brinja! Grosupeljčani
so v skupinskem delu premagali Domžale
B (2:0) in Izolo (4:0), z nogometaši Fužinarja z Raven na Koroškem pa so se razšli
z 1:1. Fantje ekipe Brinja, ki so bili na domači zelenici res učinkoviti, saj so uspeli
izkoristiti visok odstotek priložnosti, ki so
si jih ustvarili, so v četrtfinalu premagali moštvo Krško B (2:0), v polfinalu vrstnike ekipe Krško A (3:0), v finalu pa po
izjemni igri – ta jih je sicer krasila na celem turnirju – še desetletnike kranjskega

2. faza zimske lige RIN, Ljubljana, 1. mesto

Triglava. Za večino od domačih fantov je
bila to sploh prva zmaga nad gorenjsko
ekipo, zato pa je bila toliko bolj sladka.
Za najboljšega igralca turnirja je bil izbran
Gašper Trdan, dvakratni strelec v finalu.
Gašper je tako na tej tekmi kot tudi skozi
celotno sezono nosil kapetanski trak.
Zadnji turnir (17. junij 2012), ki so se ga
v lanski sezoni udeležili nogometaši Brinja, je potekal v verjetno najlepšem nogometnem centru v Sloveniji, v Kidričevem.
Najpomembnejše tekme v sezoni, kronane z dvema velikima uspehoma, so bile tedaj že za Grosupeljčani, zato smo na Štajerskem v konkurenci 13 ekip pričakovali,
da bodo igrali sproščeno. V skupinskem
delu so se nogometaši Brinja z ekipo Aluminija razšli z 1:1, čeprav so bili precej
boljši nasprotnik, zatem pa so dvakrat z
identičnim izidom (2:0) vzeli mero vrstnikom ekipe Maribor Tabor in Dobrovce. V
predtekmovalni skupini s tremi močnimi
štajerskimi ligaši so Grosupeljčani zasedli
1. mesto in so se v finalni skupini treh ekip
pomerili z nogometaši Slovenske Bistrice
in Hajduka iz Pakraca (Hrvaška). V prvi
tekmi smo gledali enakovredno igro, mreža nobenega od moštev pa se ni zatresla. V
drugi tekmi so za spoznanje več pokazali
Hrvati, ki so uspeli z dvema streloma s
polrazdalje dvakrat zatresti mrežo grosupeljskega vratarja, po neodločenem izidu
(0:0) z nogometaši Slovenske Bistrice pa
so domov odnesli tudi pokal, namenjen
zmagovalcu turnirja. Nogometaši Brinja
so sanjsko sezono zaključili z odličnim 3.
mestom na tem turnirju!

Zimska liga Rad igram nogomet
(RIN) in drugo
Desetletniki Brinja so v obdobju od
novembra 2011 do marca 2012 nastopali
v zimski ligi Kelme Open 2012 U-12 v
Ivančni Gorici, kjer so z leto in dve leti
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starejšimi tekmeci nabirali pomembne
tekmovalne izkušnje na velikem nogometnem igrišču. Da so jih ob koncu sezone
dobro unovčili, zdaj bralci tega prispevka
že veste.
Pozimi pa so se nogometaši Brinja udeležili tudi zimske lige RIN, kjer so s prepričljivimi igrami, šestimi zmagami, dvema
neodločenima izidoma in enim porazom,
prav tako opozorili nase. V 1. fazi lige so
v bežigrajskem balonu odpihnili nogometaše moštev Dolomiti Dobrova (5:0), Radomlje B (7:0) in Radomlje modri (6:3),
nato pa v drugi fazi tega tekmovanja še
vrstnike ekip Črnuče (3:0), Interblock 2

(3:0) in Roltek Dob (6:0). Z odličnimi
predstavami so si Grosupeljčani zaslužili
pot na polfinalni turnir na Primorsko, kjer
so se v športni dvorani v Dekanih pomerili
s tremi močnimi nasprotniki. Proti domači ekipi in ekipi Kopra so se nogometaši
Brinja razšli brez zadetkov, premoč (1:3)
pa so morali priznati nogometašem kranjskega Triglava, poznejšim zmagovalcem
finalnega turnirja in zimske lige RIN.

Sklep
Branilec Matic Janežič, vezist Gašper
Trdan in napadalci Jure Pogorelec, Arne

Zof in Luka Henigman tudi v novi sezoni
predstavljajo pomembne člane selekcije
U-12 NK Brinje (trener je Janez Škrjanec), ki je jesenski del sezone prvoligaškega tekmovanja MNZ Ljubljana (najkakovostnejšega tekmovanja 12-letnikov v
regiji) sklenila z zelo dobrim 5. mestom.
Prav tako kot uspehov na igrišču pa smo
vsi, ki mlade igralce spodbujamo skozi
sezono, veseli njihovega ekipnega duha,
nepopustljivosti in dobrega prenašanja
sicer maloštevilnih neuspehov, to pa so
lastnosti, ki jim bodo v življenju prišle še
kako prav.
Stane Trdan
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Je razširitev Dolenjske ceste v štiripasovnico celovita
rešitev?
Prebiranje člankov o naši najbolj pereči
cestni problematiki v občini, o tem, da bi
se Dolenjsko cesto v naši občini razširilo
v štiripasovnico, me je spodbudilo, da podam svoje mnenje.
Menim, da bi takšen poseg tako ali drugače neposredno prizadel predvsem naše
občane, ki pa v razpravo glede tega (še)
niso povabljeni. Ne bi rad preveč razpredal, kaj bi bilo glede omenjene prometne problematike prav ali pametno,
ker nisem tovrstni strokovnjak. Lahko
pa podam svoje mnenje na podlagi izkušenj, ki jih ob (za zdaj) prijetnem kolesarjenju doživljam na vsakodnevni poti
na delo, iz Škofljice v Ljubljano in nazaj
(okoli 25 km).
Razširitev Dolenjske ceste v štiripasovnico bi Občini Škofljica odvzelo »bogato« zapuščino nekdanje ceste Ljubljana–
Zagreb. To je odstavni pas, vključevalni
pas ali pas za počasna vozila, ki ga mnogo
kolesarjev uporablja za varnejšo udeležbo
v prometu. Ker pa povsod še ni pločnikov,
nekateri tudi hodijo po njem. Urejene nadomestne ceste ni, širina Dolenjske ceste
pa verjetno ob razširitvi ne bi omogočala
graditve kolesarske steze. V tem primeru
bi bili vsi kolesarji primorani voziti skrajno ob cestnem robniku in bili bistveno
bolj ogroženi (naj omenim, da nekateri
vozniki motornih vozil vozijo nevarno
blizu kolesarjem). Poleg tega bi ob prometnem zastoju motornih vozil na štiripasovnici zmanjkalo tudi prostora za kolesarje,

ki se sedaj lahko še nemoteno vozimo ob
stoječi koloni.
Prav tako bi bili ogroženi pešci, ki so
sedaj od roba pločnika oddaljeni vsaj 2
metra od motornih vozil. Predvidevam,
da bi štiripasovnica na krajših odsekih
»nekaterim« voznikom omogočala celo
hitrejšo vožnjo vozil in prehitevanja cik-cak ter s tem manjšo varnost za vse udeležence v prometu, ob tem pa celovito ne
bi rešila sedanjih zastojev v prometnih
konicah. Če pogledamo jutranjo vožnjo
(od ponedeljka do petka) od semaforiziranega križišča s Kamnikarjevo ulico na
Lavrici, opazimo, da od tu naprej ni nikoli zastojev. Na 3-kilometrskem odseku
od Škofljice (začetek Šmarske ceste) do
tu zastoje povzroča zelo velika gostota
tranzitnih vozil, ki pa se jim z vključevanjem v jutranji prometni tok pridružujejo še številna vozila naših občanov
(s priselitvami se povečuje tudi število
naših občanov, ki se vozijo v službo) ter
semaforji.
Menim, da je boljše, da na Dolenjski
cesti ostane obstoječe stanje, če ni prej
narejene ustrezne alternative za najšibkejše udeležence v prometu. Le-ti se ob počasnejši vožnji brez prehitevanj počutimo
varnejše. Seveda bi morali svoje povedati
tudi prebivalci, katerim bi se vozeča vozila zelo približala (oknom in vratom njihovih bivališč). Do ureditve druge rešitve
tranzita skozi našo občino bi bila zelo
dobrodošla tudi krožišča, pa čimprejšnje
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podaljšanje avtobusne linije 3B proti Pijavi Gorici z urejenimi parkirišči ter ponovna vzpostavitev železniškega potniškega
prometa iz smeri Kočevja.
Ne dolgoročno, ampak že sedaj bi morali tudi resneje udejanjati tako (predvsem
v mesecu septembru) moderno besedno
zvezo TRAJNOSTNA MOBILNOST. Ali
bomo pač dali rajši prednost avtomobilom,
ki jih že vse pogosteje odrivajo iz mestnih
središč (zapore, okolijske takse, naraščanje plačljivih parkirnih mest idr.). Strokovnjaki tudi opozarjajo, da smo v preteklosti marsikje zaspali pri razvoju, zato
so naša uspešna podjetja postala nekonkurenčna, velikokrat pa tudi za interese posameznikov načrtno spravljena na kolena
idr. Vse to je pripeljalo tudi do tega, da se
z gozdovi bogatih področij, vse od doline
Čabranke in Kolpe proti Ljubljani in nazaj
skozi našo “preozko” občino vali na tisoče vozil vsak dan. Povsem razumljivo, saj
morajo ljudje nekako preživeti. Prepričan
sem, da jim vsakodnevna vožnja, četudi bi
bila tekoča, zagotovo ni v veselje in užitek
ter čedalje bolj tudi ne več kot del vira mesečnega dohodka. Menim, da z iskanjem
prometnih rešitev na Škofljici ne rešujemo prometnega problema občanov drugih
občin. Morda bi se morali tudi sami kdaj
zamisliti, da se morajo mnogi občani drugih občin že zelo zgodaj odpraviti na pot,
preden pridejo do prometnega zastoja na
Škofljici, ter da največkrat nimajo drugih
možnosti za prevoz na delo, kot jih imamo
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sedaj prebivalci Škofljice in Lavrice, ki se
vozimo v Ljubljano.
Včasih se sprašujem: ali je prestiž, udobje, neodvisnost ali poceni gorivo tisto,
da se ljudje sami v avtomobilih vozijo na
delo. Morda so krivi prenosni telefoni (za
prometne nesreče zagotovo pogosto), saj
za ohranjanje medčloveških odnosov ne
potrebujemo več pogovorov s prijatelji
na avtobusu ali vlaku, kot nekoč. Zagotovo bi še več ljudi, ki ima to možnost,
lahko uporabljalo javni prevoz in druge
oblike prevoza na delo. S tem bi lahko vsi
skupaj upali, da bi se hitreje začela razvijati tudi mreža tovrstnih prevozov (hitri
vlaki, kolesarske steze idr.). Pogosto so
nam za zgled severnoevropske dežele,
pa naj bodo tudi v tem primeru. Glede
na naše vremenske pogoje so njihovi bistveno manj ugodni za kolesarjenje, pa
se tovrstni način prevoza na delo množično uporablja skozi vse leto. Ob tem ne
bom rekel: »vsi na kolo za zdravo telo«.
Opaža pa se, da se počasi tudi navade

ljudi glede tega spreminjajo. Zato kar
pogumno.
Morda bi preko Glasnika v toplejšem
delu leta organizirali vožnjo na delo s kolesi iz Škofljice v Ljubljano in nazaj (na
poti pa se bi nam v čim večjem številu
lahko pridružili).
Če bi bilo izvedljivo, bi bilo zagotovo
smotrneje vse milijone za nove cestne povezave vložiti v dobrobit razvoja nam bližnjega dela jugovzhodne slovenske regije.
To bi lahko z novimi delovnimi mesti prineslo zmanjšanje dnevnih migracij, manjše število prometnih nesreč, več prostega
časa ljudem, zmanjšanje onesnaževanja,
ki ga povzroča promet itd.
Ali se bomo z razširitvijo Dolenjske
ceste v štiripasovnico neslavno povezali z
odsekom Dolenjske ceste v MOL-u, ki je
edina večja vpadnica v naše glavno mesto
brez urejene kolesarske steze. Za zdaj bi
se lahko še promovirali in to izkoristili,
saj so v tujini (in tudi marsikje pri nas)
že lep čas kolesarske povezave med kraji

magnet tudi za turiste. Le-ti pa se morajo
v prvi vrsti na poti počutiti varno.
Izposodil si bom še del lepega nagovora
župana gospoda Ivana Jordana, ob predstavitvi naše občine na spletni strani:
Lepi so naši kraji, imajo zanimivo preteklost in zaslužijo si obetajočo prihodnost,
zato se bomo vsi trudili, da bi vam, drage
občanke in občani, zagotovili varno, prijazno in uspešno občino.
Zagotovo se večina občanov s tem strinja in tako tudi želi.
Ob tem iskreno čestitam Občini Škofljica za nagrado Zlati kamen 2012, ki je
bila namenjena razvojno prodornim občinam, usmerjenim v prihodnost. Indeks za
pridobitev omenjenega certifikata pa med
drugim upošteva tudi podatke o življenjskem standardu in stopnji okolijske ozaveščenosti v občini. Tega pa z razširitvijo
Dolenjske ceste v štiripasovnico zame in
verjetno še za marsikoga zagotovo ne bi
povečali.
Janez Škarja

Dedek mraz, prinesi mi …
ali vsi so za razvoj, nihče za spremembe.
Verjetno se spomnimo, vsak starejši,
otroških želja naše generacije in napetega
pričakovanja pred novim letom.
Enako se počutimo v odrasli dobi, ko
kot krajani iz leta v leto doživljamo delno
ali pa neizpolnjevanje naših želja. Tudi
sam se kot predsednik komisije za prošnje, pritožbe in razvoj in član občinskega
sveta soočam z razkorakom med željami,
obljubami in možnostmi. Želeti boljše
bivalne razmere v naravnem socialnem
okolju neke skupnosti je povsem normalno. Obljubljati nekaj, česar nisi zmožen
uresničiti, pa je nemarno.
Normalno in človeško je, da si neko
okolje, ki ima zagotovljen dovolj hiter dostop do Ljubljane, želi ohraniti kakovost
bivanja v kraju. Ni pa pošteno, da preko
civilne iniciative razglasi stališče proti
spremembi, proti štiripasovnici in proti
obvoznici. Utemeljitev, da s tem ne bodo
reševali problema občanov drugih občin,
je žaljiva za eno tretjino prebivalcev naše
občine, ki nimajo hitrega dostopa do službe v Ljubljani. Ne gre tudi pozabiti, da je
ta tretjina prebivalcev brez kanalizacije,
sicer se obeta izgradnja čistilne naprave,

da gre za soudeležbo evropskih projektnih
sredstev in da bi moral ta projekt imeti
prednost. Dejstvo je, da so demografski
izzivi resničnost in lokalna skupnost se
mora nanje odzivati. Novogradnje, širitev
naselij in zaostajajoča komunalna infrastruktura so vzroki za omenjene težave.
Javni prevoz je alternativa tako z ekonomskega, ekološkega in praktičnega
vidika. Tako je marsikje v tujini. Do te
spremembe pridemo tako, da vozilo pustimo doma in se odpeljemo z avtobusom
ali pa se pripeljemo do parkirišča in vozilo
pustimo tam.
Širitev področja Nature – zaščitenega
pred novogradnjami – pa je proglašena
skoraj kot neke vrste prekletstvo. Medtem
ko je globalna zavest o varstvu okolja napredovala prvič po industrijski revoluciji
do te mere, da so naslednje generacije bolj
varne, se v lokalnem okolju razburjamo
nad živalskim in rastlinskim svetom in ne
želimo spremembe.
Za nami je leto 2012, leto medgeneracijske solidarnosti in aktivnega staranja. Občinska uprava še vedno čaka na
gradbeno dovoljenje za začetek gradnje
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doma starejših občanov. To je vezano na
izgradnjo protipoplavnih ukrepov in razlivnih polj, kar bo bremenilo občino kot
strošek, vendar ne le zaradi doma, pač pa
tudi zaradi izboljšanja protipoplavne varnosti za celotno naselje ob Škofeljščici.
Nasprotniki gradnje doma seveda strošek
prikazujejo enostransko, ker so proti spremembi. Minimalna civilizacijska norma
in občečloveška vrednota je, da poskrbiš
za ranljive skupine: otroke in starejše. Sodelovanje, soodvisnost in solidarnost so
bile letošnje evropske medgeneracijske
parole.
Ko smo bili otroci, smo vsi dobili od
dedka Mraza enaka darila. Danes ni tako,
to vzamemo v zakup. Še vedno pa si lahko
želimo sonaraven, enakovreden in enakopraven razvoj vseh krajev v naši občini.
Dolgoročna strategija razvoja Občine
Škofljica iz leta 2009 nam to omogoča.
Od naše kulture sporazumevanja pa
je odvisno, da bi ne bile želje prevelike,
obljube neresnične in zmožnosti premajhne.
Peter Pal
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Spoštovani sokrajani!
V našem glasilu »Glasnik« št. 9, november 2012, sem prebral članek Civilne
iniciative Lavrica, ki pojasnjuje njihov
pogled na ureditev prometa skozi Škofljico in Lavrico. Veseli me, da se dviguje
zavest pomembnosti ohranjanja našega
planeta. Ker menim, da je ta tema zelo
pomembna in zahtevna, sem se odločil
napisati to pismo.
Popolnoma se strinjam s citatom Jane
Goodall: »Planeta nismo nasledili od svojih staršev, ampak smo si ga izposodili od
svojih otrok«, ki ga spoštovani sokrajani
navajajo v svojem članku. Zato bi opozoril, da je naš planet tudi izven meja naše
občine. Avtomobili ga onesnažujejo tudi,
če se ne peljejo mimo nas. Ker kolegi
navajajo, da se bo z izgradnjo obvoznice
ali štiripasovnice urejevala težava drugih
občin in ne naše, bi opozoril, da je egoizem eden glavnih vzrokov za uničevanje
planeta in odnosov v družbi. Kar dnevno
potrjuje praksa naše državice.
Zelo malo je verjetno, da bi v današnjem času urejen obvoz skozi naselje
ali razširjena cesta fascinirala maso turistov in bi se zato povečal promet. Zaradi geografskega položaja naše občine se
bodo mimo nas vedno vozili le tisti, ki so
vezani na cesto Ljubljana–Kočevje. Ni

pričakovati, da bodo zapuščali avtocesto
in se vozili po Dolenjki, prav tako pa ni
verjetno, da bi se z Iga in okoliških krajev masovno preusmerili na novo cesto,
ker je ovinek precejšen. Pa tudi v primeru, da bi se, bi bila vsota onesnaževalcev planeta enaka. Če seveda govorimo
o planetu.
Kar se tiče degradacije življenjskega
prostora naših krajanov, pa naslednje.
Kot sem že napisal, ne gre pričakovati bistvenega povečanja prometa skozi občino
zaradi ureditve ceste. Bi se pa bistveno
zmanjšal povprečni čas, ki ga vozilo porabi za prehod mimo ali skozi naš kraj.
Povečala bi se pretočnost. Ker avtomobil
porabi največ goriva v času pospeševanja, bi z odpravo zastojev tudi pomembno
prispevali k zmanjševanju onesnaževanja
našega kraja in planeta. Sedaj namreč
vozilo pri počasni vožnji v koloni pospeši in čez nekaj metrov zavre. Torej vloži
energijo v gibanje in jo nato vrže stran z
zaviranjem. S tem onesnaži bistveno bolj
naš zrak, kot bi ga, če bi se z enakomerno hitrostjo peljal mimo nas. Zmanjšalo
bi se onesnaževanje okolja. Kakovost bivalnega okolja, še posebej tistih, ki živijo
neposredno ob cesti, pa bi se pomembno
izboljšala.

Če želimo zmanjšati onesnaževanje zraka s prevoznimi sredstvi, je potrebno več
naporov vložiti v promoviranje javnega
prometa in uporabe kolesa. S povečevanjem uporabe obeh in posledično zmanjševanjem vožnje z osebnim vozilom bomo
resnično lahko prispevali k zmanjševanju
onesnaževanja. Tu lahko vsak od nas naredi veliko, vendar pri sebi. Iluzorno je pričakovati, da bomo mi prevzgajali prebivalce drugih občin. Lahko pa začnemo pri
sebi in s tem sprožimo družbeno akcijo, ki
se bo počasi širila do naših znancev in naprej. Neureditev prometa skozi Škofljico
in Lavrico pa škoduje v prvi vrsti nam, ki
tu živimo. Kakovost življenjskega okolja
je tudi dostopnost služb, šol, trgovin, bolnišnic … Še posebej pri slednjih štejejo
pogosto tudi minute. Zato je pomembno
tudi za nas krajane in ne le za tranzitne
potnike, koliko časa porabimo za vožnjo
skozi naš kraj.
Problema se je potrebno lotiti družbeno
odgovorno, z manj egoizma in z uporabo
zdrave pameti. Če je že ne srečujemo v
parlamentu in naših strankah, jo uporabimo vsaj državljani.
Igor Močnik

Odgovor Civilni iniciativi Lavrica

Spoštovani sokrajani!
Ne vem kakšen je sicer vaš motiv, da zavajate ljudi. Ali gre morda samo za slabo
sposobnost razumevanja prebranega teksta. Trditve iz mojega pisma ste interpretirali milo rečeno popačeno in zanimivo vse
napake so bile v isto smer. Zanimivo, da
ne komentirate nobene od svojih očitnih
napak, ki sem jih izpostavil v tem istem
pismu.
Sicer bi se z velikimi deli vašega pisanja
lahko strinjal, vendar se ne morem znebiti
občutka, da enostavno ščitite svoj parcialni interes. Nebi se spuščal v to kakšen ta
interes je. Ni pa videti da bi bila to skrb
za okolje. To se lepo vidi že iz vašega
prejšnjega članka. Kaj obžalujete in česa
ne, je irelevantno. Če vas zadeva resnično
zanima, si oglejte zgodovino ali pa samo

pomislite na spreminjanje lastnih navad.
Če niste zelo različni od povprečja, navad
nikoli niste menjali hitro. Pustimo primere
smrtnega strahu.
Če vas tema resnično zanima, z veseljem sodelujem. Nikakor pa ne mislim
trobiti v rog parcialnih interesov.
Če že mislite nadaljevati svojim načinom zavajanja so krajanov, skušajte
biti vsaj konsistentni. Naslednja nekonsistentna trditev je da se bo masovno
preusmeril pretok iz severno jadranskih
pristaniščpreko Škofljice. Da bi se to res
zgodilo, bi morali imeti ustrezno cestno
povezavo tudi od Škofljice do meje in od
tam do pristanišč. Kar pa ni neposredno
povezano z ureditvijo prometa v našem
kraju. Če se želite peljati na kolesarjenje
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v Belo krajino, nič narobe, imate pa možnost to početi tudi veliko bliže in ne vidim razloga, da tudi po ureditvi prometa tega nebi mogli početi v neposredni
bližini.
Za ureditev prometa skozi ali mimoŠkofljice in Lavrice ni nobenih racionalnih, družbenih razlogov, še najmanj
ekoloških. Ekologija pri sedanji ureditvi
najbolj trpi. Tudi metulji, ki jih izpušni
plini zastrupljajo.
Se pa strinjam, da je ne racionalno vožnja vsakega v svojem vozilu. Ta problem je pravilno, da se izpostavi. Če ga
želimo rešiti, potrebujemo tudi sodelovanje vsaj MO Ljubljana, in ostalih občin vezanih na to cesto. Verjetno pa bi
bilo dobro, če bi nam uspelo vključiti

PISMA BRALCEV
tudi pristojno ministrstvo. Prav je tudi,
da se trudimo preusmeriti promet naželeznico in mestni avtobus. Vendar je za
to potreben čas in vložek tudi naše občine, da se sofinancirajo ne rentabilne
linije.
Upoštevati pa moramo, da bo preusmerjanje prometa na javni transport
trajalo zelo dolgo. Tudi reševanje zaposlitvenih možnosti, v krajih ob naši cesti,
ni za pričakovati v zgledni prihodnosti.
Med tem časom pa bomo mi in naše okolje izpostavljeni večjemu onesnaženju,
kot bi bilo potrebno. Poleg tega pa bomo
izgubljali dragocen čas na poti, ki bi ga
sicer lahko preživeli z svojimi družinami ali na kolesarjenju po našem lepem
kraju.
Kopijo pošiljam tudi uredništvu glasila Glasnik, ker se mi zdi za demokracijo nesprejemljivo, da se prikazujejo
problemi enostransko in še posebej, da
se zlonamerno iznakazi izjave drugače mislečih. Zato menim, da je prav,
da objavite tudi mnenja, ki so drugačna od mnenja tako imenovane Civilne
iniciative.
Z vljudnimi pozdravi,
Igor Močnik

Prve moje volitve 2012

Kadilec

Komaj napolnila
osemnajsto sem.
Že nastopil za novo
je preizkusa dan,
za težo moj’ga glasa.

Kot šolar sem se skrival,
ob čikih večkrat užival.
Očetu denar jemal,
ga za cigarete dajal.

Zvečer po elektroni poti
prišlo mi je sporočilo,
da ob mojem glasu,
jih za tri stotnije
tisočev je premalo.
To so glasi tistih,
ki rojstva niso dočakali,
nikoli uzrli sonca luči,
ne sprejeti v naročje,
v mrzle tmine zliti.
Sprašujem vas in sebe,
kakšni zdaj in kje so?
So pri Bogu?
In prosijo za nas gluhe,
da z zlom prenehamo!
Pohanov Tone, Anton Mušič

Nagradno
vprašanje II
Bralke in bralci Glasnika se zagotovo
dobro spomnijo prvega – kje se najbolj
zgosti promet na razdalji Pijava Gorica–
Rudnik in nasprotno. Prejel sem veliko
pravilnih odgovorov, hvala.
Zato me je začudilo stališče Civilne iniciative Lavrica s sloganom: brez
obvoznice in brez štiripasovnice z utemeljitvijo, da z gradnjo nove povezave,
obvoznice ali štiripasovnice preko Lavrice rešujemo problem občanov drugih
občin.
Nagradno vprašanje II glasi: Ali smo
krajani Glinka, Gumnišča, Gorenjega
Blata, Pijave Gorice, Drenika, Smrjen, Gradišča, Vrha nad Želimljami in
Želimelj, ki nas je ena tretjina vseh občanov občine Škofljica in ki se vsako
jutro drenjamo v koloni, občani drugih
občin?
Peter Pal

Besede

So me dobili,
kar nekaj pridig naredili
pa sem se vdal.
Obljubil,da ne bom več prižgal.
Srečal sem starega znanca,
bil je že malce pijanca.
Me je na kavo povabil,
zase ni piva pozabil.
A kava brez čika
me nič kaj ne mika,
zato sem ga prosil:
»Daj mi en dim, da ne znorim,
da se malo pomirim.«
Tako sem brez volje ostal,
jih dnevno vsaj dvajset prižgal.
Zdaj težka je sapa,
počasen korak,
mineva življenje,
vzel ga bo rak.
Marija Apovnik

Besede besedičijo, se igrajo,
šepetajo, ropotajo, šušljajo,
mnogim miru ne dajo.
Ob prvi si prevzet,
rad jih ima poet,
ponese jih v svet.
Besede rastejo na krilih domišljije,
z njimi se vsaka ljubezen izlije.
Ko beseda obmolkne
ostane svet v čas ujet,
dokler nekdo znova ni
od nje prevzet.
Marija Apovnik
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Prodam
suha bukova drva,
metrska ali
narezana na
25 cm oz. 33 cm,
z dostavo na dom.
Cena metrskih 60 eur,
rezanih pa 65 eur.
031 847 785

ZAHVALE

Za boj z usodo ti je zmanjkalo moči,
zato ljubezni prepustila se,
ki nate iz neba se zlila je
in spokojno svoje zaprla si oči.

ZAHVALA

ZAHVALA

Mnogo prekmalu nas je zapustila

ob izgubi našega očeta, brata, strica, dedka in prededka

MARIJA NEBEC, roj. DUŠČAK
(1939–2012)

JOSIP PETRIČ

z Lavrice

1926–2012

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih
trenutkih izrekli sožalje, darovali za cerkev, rože in sveče.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
vaščanom in znancem za izrečeno sožalje.
Posebna zahvala g. Rojcu za izrečene poslovilne besede
ter pevcem.

Zahvala vsem sorodnikom, znancem in prijateljem, ki ste se
poslovili od nje in jo pospremili na njeno zadnjo pot.
Posebna zahvala župniku Lojzetu Zupanu, cerkvenemu
pevskemu zboru in gasilcem GD Lavrica.

Žalujoči
sin Jože, Janez, hči Joži z družinami,
sestri Francka in Marija
ter drugo sorodstvo

Žalujoči vsi njeni
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KRIŽANKA

Križanka
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Občinsko prvenstvo v ulični košarki

Foto: Bojan Božič

Predstava Kekec v izvedbi Dramske skupine
Ivana Ogrina iz Lavrice
Foto: Mija Kupljnenik

Maša Pušnik, svetovna prvakinja
v jazz baletu

Foto: Igor Pušnik

