YXXXXXXXXXXX

LETNIK XXIII • Št. 5 GLASILO OBČINE ŠKOFLJICA

Maj 2014

Utrinek z obiska Likovnega društva 2002.
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Občinsko tekmovanje v orientacijskem teku

(Foto: Karmen Fabjan)
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V prejšnjem uvodniku me je nekoliko zaneslo med zvezde. Podal sem namreč idejo o tem, kako z opustitvijo določenih razvad prihraniti 50 evrov in z njimi kupiti teleskop.
Tega mi skoraj ne morete zameriti, saj imam rad naravo.
Spomnil sem se ogledovanja nočnega neba iz osnovnošolskih dni. Med prijatelji pa imam tudi astronoma, ki se
s tem konjičkom resno ukvarja. Takoj me je opozoril, kje
sem ustrelil kozla. Vrnimo se k mojemu predlogu o opazovanju zvezd. »Teleskopi za manj kot 300 evrov so naprave,
ki človeka zelo hitro odvrnejo od opazovanja zvezdnega
neba. Imajo slabo sliko, stojalo, ki je daleč od čvrstega,
objekti bežijo iz zornega polja pri večjih povečavah in slediti je neverjetno zapleteno. Za 50 evrov se dobi spodoben
dvogled (10x50),« me je podučil. Če sem torej zadnjič govoril, kako privarčevati 50 evrov na mesec, varčujte pol
leta in moj predlog bo postal relevanten. A kaj, ko bo takrat
že jesen! Nič hudega, lahko pa varčujete eno leto, ko bomo
zopet vstopili v obdobje jasnega neba in kupite teleskop za
600 evrov. Vrhunsko! Moj namig je bil namenjen bolj kot
spodbuda za druženje z otroki, bil je namig za opazovanje nekje do Saturnovega obroča in Andromede. In morda
bodo otroci postali prav zaradi tega impulza nekega dne
resni opazovalci, kar je uspešno le ob resni poglobitvi v
astronomsko literaturo. Samo v naši, škofljiški knjižnici
imamo 61 knjig o tej temi. Naši občani pa vsekakor nimajo
časa le za nočno sanjarjenje o lepotah neba, ko nas v tem
času spremlja še skrivnostno petje skovirjev, temveč se
morajo s trdim delom lotevati posledic žledoloma. Čaka
nas tudi sanacija mostu v Babni gorici, ki je v takšnem
stanju, da ga bo treba odstraniti in narediti novega. Tiste
občane, ki boste kandidirali za nepovratna sredstva iz eko
sklada, čaka izpolnjevanje dokumentacije in nato izvedba
del. Pravkar se zaključuje tudi projekt povezovalnega kanalizacijskega zbiralnika Škofljica–Lavrica, ki čaka le še
na tehnični pregled in uporabno dovoljenje. Dogodki se
odvijajo popolnoma v skladu z zadnjim državnim praznikom, ki je posvečen delu, očitno pa bomo z zavihanimi
rokavi stopili tudi poletju naproti, saj nas v središču Škofljice čaka poleg parka izgradnja 88 novih parkirnih mest.
Pri vseh projektih in načrtih želim vsem veliko sreče in
uspehov!
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je glasilo Občine Škofljica
Izhaja enkrat mesečno, gospodinjstva v občini prejemajo glasilo brezplačno.
Naklada: 3300 izvodov; ustanovitelj: Občinski svet Občine Škofljica; izdajatelj:
Občina Škofljica; glavni in odgovorni urednik: Matjaž Lulik, mobitel +386 41 552 267;
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. Prispevke
sprejemamo samo v elektronski obliki. 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 23. maja.

NOVICE IZ OBČINSKE HIŠE
Intervju z županom

»Vsem občankam in občanom se moram iskreno
zahvaliti za pomoč, strpnost in razumevanje!«
Ko se sprehodimo po naši občini, lahko
opazimo delo na več različnih projektih.
Nam lahko poveste, kateri splet okoliščin
jih je sprožil?
V Občini Škofljica ni naključnih projektov. Vsi so plod temeljitega načrtovanja in
temeljitega razmisleka. Res pa je, da se jih
je letos sinergijsko združilo kar nekaj. Naj
na začetku omenim začetek gradnje protipoplavnih ukrepov, kar je v neposredni
povezavi s skorajšnjim začetkom gradnje
Doma starejših občanov Škofljica in varovanih stanovanj. Po skoraj desetletnem
postopku so sedaj izpolnjeni vsi zahtevani
pogoji, tako na strani upravnih dovoljenj
kakor tudi na strani zasebnega investitorja. Naslednji viden in velik projekt je
ureditev centra Škofljica v park in poleg
88 dodatnih parkirnih mest. Občini je po
več kot desetih letih uspelo odkupiti staro
Jamnikovo domačijo in še preostala njegova zemljišča v centru Škofljice, hkrati
pa je bila občina uspešna tudi na javnem
razpisu, kjer je že pridobila Odločbo o sofinanciranju projekta iz Kohezijskih sredstev EU v višini 270.000 evrov. Energetska sanacija OŠ in starega vrtca Škofljica,
katerih razpis je v teku, sta prav tako posledica uspeha občine na javnem razpisu,
kjer smo že prejeli Odločbo o sofinanciranju oziroma nepovratnih sredstev EU v
višini nad 250.000 evrov. V okviru največjega Kohezijskega projekta je v ospredju

ureditev kanalizacijske povezave Lavrica–Škofljica, ki je del obnove vodovodnega sistema Škofljica–Lavrica–Orle, z
dodatno vgradnjo plinovodnega omrežja,
in preplastitev Ceste ob Barju, ki je prav
tako v teku. Ob tem pa ne gre prezreti, da
nam je pristojno ministrstvo pisno potrdilo povrnitev upravičenih stroškov, čeprav
Odločbo o črpanju Kohezijskih sredstev
čakamo še skupaj z drugimi 33 občinami
že več kot eno leto. In zato smo župani na
mojo pobudo celo uspeli sklicati izredno
sejo Državnega zbora RS.
Ali bo most v Lanovem namenjen pešcem
ali tudi vozilom? Sprašujem zaradi visokega naklona pri vstopu.
Most bo namenjen tako pešcem kot tudi
vozilom. Višina mostu je bila pogojena s
strani ARSO, ki je pristojen za izdajo soglasja.

je točen datum zelo nehvaležno napovedati. Vsekakor verjamemo in upamo,
da se bo to zgodilo še pred poletnimi
počitnicami.

Ali nam lahko predstavite projekt nove
šole na Lavrici? Ste bili vi in občinski
svetniki zadovoljni s predstavitvijo na 25.
redni občinski seji?

V zadnjih letih je število prebivalcev na
Lavrici naraslo v tolikšni meri, da jih je
celo nekaj več, kot na Škofljici. Ali se bo
morda nekoč naša občina preimenovala v
Občino Lavrica?

Da. Tako člani OS kakor tudi sam osebno smo bili z natančno predstavitvijo
zadovoljni. Začetek gradnje je vezan na
pridobitev pravnomočnega gradbenega
dovoljenja in pravnomočnost postopka
javnega naročila za izbiro izvajalca, zato

Uradnim številkam o novih občanih naselja Lavrica najbrž ni kaj dodati. Na občini nismo niti uradno niti neuradno seznanjeni, da bi krajani Lavrice izrazili željo
po preimenovanju ali samostojni občini,
ki je sicer povsem legitimna. Ali je realna,
pa je že drugo vprašanje. Toliko bolj, ker
trenutno obstajajo še zakonske ovire, poleg tega pa je strategija države usmerjena
k združevanju in ne k razdruževanju občin.
Sam ocenjujem, da v bližnji prihodnosti ne
bo nobenih pomembnih sprememb.
Kako ocenjujete pa trenutni gospodarski
razvoj občine?
Učinkovit gospodarski razvoj je dokaj
zahteven projekt. Toliko bolj za občino, ki
je na tem področju praktično brez pristojnosti.
To, kar lahko storimo in tudi že smo,
je skrb in priprava ustreznih prostorskih,
prometnih, komunalnih in telekomunikacijskih pogojev. Le-ti so v Občini Škofljica

Urejanje novega parka (Foto: Stane Bozja)
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NOVICE IZ OBČINSKE HIŠE
med najboljšimi. Je pa glede na gospodarsko situacijo v državi zelo težko dobiti
tako tuje kot tudi domače investitorje.
Zanimanja je sicer še vedno veliko, a do
realizacije je očitno nekoliko daljša pot.
Seveda pa ob tem ne smemo pozabiti na
domače podjetnike in obrtnike. Tudi tem
je nujno potrebno priskočiti na pomoč,
če drugega ne, da lahko vsaj pridejo do
likvidnostnih sredstev za svoje zanimive
produkte.
Ali ste kdaj pri naših prebivalcih glede
določenih projektov zaznali tudi odpor?

Prvenstveno imam v mislih načrtovanje
obvoznice mimo naselja Lanovo ob Škofeljščici.
Treba se je zavedati, da vsaka izvedba
projekta v občini temelji na predvideni koristi večine občanov. Ob tem pa je povsem
človeško, da je kakšen projekt, ali del, za
koga tudi moteč. Ob tem pa je nujno dodati, da nekatere civilne iniciative nasprotujejo predvsem državnim in ne občinskim
projektom. Tako obstajata glede obvoznice
civilni iniciativi, ki je ena za, druga proti.
Povezovalna cesta v Lanovem je bila zgolj

ena od idej »državnih načrtovalcev«, a ni
več v načrtu.
Seveda pa poleg civilne iniciative tudi
občina odločno nasprotuje širitvi daljnovoda Beričevo–Divača.
A glede občinskih projektov kakih večjih nasprotovanj niti ni bilo zaznati, zato
se moram VSEM OBČANKAM IN OBČANOM ISKRENO ZAHVALITI ZA
POMOČ, STRPNOST IN RAZUMEVANJE!
Ivan Jordan – župan
Intervju pripravil: Matjaž Lulik

Na podlagi 7. člena Pravilnika o uporabi Večnamenske športne dvorane Škofljica (Glasnik, uradne objave 7/2007)
Občina Škofljica objavlja

JAVNI RAZPIS O KORIŠČENJU ŠPORTNIH OBJEKTOV
V LASTI OBČINE ŠKOFLJICA V SEZONI 2014/2015
1. Na razpisu lahko sodelujejo društva, javni zavodi, organizirane skupine občanov, podjetja, s sedežem v in izven
občine Škofljica.

5. Vloga za koriščenje športnih objektov (vključno z vsemi
prilogami in navodili) je objavljena na spletni strani občine Škofljica: http://www.skofljica.si.

2. V športnih objektih Škofljica je možna vadba, treningi
in rekreacija za športna društva, klube ter organizirane
skupine in sicer vse dni v tednu, predvidoma od 16.00 do
22.00 (od ponedeljka do petka), ob sobotah in nedeljah
(po dogovoru)..

Vlogo lahko dvignete tudi v sprejemni pisarni v času uradnih ur in izpolnjeno po navodilih, z obveznimi prilogami
pošljete do petka 27. junija 2014 na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, ali na e-naslov:
zdravko.iglicar@siol.net

3. V športnih objektih je možno izvajati sledeče športne dejavnosti:
• veliko športno dvoran je možno s predelnimi stenami
razdeliti na tri rekreativne površine;
• velika športna dvorana: rokomet, dvoranski nogomet
(obvezna neodbojna žoga), košarka, … komercialni
najem: športna tekmovanja, koncerti, seminarji;
• 1/3 velike športne dvorane: košarka, odbojka, badminton, karate in izvajanje drugih oblik splošne vadbe;
• telovadnica: dvoranski nogomet (obvezna neodbojna
žoga), košarka, rekreacija za najmlajše, badminton,
odbojka;
• plesna dvorana: ples, rekreacija;
• fitnes soba: razgibavanje na različnih orodjih.

6. V ceno uporabe je vključeno koriščenje: očiščenega in
ogrevanega prostora za rekreacijo, ene garderobe, sanitarij, tuša ter parkirišča pred dvorano.
7. Pričetek sezone je predviden: ponedeljek 8. september
2014
Zaključek sezone je predviden: sreda 24. junij 2014
8. Na osnovi pregleda prejetih vlog bo uprava Občine Škofljica pripravila predlog uporabe športnih objektov. Med
Občino Škofljica in uporabniki športnih površin bo sklenjena letna pogodba.
Šifra: 674 –
Datum: 5. maj 2014
Občina Škofljica
Ivan Jordan, l.r.
Župan

4. Prednost pri uporabi prostorov imajo športna društva in
klubi, ki se ukvarjajo z mladino, so usmerjena v kakovostni in tekmovalni šport in so vključena v financiranje
programov športa iz proračuna Občine Škofljica.
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AKTUALNO

Pregled rezultatov notranjega nadzora skladnosti
pitne vode v občini Škofljica
JP VODOVOD-KANALIZACIJA je v
Občini Škofljica izvajalec gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo na oskrbovalnem območju centralnega vodovodnega sistema (Kleče, Hrastje, Brest), kjer
ležijo naselja Lavrica, Škofljica, Lanišče,
Gumnišče, oskrbovalnem območju Pijava

PARAMETER

Gorica z naselji Pijava Gorica, Kremenica, Draga, Gradišče, Želimlje in Vrh nad
Želimljami ter oskrbovalnem območju
Orle z naseljema Orle in Hrastarija.
V tabeli objavljamo rezultate občasnih
preizkušanj notranjega nadzora skladnosti pitne vode v letu 2013. Rezultati

enota

pH

preizkušanj kažejo, da je pitna voda skladna z določbami Pravilnika o pitni vodi
(Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06,
25/09).
Za vsa morebitna vprašanja smo vam na
razpolago na e-naslovu: voka@vo-ka.si

OSKRBOVALNO OBMOČJE
KLEČE,
PIJAVA
mejna vrednost
ORLE
HRASTJE, BREST
GORICA
3. 9. 2013
4. 7. 2013
7. 5. 2013
6,5–9,5
7,5
7,3
7,6

Elektroprevodnost (pri 20 OC)

μS/cm

2500

473

518

549

Celotni organski ogljik (TOC)

mg/l C

brez sprememb

0,21

0,58

0,29
< 0,006

Amonij

mg/l NH4

0,5

0,033

0,086

Nitrat

mg/l NO3

50

16,0

4,55

2,22

Nitrit

mg/l NO2

0,5

0,011

< 0,008

< 0,008

Sulfat

mg/l SO4

250

14,9

10,8

9,09

Klorid

mg/l Cl

250

18,8

3,40

1,58

Fluorid

mg/l F

1,5

< 0,04

0,047

< 0,04

Bor

mg/l B

1

0,023

0,0049

0,0022

Krom

μg/l Cr

50

4,7

< 0,4

<0,4

Svinec

μg/l Pb

25

0,52

1,9

1,2

Železo

μg /l Fe

200

< 40

<40

56

Atrazin

μg/l

0,1

0,029

< 0,009

< 0,009

Desetilatrazin

μg/l

0,1

0,033

0,013

< 0,004

2,6-diklorobenzamid

μg/l

0,1

< 0,006

< 0,006

< 0,006

Pesticidi – vsota

μg/l

0,5

0,069

0,02

< 0,01

Trikloroeten in tetrakloroeten – vsota

μg/l

10

0,27

< 0,08

0,5

Trihalometani – vsota

μg/l

100

<4

<4

<4

Escherichia coli

v 100 ml

0

0

0

0

Koliformne bakterije

v 100 ml

0

0

0

0

SKLADEN

SKLADEN

SKLADEN

OCENA

Povzetek letnega poročila JP Vodovod-kanalizacija
o skladnosti pitne vode na oskrbovalnih območjih
občine Škofljica za leto 2013
JP VODOVOD-KANALIZACIJA je v
Občini Škofljica izvajalec gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo na oskrbovalnem območju centralnega vodovodnega sistema, kjer ležijo naselja Lavrica,

Škofljica, Babna Gorica, Lanišče, Lisičje,
Daljna vas, Srednja vas, Zadnja vas, Gumnišče, Glinek, Gorenje Blato, Zalog pri
Škofljici, Klanec, na oskrbovalnem območju Pijava Gorica z naselji Pijava Gorica,
6

Kremenica, Draga, Podblato, Smrjene,
Gradišče, Želimlje in Vrh nad Želimljami
ter oskrbovalnem območju Orle z naselji
Orle in Hrastarija. Na oskrbovalno območje centralnega vodovodnega sistema,

AKTUALNO
odvisno od tlačnih razmer, priteka pitna
voda iz vodarn Kleče, Hrastje in Brest,
oskrbovalno območje Pijava Gorica se
napaja iz vodarne Brezova noga, oskrbovalno območje Orle pa se napaja iz črpališča Orle.
Nobeno drugo živilo ni nadzorovano
tako strogo kot prav pitna voda. Nad zdravstveno ustreznostjo in skladnostjo pitne
vode bedimo tako v JP Vodovod-kanalizacija v okviru notranjega nadzora, kot tudi
ministrstvo, pristojno za zdravje, v okviru
monitoringa. Ustreznost nadzora preverjajo inšpekcijske službe. Notranji nadzor
poteka po načrtu, ki natančno opredeljuje dnevna mesta vzorčenja in vrsto

preizkušanj na posameznem odvzemnem
mestu glede na vrsto tveganja.
Preizkušanje vzorcev v okviru notranjega nadzora izvaja Služba za nadzor kakovosti pitne in odpadne vode v laboratoriju
JP Vodovod-kanalizacija in zunanji izvajalci. Vsi izvajalci izpolnjujejo splošna
merila za delovanje preizkusnih laboratorijev, predpisana po standardu SIST EN
ISO/IEC 17025 in redno sodelujejo v medlaboratorijskih primerjalnih preizkusih.
Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.
l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09)
smo pripravili letno poročilo o skladnosti
pitne vode za leto 2013, ki je objavljeno
na spletni strani www.vo-ka.si v rubriki

Informacije/Kakšno vodo pijemo/Letno
poročilo o skladnosti pitne vode. Povzetek poročila se nahaja v preglednici, ki
prikazuje število odvzetih in neskladnih
vzorcev za mikrobiološka in fizikalno-kemijska preizkušanja v okviru notranjega
nadzora za oskrbovalna območja Pijava
Gorica, Orle in Kleče, Hrastje, Brest.
Za vsa morebitna vprašanja smo vam na
razpolago na e-naslovu voka@vo-ka.si.
JP Vodovod-kanalizacija,
Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana,
april 2014

MIKROBIOLOŠKA PREIZKUŠANJA

KEMIJSKA PREIZKUŠANJA

VODOVODNI
SISTEM

OBMOČJE

LJUBLJANA

KLEČE, HRASTJE,
BREST

144

3

2

0

0

0

24

3

0

0

PIJAVA GORICA

PIJAVA GORICA

39

1

0

0

0

0

39

1

0

0

/
motnost

Odvzeti vzorci Neskladni vzorci

Neskladni vzorci
Odvzeti vzorci
E. Coli

Neskladni vzorci

redni občasni redni občasni redni občasni redni občasni redni občasni PAR

ORLE

ORLE

SKUPAJ

38

1

0

0

0

0

38

1

4

0

221

5

2

0

0

0

101

5

4

0

Opomba: PAR – neskladni parameter
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SLOFOLK na Škofljici
Mednarodni folklorni festival SloFolk je bil ustanovljen z namenom,
da bi Slovenijo obiskale tuje folklorne skupine in predstavile svojo kulturo in ne nazadnje, da bi tudi Slovenci

navezali stike s tujino in jih seznanili z
našo kulturno dediščino.
Festival je potekal med 25. in 28. aprilom 2014, udeležile pa so se ga skupine

Folklorne skupine iz Makedonije, Črne
gore, Bolgarije in Portugalske.
Občina Škofljica je gostila makedonsko folklorno skupino Jonce Hristovski.

Skupino je sprejel župan, g. Ivan Jordan ter predstavil našo občino v besedi in filmu o občini

V protokolarni sobi so se navduševali nad pohištvom in izvedeli, na
kakšen način se je občina lotila obnove dvorca.

Gostitelj skupine je bil tudi ravnatelj OŠ Škofljica, g. Roman Brunšek.
V avli šole so izvedli kratek kulturni program – prikaz žetve in otroci so
bili nad nastopom navdušeni.

Spominska fotografija z gostujočo skupino ...
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Ko smo se pričeli poslavljati, je ura
v zvoniku odbila pet udarcev. Odhajali so v Velike Lašče, kraj velikih
imen umetnosti, kulture, knjižnega jezika, kjer jih je čakala generalka in

nato nastop. Pomahali so v pozdrav in
predvidevala sem, da so bili zadovoljni. In zopet sem razmišljala, kako pomembno vlogo v občini igra turizem, pa
kultura ...

Na dvorcu Lisičje so si ogledali razstavo orodja za predelavo lanu, ki
sta jo pripravila zakonca Skubic

Tudi sama sem bila zadovoljna, predvsem zato, ker imajo obiskovalci v naši
občini vsako leto več videti.
Brigita Marinšek

... in okusili dobrote, ki jih je pripravilo Društvo upokojencev Škofljica

Vredna ogleda je tudi razstava starega kmečkega orodja in drugih eksponatov
aatov v skednju na Pijavi Gorici
Gorici. G
G. Andrej Ciber je vanjo vložil kar nekaj
truda. Razstavljeni predmeti so zanimivi tako za mladino kot odrasle.

Obnovljen stari vodnjak pred skednjem je prava atrakcija.

G. Peter Pal je goste popeljal skozi zgodovino cerkve sv. Simona in Jude
na Pijavi Gorici, kulturnega spomenika državnega pomena.
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Kakšen dom starejših bomo dobili na Škofljci?
Takšen, kot smo si ga želeli po naših
dolgotrajnih prizadevanjih. Pobude so
se začele že daljnega leta 1994, v prvem
mandatu občinskega sveta pa so jih izražali člani Desusa Slavko Ožbolt, Dušan
Bitenc in drugi. Vitadom, kot izvajalec dejavnosti, in Sanolabor, kot investitor, sta v
letu 2008 pridobila koncesijo za izvajanje
varstva starejših. Kot je 7. aprila 2014 povedal direktor Vitadoma gospod Žugelj,
na letni konferenci Desusa, je prostora za
150 mest in bi moral SVZ Vitadom po tej
pogodbi z izvajanjem dejavnosti institucionalnega varstva starejših začeti dne 1.
12. 2009.
Zaradi znanih razlogov (poplave) investitorju ni uspelo pridobiti gradbenega
dovoljenja za dom starejših, zato je bil
prisiljen začetek gradnje odložiti za nedoločen čas. Novo občinsko vodstvo je vse
od nastopa svoje funkcije kazalo izrazito
naklonjenost gradnji doma za starejše in
tudi izvedlo vse potrebne ukrepe za izvedbo protipoplavnih ukrepov, tako da smo
v letu 2013 pridobili gradbeno dovoljenje
tako za gradnjo infrastrukture kot tudi za
gradnjo doma, žal pa je bil rok za začetek opravljanja dejavnosti, ki je bil dogovorjen v pogodbi z MDDSZ, že krepko
zamujen. Vse od pridobitve gradbenega
dovoljenja smo se intenzivno dogovarjali

z MDDSZ o možnosti podaljšanja roka
začetka opravljanja dejavnosti, pogovore
pa smo uspešno zaključili v marcu 2014.
Takoj po prejetem soglasju MDDSZ
smo nadaljevali z vsemi potrebnimi koraki za nadaljevanje projekta, stanje v tem
trenutku pa je naslednje:
1. Gradimo most preko Škofeljščice, ki
nam bo omogočil dostop na gradbišče, saj
brez tega mostu nadaljevanje gradnje ni
mogoče. Predviden rok za dokončanje del
je sredina maja 2014.
2. Zaključujemo z izbiro glavnega izvajalca za projekt komunalne infrastrukture
in objekta C – doma za starejše. Predvidevamo, da bo izvajalec izbran najpozneje
do konca marca 2014.
3. Predvidoma po 20. maju bomo začeli
s pilotiranjem zemljišča.
4. Gradnja doma naj bi se začela v juniju
2014 in končala v septembru 2015. Predviden rok za začetek opravljanja dejavnosti je 1. oktober 2015.
V grobem je to trenutna slika stanja projekta.
Na vprašanja je gospod Žugelj izčrpno
odgovarjal še eno uro. V domu bo 148
mest, oskrba bo nadstandardna, primerljivo bo z njihovim domom v Črnem Vrhu
nad Idrijo. Dom bo nudil obilo možnosti za
medgeneracijska srečanja in sodelovanje

s krajani. V razpravi je bila tudi izražena
bojazen, da oskrbovanci ne bodo zmogli
plačila za storitve – prav zato je treba v
tej družbi najti rešitve, ki bodo omogočale
slehernemu človeku, da bo starost dočakal
oskrbovano in varno.
Programsko-volilno konferenco so pozdravili tudi predstavniki republiškega in
pokrajinskega Desusa – gospoda Brglez
in Kojc ter koordinator med ZDUS in Desusom za naše področje gospod Hribar iz
Ljubljane. Vsi so izrazili priznanje, da se
v teh zapletenih časih dom gradi. Ob tem
še enkrat pošteno povemo, da je uspeh
tudi posledica trmastega vztrajanja župana, direktorja občinske uprave in njenih
delavcev.
Ob kulturnem programu Laniških predic smo uspehu tudi na koncu nazdravili.
Konferenca Desus Škofljica je potrdila
tudi vsebino pisma, ki smo ga naslovili na
ministrstvo za zdravje – žal je ministrica
odstopila – in dosedanji predsednici vlade. V pismu podrobno navajamo razloge
za namestitev dodatnega zdravnika v Škofljici. O vsebini pisma in odzivih nanj vas
bomo obveščali, prav tako o podrobnostih
projekta Doma starejših občanov.
Peter Pal

VABILO ŽUPNIJSKE KARITAS ŠKOFLJICA
Približuje se 25. maj 2014, ko se v župnijski cerkvi Sv. bratov Cirila in Metoda na
Škofljici vrši vsakoletno srečanje starejših, bolnih in invalidov.
Najprej se bomo ob 10. uri zbrali pri bogoslužju, ki ga bo vodil naš župnik gospod Jože Tominc.
Srečanje bomo nadaljevali v župnijski dvorani, kjer se bomo poveselili ob dobrotah naših gospodinj.
Zopet bomo v krogu svojih sosedov, sovaščanov in prijateljev obujali spomine in razgrinjali zgodbo
današnjih dni. Celotno dogajanje pa bodo z ubranim petjem polepšali pevci cerkvenega pevskega
zbora. Voščili in nazdravili bomo tudi našim župljanom, ki v letošnjem letu praznujejo častitljivi
jubilej – 80., 85. In 90. rojstni dan.
Ponovno snidenje je za člane Župnijske karitas Škofljica priložnost, da Vam izkažemo vsaj malo
pozornosti in izrečemo zahvalo za vse Vaše žrtve in trud.
Z veseljem Vas pričakujemo in kličemo nasvidenje!
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ELES-u ter Ministrstvu za infrastrukturo in prostor RS
predali Peticijo proti južni trasi s 3273 podpisi
Predstavniki Civilne iniciative proti
južni trasi iz Ljubljane, Lavrice, Rakitne
in Begunj pri Cerknici smo v sredo, 9.
aprila 2014, ELES-u ter Ministrstvu za
infrastrukturo in prostor RS predali Peticijo proti južni trasi daljnovoda Beričevo–Divača s 3273 podpisi državljanov. S
tem dejanjem smo zaključili s podpisovanjem peticije in ga označujemo kot zelo
pomembnega in ključnega.
Povezali smo prebivalce ob južni trasi
S Peticijo proti južni trasi, pod katero
smo podpise začeli zbirati sredi februarja,
smo povezali skorajda vse prebivalce, ki
živijo na področju predvidene južne trase,
kjer že poteka 400-kilovoltni daljnovod
Beričevo–Divača. Prvi so bili prebivalci
Podgrada v Mestni občini Ljubljana, ki se
nahajajo v še posebej težki situaciji, saj
preko kraja že potekajo trije daljnovodi.
Ti so svojo peticijo z 200 podpisi predali
že prej. Krajani Lavrice smo se nato tesneje povezali s prebivalci Četrtne skupnosti Polje Mestne občine Ljubljana in
občani Iga, konec marca pa tudi s krajani
Rakitne (Občina Brezovica) ter občani
občin Cerknica in Postojna. S skupnimi
močmi smo zbrali skoraj 3300 podpisov
proti izgradnji še enega daljnovoda na
južni trasi.

tudi ozaveščanja in obveščanja prebivalstva ob južni trasi.
Sestanek s predstavniki ELES-a
Na ELES-u sta nas po oddaji peticije
prijazno sprejela direktor ELES-ovega
poslovnega omrežja mag. Marko Hrast in
mag. Aleš Kregar iz Službe za pripravo
gradenj. V pogovoru smo odprli več tem.
Civilno iniciativo je najprej zanimalo,
kateri trasi daje prednost ELES, in odgovor se je glasil, da je – gledano s tehničnega vidika – za ELES ustreznejša severna

trasa. Nadalje nas je zanimalo, kaj v praksi
pomeni optimizacija trase, ki bo izbrana.
Pojasnili so nam, da traso optimizirajo s
tem, da daljnovod ustrezno odmaknejo
od stanovanjskih objektov, kar bi v praksi pomenilo, da bi ob južni trasi, kjer že
poteka daljnovod, nekateri objekti in celo
nekatera naselja prišla v objem dveh daljnovodov, kar je bilo za nas popolnoma
nesprejemljivo.
Odprli smo tudi temo vkopavanja daljnovodov, ki jo ELES sicer kategorično
zavrača zaradi visokih stroškov. Pojasnili
smo, da nas stroški ne zanimajo, zanima

Veliko ljudi ni vedelo, da se pripravlja
gradnja novega daljnovoda

Obstoječi daljnovod poteka ob številnih naseljih – na fotografiji je Kožljek. Če bi dodali še enega, bi ta naselja stala med dvema daljnovodoma, kar je za zdravje ljudi povsem nesprejemljivo.
(Foto: CI proti južni trasi)

Med zbiranjem podpisov smo predstavniki civilne iniciative prebivalcem tudi
pojasnjevali, kakšne načrte ima ELES in
kako poteka umeščanje trase v prostor, kakšne so ugotovitve različnih študij glede
negativnih vplivov daljnovodov na človekovo zdravje, kakšni posegi v okolje bodo
potrebni, če bo izbrana južna trasa. Veliko
število ljudi namreč ni vedelo, da se pripravlja državni prostorski načrt, čeprav so
občine, skozi katere poteka daljnovod, že
pred več leti podale svoja mnenja. Očitno
vse brez kakršnega koli posveta z ožjimi
deli lokalne skupnosti, torej s krajevnimi,
četrtnimi ali vaškimi skupnostmi. Zaradi
tega vedno bolj prepoznavamo dodatno
vrednost našega dela, ki ne gre zgolj v
smeri nasprotovanja južni trasi, pač pa

Predaja podpisov ELES-u. (Foto: Vanja Brkić, www.dnevnik.si)
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Peticijo smo osebno vložili tudi na Ministrstvo
za infrastrukturo in prostor RS, ki pripravlja
državni prostorski načrt. (Foto: CI proti južni
trasi)

Bo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor RS izsekalo novo traso
traso, kljub temu
temu, da bi lahko uporabilo obstoječo? (Foto: CI proti južni trasi)

pa nas, kaj vkopani daljnovod pomeni v
praksi, torej kakšen je njegov vpliv na človeka in okolje. Dejstvo je, da bo z umestitvijo novega daljnovoda, kjer koli že
bo, obremenjena manjšina prebivalstva,
njegovo korist pa naj bi uživala večina.
Torej bo treba najprej ustrezno poskrbeti za ogroženo in izpostavljeno manjšino! Zato pričakujemo, da ELES pripravi
predlog variante, ki bo vsebovala tudi
vkopavanje daljnovoda tam, kjer poteka
preko naselja.
Zanimiva je bila tudi razprava o nezmožnosti koriščenja zemljišč, ki se ali se
bodo nahajala pod daljnovodom. Najbolj
oškodovani so zagotovo lastniki gozdnih
parcel, saj gozd na trasi v celoti izsekajo.
Služnosti za obstoječi daljnovod, ki letos
praznuje 40 let, so bile sklenjene zgolj s
pavšalno in minimalno odškodnino, ki nikakor ne odtehta prihodka, ki bi ga gozd
lastniku dal v štiridesetih letih. Mnogi

lastniki še vedno plačujejo davke, čeprav
zemljišča ne morejo uživati. ELES smo
pozvali, da se loti urejanja odnosov (sklepanja novih dogovorov) z lastniki zemljišč
pod obstoječim daljnovodom. Če bodo
traso speljali po južni strani, bodo nekateri
kmetje ostali praktično brez gozda!
Vse prisotne nas je močno presenetil podatek, da so obstoječi daljnovodi v
povprečju obremenjeni zgolj 25-odstotno.
Ob tem smo se vprašali, ali nov daljnovod
sploh potrebujemo.
Pogovor s predstavniki ELES-a smo
zaključili s sklepom, da se bomo čez čas,
ko se bodo zagotovo odprle nove dileme,
zopet srečali.
Oddaja peticije na Ministrstvu za
infrastrukturo in prostor RS
Po sestanku z ELES-om smo odšli še v sosednjo zgradbo, kjer domuje
12

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
RS. Tam nas je pričakala gospa Klinar iz
Direktorata za energetiko. Po predaji smo
na kratko poklepetali in izmenjali nekaj
misli o poteku študije variant in presoje
vplivov na okolje.
Peticija je bila osebno predana dvema
ključnima ustanovama: ELES-u, kot investitorju, in Ministrstvu za infrastrukturo in prostor RS, kot pripravljavcu
prostorskega načrta. V vednost jo bodo
prejela še preostala ministrstva, saj so
vsa, če ne neposredno, pa vsaj posredno
povezana s problematiko umeščanja daljnovoda v prostor. V vednost bodo peticijo prejele tudi vse občine, skozi katere
poteka južna trasa, varuhinja človekovih
pravic ter Komisija za peticije ter človekove pravice in enake možnosti, ki deluje v okviru Državnega zbora Republike
Slovenije.
Ostajamo čuječi
Čeprav smo s peticijo naredili veliko,
moramo ostati čuječi in nenehno bedeti
nad potekom izdelave prostorskega načrta. Med samim postopkom študij variant
in presoje vplivov na okolje so se namreč
pojavile pobude za spremembo zakonodaje, ki bi omogočila lažje umeščanje trase
v prostor. S tem se nikakor ne moremo
strinjati. Strokovne službe na pristojnih ministrstvih, ki so prejele pobude za
spremembo zakonskih in podzakonskih
aktov, pozivamo, da ne podležejo različnim lobijem, pač pa sledijo strokovnim
smernicam.
Za Civilno iniciativo proti južni trasi
Daljnovoda Beričevo–Divača
mag. Iztok Petrič

POLITIČNE STRANKE

Ob 10. obletnici vstopa Slovenije v Evropsko unijo
Obljubljanska regijska koordinacija SDS ter Občinski odbori Škofljica, Ig in Brezovica
vabijo na

POHOD NA KRIM
in

SREČANJE ČLANIC IN ČLANOV TER SIMPATIZERJEV SDS
v nedeljo, 1. junija 2014
Program:
8.00–10.30 – pohod
11.00 – kulturni program
Z nami bo podpredsednica SDS in poslanka Alenka Jeraj
ter izvoljeni poslanci SDS v Evropski parlament.
Zbor pohodnikov bo ob 8.00 iz različnih izhodišč:
• v Iški na križišču cest Iški Vintgar, Gornji Ig
• Jezero, Podpeško jezero
Prijave na: simona.pavlic@sds.si do 28.5.2014
Vabljeni!
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Spoštovani,
Politično dogajanje v državi je pestro, kot že dolgo ne. Vlada odstopa, pa potem še enkrat premisli, državljani pa zaradi tega ne živimo nič bolje. Razmere v državi so bistveno slabše, kot so bile pred letom dni.
Tega vam v medijih sicer ne povedo, a lahko čutite v vsakdanjem življenju.
Kje smo, kam gremo?
Vabimo vas, da se udeležite pogovornega večera, kjer boste dobili odgovore na ti dve ključni
vprašanji
za našo prihodnost. Svoje poglede bosta predstavila:
Alenka Jeraj, poslanka in podpredsednica SDS ter
Mag. Anže Logar, kandidat SDS za evropske volitve in predsednik mestnega odbora SDS
Ljubljana.
Pogovorni večer bo potekal
15.5.2014 ob 19:00
v Kulturni dvorani Škofljica.
Vljudno vabljeni!
Kot veste, se približujejo volitve v Evropski parlament. V demokraciji so volitve za to, da lahko
oblastnikom izstavite račun. Le če se jih udeležite, lahko tistim na vodilnih mestih poveste, kar jim
gre.
Čeprav vas prepričujejo, da se teh volitev ni vredno udeležiti, pa boste ravno s svojo udeležbo in
glasom za kandidatno listo SDS vladi najbolj nazorno pokazali, kaj si mislite o njenem delu. Na
tokratnih volitvah v Evropski parlament nastopa lista SDS na glasovnici z zaporedno številko 8.
Obkrožite jo!

Kandidati SDS za Evropski parlament:
1. dr. Milan Zver, dr. znanosti, podpredsednik SDS in
poslanec v Evropskem parlamentu,
2. Romana Tomc, univ. dipl. ekonomistka, poslanka
SDS v DZ
3. Patricija Šulin, univ. dipl. org. dela, nekdanja poslanka
SDS
4. mag. Anže Logar, mag. državnih in evropskih študij,
predsednik mestnega odbora SDS Ljubljana in nekdanji direktor UKOM
5. Damijan Terpin, univ. dipl. pravnik, odvetnik in deželni tajnik stranke Slovenska skupnost
6. Carmen Merčnik, študentka, podpredsednica Slovenske demokratske mladine
7. dr. Vlasta Krmelj, strokovnjakinja za zadeve Evropske unije in trajnostni razvoj
8. mag. Andrej Šircelj, mag. znanosti s področja davčnega prava, poslanec SDS

Kandidati se bodo v Evropskem parlamentu zavzemali za
naslednji program:

• pravna in pravična država za vse, ne le za izbrance;
• ustvarjanje pogojev za rast in nova delovna mesta so
•
•
•
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garancija za varno starost;
pomoč in upanje za mlade, ki so danes prisiljeni
zapuščati našo domovino;
pomoč pri črpanju sredstev EU za kakovostnejše
življenje na vseh področjih;
domoljubje naj postane temeljna državljanska vrednota
vseh generacij.

POLITIČNE STRANKE

Glasujte za pravičnost, normalnost in razvoj.
Obkrožite 8 in glasujte za SDS. Za Slovenijo v srcu.
Slovenski demokrati imamo radi Slovenijo. Borili smo se za lastno državo in jo
znamo ceniti. Ne moremo pa biti zadovoljni s smerjo, v katero nas vlečejo lovke
propadlega komunističnega režima. Ker
opozarjamo na nenormalnosti in ponujamo pravične rešitve, smo za tiste, ki
želijo ohraniti svoje privilegije, moteči.
Na vse kriplje si prizadevajo, da bi nas
zlomili. To dokazuje predvsem politično montirani proces zoper predsednika
SDS Janeza Janšo. Če bi sodbo v zadevi
Patria narekovala pravo in pravičnost, ne
bi smelo biti dvomov, bila bi oprostilna.
Toda nista je narekovala ne pravo niti
pravičnost. Sodba ne temelji na dokazih,
temveč na indicih, kar sodišče tudi samo
priznava. Scenarij za to odločitev je bil
skrbno načrtovan in že dolgo časa znan.
Glede na razvoj dogodkov za večino
državljank in državljanov, ki vedno bolj
spoznavajo slovensko krivosodje (ki ga

podpira samo 24 odstotkov ljudi), tudi
pričakovan. Zato smo prepričani, da bo
sodba slej ko prej padla. Toda v tem trenutku je sodba pravnomočna in jo je treba upoštevati. Vendar pa takšne sodbe
ni mogoče spoštovati. Človek, institucija
ali delo si morajo spoštovanje zaslužiti,
ni ga mogoče zaukazati.
Edino orožje, ki ga imamo državljani, so
volitve. Ogorčenje in razočaranje, ki sta
upravičeni, je treba usmeriti na glasovanje na voliščih, kamor bomo šli letos
štirikrat. Prvič že 25. maja 2014, ko bomo
volili poslanke in poslance Evropskega
parlamenta. SDS ima zmagovito listo za
evropske volitve, ki je kombinacija izkušenih strokovnjakov, poštenih politikov
in mladostne zagnanosti. Slovenska demokratska stranka je kot edina na kandidatno listo uvrstila tudi predstavnika
zamejcev. Kandidatke in kandidati SDS
pa niso dobri samo po strokovni plati,
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ampak imajo tudi nekaj, kar v politiki pogosto pogrešamo, to so človeške vrline.
Nosijo Slovenijo v srcu.
Štirje ključni vsebinski poudarki liste
SDS, ki temeljijo na skupnih točkah med
evropsko in nacionalno politiko, so:
• zagotoviti Sloveniji dodatne vire za nadaljnji razvoj z evropskimi sredstvi in
mehanizmi pomoči;
• zmanjšati brezposelnost med mladimi z reformo šolskega sistema in trga
dela;
• stop birokraciji in visokim davkom, ki
dušijo gospodarstvo;
• več pravičnosti v državi nasploh.
V tem trenutku je SDS edina stabilna
stranka, ki je programsko in kadrovsko
pripravljena na vodenje države. Zaupajte nam. Ne bomo vas razočarali. Ker
stojimo za svojimi besedami, ker imamo
prave rešitve, ker imamo Slovenijo v srcu.
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Skupaj smo močnejši
Največja civilna organizacija v Sloveniji je Zveza društev upokojencev, ki v zadnjem letu tesno sodeluje z Desusom kot
politično stranko. Eden takšnih prelomnih
trenutkov je bil meseca decembra dogodek, ko sta predsednica ZDUS dr. Mateja
Kožuh in predsednik Karl Erjavec postavila skupna izhodišča za socialno politiko
glede ohranjanja pokojnin, kot pridobljene in zaslužene pravice.
Srečanja na Grosupljem v torek, 15. 4.,
so se udeležili člani občinskih organizacij
DU in DESUS iz Ivančne Gorice, Grosupljega in Škofljice. Sodelovanje med obema organizacijama se je okrepilo ob poskusu prejšnjega finančnega ministra, da
bi znižal pokojnine za 10 %. Predsednik
Erjavec je poudaril, da imamo 300.000
upokojencev, ki imajo manj kot 400 evrov
pokojnine. Vztrajali so, da tem ostane vsaj
regres. Večkrat se sliši, da upokojenci dobivajo pokojnino, pa nič ne vplačujejo.
Pokojnina ni socialna pomoč, je zaslužena
pravica – ni nekaj, kar nam nekdo daje.
Zato bo Desus še vnaprej branil pokojnine, s 5 do 6 poslanci pa je težje, da bi bili
uspešni pri zagotavljanju pravic starejših.
Evropsko prebivalstvo se najhitreje stara,
Evropa je najstarejša celina. Prav zato
podpiramo Iva Vajgla kot ugledno in pravo osebo za evropskega poslanca.

Tudi Tone Donko, podpredsednik
ZDUS-a, je pritrdil povedanemu in povedal, da so skupaj s stranko Desus dosegli, da so nadzorniki zaščitili premoženje
KAD-a, kar je edini garant za ohranitev
pokojnin. Prizadevajo si, da bo zaživel
Zakon o dolgotrajni negi, predsednica
Kožuhova pa namerava s pomočjo Erjavca seznaniti OECD o položaju upokojencev v Sloveniji. Upokojence zelo moti,
da imajo eno tretjino Zavarovalnice Triglav praktično v lasti, nimajo pa svojega
predstavnika v njej. Ob eventualni prodaji

Triglava morajo sredstva pasti direktno v
Demografski sklad, ne pa se raztresti naokoli.
Predsedniki Desusa Škofljica smo sodelovali v razpravi in javno pozvali obe
organizaciji, Desus in ZDUS, da odločno podpreta našo zahtevo po dodatnem
zdravniku v Škofljici. Ob polni veliki
dvorani smo uživali tudi v pesmih združenega pevskega zbora, zahvaljujemo se
Grosupeljčanom – Desusu in DU za topel
sprejem.
Peter Pal

Pobožnost križevega pota v naravi –
župnija Ljubljana-Rudnik
Gospa Nataša Kovačič nam je v prejšnjem Glasniku predstavila zgodovino
(razvoj) in pomen križevega pota, ki je
prvotno povzemal besedila iz evangelijev
in drugih krščanskih besedil ter liturgičnih besedil. Sodobnejši pa so napisani v
duhu današnjega časa s posebnim ozirom
na trpljenje, ki ga doživljajo posamezne
skupine najbolj oddaljenih, ločenih, zapostavljenih in drugače trpečih ljudi.
Sodobni pisci besedil križevega pota so
tako posvečene osebe kot tudi laiki, ki
nam približajo Jezusovo trpljenje po poti
tedanjega križevega pota po Vii Dolorosi
v Jeruzalemu.

Lavričani in Orlovci, ki smo občani
Škofljice, pa po cerkvenoupravni ureditvi sodimo v župnijo Ljubljana-Rudnik.
Zato tudi pišemo o dogodkih iz tega
okolja v Glasniku, da tako spodbujamo
medsebojno razumevanje in sodelovanje
v občini.
Župnija Ljubljana-Rudnik, čeprav
manjša po obsegu in občestvu, sodi med
najstarejše župnije v naši okolici, saj se je
že leta 1780 izločila iz pražupnije Sveti
Peter v Ljubljani. Živo občestvo pa župljani poleg sodelovanja pri rednih in slovesnih bogoslužjih utrjujemo tudi z druženjem ob različnih slavjih in obrednem
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obhajanju slovesnosti tudi v naravi. To sta
križev pot v postnem času (sedem tednov
od pepelnice do velike noči) in šmarnice
(v mesecu maju).
V postnem času v naši župniji že več
kot desetletje vsako drugo postno nedeljo
organiziramo in se udeležujemo križevega
pota v naravi. Molitev v naravi, ki nam
jo je podaril Bog in do katere se moramo obnašati odgovorno, da jo ohranimo
za poznejše rodove, nas krepi, povezuje
in utrjuje v ljubezni do nje same, ki nam
tako ali drugače »daje vsakdanji kruh« in
nagiba k dobremu, saj Jezus ni z nami le v
cerkvi, ampak povsod tam, kjer sta »dva

IZ DELA NAŠIH DRUŠTEV
ali trije združeni« v njegovem imenu.
Tako nas tudi papež Frančišek v nedavni apostolski spodbudi Veselje Evangelija spodbuja in vabi k ohranjanju narave,
njenih danosti in neprestanemu delu za
skupno dobro.
Zagotovo si je za druženje z ljudmi
treba vzeti čas. Zlasti to velja za dejavno
udeležbo na pobožnostih križevega pota
v naravi, ki zaradi vremenskih razmer ni
vedno prijazna (dež, celo sneg, mraz),
vendar nam poleg duhovne okrepitve
nudi tudi obnovo življenjskih virov (sveži
zrak). Letos nam je bilo vreme naklonjeno
in smo lahko izvedli vse štiri načrtovane
pobožnosti križevega pota (lani zaradi slabega vremena niti enega). Prve tri pobožnosti smo imeli v naravi, zadnjo, četrto
pa v cerkvi na Rudniku. K slednji so poleg vseh članov župnijskega občestva še
posebej povabljeni člani pevskih zborov,
župnijskega pastoralnega sveta, bralci beril in ministranti.
Prva letošnja pobožnost križevega pota
v naravi je bila 9. marca na Lavrici in je
kot običajno potekala po Poti na debeli
hrib – od Žabjekove domačije skozi gozd
do spominskega križa na vrhu hriba, ki je
bil postavljen pred več kot sto leti. Glede na naravno ujmo pred dobrim tednom
pred to pobožnostjo, ki je prav močno
podrla in oklestila gozdno drevje, moramo pohvaliti lastnike gozda, ki so še pred
pobožnostjo uspeli vzorno očistiti posledice žledoloma in nam tako omogočili
nemoteno hojo po deloma asfaltirani in
v pretežni meri makadamski cesti. Pred
vsako od štirinajstih postaj križevega
pota smo skupaj zapeli splošno uvodno
kitico, ki nas usmeri v razmišljanje na
dogajanje z Jezusom ob tej postaji, nato
pa je izmenjaje nekaj župljanov bralo besedila posamezne postaje, ki je vsakokrat

drugačno in vedno smiselno povezano s podoživljanjem Jezusovega trpljenja in naših
sedanjih stisk.
Za naslednji križev pot, ki naj bi se odvijal od Hrastarije do Šinkovčevega križa
23. marca, nam je pot v naravi preprečil
dež, vendar smo se vseeno zbrali v Slančevem vikendu in opravili načrtovano
pobožnost. Tretjo pobožnost križevega
pota v nedeljo, 6. aprila, smo opravili na Rudniku in je potekal od križa pri
Pirčevih do cerkve na hribu, kjer je bila
pri kapelici med cerkvijo in župniščem
zadnja – 14. postaja. Četrta pobožnost pa
je bila, kot že omenjeno, v sami cerkvi
in je potekala na cvetni petek po večerni
sveti maši.
Kot običajno je tudi tokrat pobožnostim
sledilo (razen na cvetni petek) druženje ob
prigrizku in pijači (za vsakega nekaj), ki
so jih pripravili Pogačnikovi, Slančevi,
Okornovi in župnik Lojze Zupan. To nam
po duhovni »hrani« okrepi še telo in razživi duha v živahnem pogovoru med krajani
oziroma občani, saj smo bili združeni tako
Lavričani kot tudi Rudničani, ki si imamo
marsikaj lepega povedati.
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Glede na ne prav množično udeležbo
na kateri koli slovesnosti opažamo, da
se nove zadeve začnejo z navdušenjem
(prva leta se nas je zbralo preko 50, sedaj pa udeležba težko preseže 30), ki
se sčasoma poleže, tako da se nekaterih dogodkov udeležujejo več ali manj
isti ljudje, ki vztrajajo in tvorijo jedro
občestva, ki naj bi sledilo vrednotam
evangelija.
Družba zlasti sedaj, ko jo poleg gospodarske pesti kriza vrednot, potrebuje jasnih, zvestih in močnih pričevalcev vrednot, ki naj nas usmerjajo skozi vsakdanje
življenje, da bomo lahko »stvari premaknili na boljše«. Začnimo pri sebi (delo
za skupno dobro) in jutrišnji dan bo lepši
in prijetnejši.
Kljub številčno skromnejši udeležbi
glede na pretekla leta pa nam vliva upanje
za prihodnost medgeneracijsko druženje,
saj se pobožnosti udeležujejo tri generacije, kar pomeni, da se ta izkušnja prenaša
s starejših na mlajše v smislu »mladostna
drznost in modrost starejših z roko ob
roki«.
Stanko Klemenčič Saražin, Lavrica

IZ DELA NAŠIH DRUŠTEV

Poživimo vrtove z lanenimi cvetovi
Predavanje o lanu
Začetek leta 2014 je v TD Škofljica zaznamoval lan. Z lanom se že pet let ukvarjata Janez in Ivanka Skubic iz Lanišč, kar
je dobro izhodišče za nadaljevanje dela.
Da bi obudili etnološko dediščino, ki bi
služila tako za namene razvijanja turizma
kakor tudi za ozaveščanje nas samih, turistično društvo nadaljuje z raziskovanjem
zanimivosti o lanu, pomenu v oblačilni
kulturi, koristnosti za zdravje in uporabi
v kulinariki.
Za začetek smo pripravili predavanje
o lanu, ki sta ga izvedli Olga Marguč,
tekstilna oblikovalka, in Tanja Miklič,
biologinja v gostilnici Orle na Orlah. Z
obiskom smo bili zelo zadovoljni. Zahvaljujemo se gospodu Gregorju Janežiču za
izkazano gostoljubnost.
Gospa Mikličeva je povedala nekaj o
razširjenosti pridobivanja lanu po svetu,
uporabi v zdravilstvu in kulinariki. Lan
je najstarejši vir rastlinskih maščob. Zelo
uporabno je laneno seme, tudi kot vezivo
namesto jajc. Preprosto namočite mleto
seme v vodo za približno pol ure in nastalo
sluz uporabite v testu namesto jajc. Je odličen vir vitamina E, antioksidant, vpliva na
spolne žleze, reagira z mutageni, potreben
za vzdrževanje integritete celičnih membran v sluznicah in koži, vsebuje vitamine B kompleksa (B1, B2, B3, B5 in B6) in
folate (vplivajo na telesno vitalnost, kožo,
lase, normalno delovanje živčevja). Semenska lupina je vir vlaknin LIGNANOV
ali LIGNANTOV (fitoestrogeni), za katere domnevajo, da delujejo antioksidativno
in preprečujejo nastanek raka hormonskega izvora, zmanjšujejo možnost nastanka
krvnih strdkov, vplivajo na metabolizem
ženskih spolnih hormonov, blažijo simptome menopavze in delujejo preventivno
pri raku dojk. Druga pomembna sestavina
lanenih semen so sluzi; kemijsko so to polisaharidi, ki vežejo vodo, nabreknejo in
tvorijo sluzasto raztopino. Imenujemo jih
tudi vlaknine ali balastne snovi, ki imajo
pozitiven učinek na prebavo in stimulirajo
razvoj koristnih črevesnih bakterij – probiotični učinek.
Gospa Margučeva je pokazala zrel lan,
seme in laneno platno. Povedala je tudi
datume sejanja lanu in da je ena vrsta lanu
namenjena za pridobivanje semena, druga pa za pridobivanje vlakna. Lan cveti

julija in avgusta, zori pa v zgodnji jeseni.
Naučili smo se lahko, kako ločiti laneno
tkanino od bombažne. Udeleženci so se
pohvalili z uporabo lanenih izdelkov in
da so z njimi zelo zadovoljni. Zelo dobro
se spi v lanenih rjuhah. Prtički za pokrivanje testa so tudi laneni, ker ne puščajo
nitk. Lan je zelo cenjen, ker je bolj trpežen kot bombaž, enaka nitka pa vzdrži še
enkrat daljšo uporabo. Gospa Margučeva
ima pripravljenih še precej zanimivosti o
lanu, tako da bomo predavanje ponovili.
Gospod Janez Skubic nam je pokazal
trlico, kolovrat, prejo, nit in platno. Druge
pripomočke, tudi statve, pa ima doma.
Poskusili smo laneno potico in laneni
namaz z medom na odličnem domačem
kruhu.
Pozdrav pomladi – dan vode – čas za lan
Na kmečki tržnici ob dnevu pomladi je
TD Škofljica imelo svojo stojnico, na kateri so bili prikazani izdelki iz lanu – kulinarični in tekstilni. Obiskovalci pa so prejeli
laneno seme za sejanje na okrasnem vrtu.
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Dan zemlje
V počastitev dneva zemlje je TD Škofljica sejalo lan na vrtičku poleg Ruskovega kozolca. Veselimo se že modrih
cvetov, ki nas bodo pozdravili prav v
času pohoda po Svarunovi poti. Osnovna
šola Škofljica pa je pripravila zanimivosti o lanu in različne recitacije, ki jih je
povezoval dober harmonikar. Tudi na ta
dan smo delili laneno seme za sejanje na
vrtovih.
Nadaljevali bomo s predavanji o lanu,
spoznavanju kulinaričnih in tekstilnih izdelkov ter z delavnicami trenja in predenja lanu.
Zbiramo tekstilne izdelke iz lanu in zanimive zgodbe o izdelkih. Prejeli smo veliko različnih izdelkov, od najpreprostejših do zelo zahtevnih, obrabljenih in lepo
ohranjenih. Tudi zgodbe so zanimive – o
tem pa na razstavi v juniju.
Na razstavo vabimo vas, vaše prijatelje,
znance in sorodnike.
Tončka Pal
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Medobčinski inšpektorat

Redarji izpolnjujejo svojo službo?
Vsi vemo, da za red in disciplino na
našem koncu skrbi redarska služba občin
ustanoviteljic, Grosuplje, Ig in Škofljica.
Res je, da se je prometna in druga problematika od nastanka redarske službe kar
dobro izboljšala. Res je, da je bil že skrajni
čas, da gredo občine na področju reda in
discipline v pravilno smer, je pa tudi res,
da, kot je bilo rečeno ob poročilu redarstva na eni izmed sej občinskega sveta, se
je od izrečenih kazni v občinske proračune steklo kar nekaj »cekinov«. Vse lepo
in prav.
Da v nadaljevanju ne boste mislili, da
sem se o dveh glavnih igralcih te zgodbe
kaj zmotil, govorim o radarju in redarju.
Toda zgoraj omenjeni uvodnik pa govori čisto drugače. Bil je veliki petek,
na avtobusno postajo v samem središču
Lavrice se je pripeljal radar in poostreno
beležil prekoračitve hitrosti vozil proti
Ljubljani. Prvič mi ne gre v račun, zakaj
se je ravno parkiral na avtobusno postajališče, ki je namenjeno prav mestnemu
avtobusnemu prometu. Vozila mestnega
prometa so se mu stežka izognila. Radar tam nima česa iskati. In pika na »i«
je bila, ko se je mimo pripeljal voznik
osebnega avtomobila in jasno ter glasno
nadrl voznika radarja, češ kaj ima tu za
iskati, in če nima boljšega dela. Prav
je imel.
Niso minile tri minute, ko se je pripeljal
redar v vozilu medobčinskega redarstva.
Drugič mi ne gre v račun, zakaj je parkiral
na parkirišču pri Hoferju, saj je parkirišče
namenjeno kupcem Hoferja in ne čisto

slučajno mimoidočim, kaj šele redarju.
Redar se je mirne volje pridružil vozniku
radarja, tam pa sta kramljala kar tri polne
ure. Ne radar ne redar pa se nista zmenila
za prometne prekrške, ki so se odvijali v
tem času. Naj omenim tistega, na katerega
sem že opozarjal: zavijanje proti Škofljici
levo z Dolenjske ceste proti Hoferju, za
kar obstaja tudi prometna tabla. Vozilo redarstva pa se je v tem času prijetno sončilo
na parkirišču Hoferja. Sprašujem se, ali za
redarja ne obstajajo enaka pravila v prometu, kot za nas voznike? Je on kaj več od
nas? Misli, da ima za vse samo on prav?
Ko sem opazil omenjeno situacijo, sem
bil zgrožen, da se to v tretji najrazvitejši
občini v Sloveniji sploh dogaja. Upam, da
se bo to poročilo dotaknilo še občinskih
veljakov oziroma ustanoviteljev. Resnica
je takšna, čeprav si mnogi zakrivajo oči
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pred njo. Tukaj se ni pokazala upravičenost po reševanju razmer v naših občinah,
temveč žalosten vidik, ki je v naših krajih.
To ni kritika, temveč pobuda odgovornim,
da zadevo izboljšajo. Fotografiji pa dejansko prikazujeta zabeleženo.
Klemen Vider
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Turistično društvo Barje
in
Krajinski park Ljubljansko barje
vabita na

10. POHOD PO LJUBLJANSKEM BARJU
V SOBOTO, 17. MAJA 2014.
Start bo med 8.00 in 9.00 uro s parkirišča v Notranjih Goricah,
kamor lahko pridete tudi z mestnim avtobusom številka 6b,
in ob 8.00 uri s sejmišča ob Peruzzijevi cesti,
od koder bo odpeljal poseben avtobus do Notranjih Goric.
POTEK POTI

PRIPOROČENA OPREMA

Notranje Gorice–Podpeč–Grič svete Ane–Planinca–Jezero pri Podpeči
Pot je dolga okoli 15 kilometrov in traja skupaj s postanki na 5 točkah okoli 5 ur.

Manjši del poti hodimo po ravnini, od Podpeči naprej sledita dva vzpona, skupaj premagamo okoli 400 metrov.
Priporočamo pohodne čevlje in palice, zaščito pred soncem ali dežjem in mrčesom ter vodo.

Na poti vam bodo lokalni vodniki predstavili:
• Notranje Gorice – geografsko središče Ljubljanskega
barja, Podpeški kamnolom – nekoč in danes,
• grič sv. Ane – najlepši naravni razgledni stolp nad
Ljubljanskim barjem,
• planino Planinca s cerkvico sv. Tomaža in Podpeško
jezero.

POVRATEK

ŠTARTNINA

Krajinski park Ljubljansko barje,
T: 08 205 23 50, E: www.ljubljanskobarje.si
Turistično društvo Barje,
GSM: 031 322 251, E: www.td-barje.si

Poseben avtobus bo po zaključku prireditve redno vozil iz
Jezera pri Podpeči nazaj do Notranjih Goric in na sejmišče na Peruzzijevi. Iz Jezera pri Podpeči vozi tudi mestni
avtobus 19b, iz Notranjih Goric pa mestni avtobus 6b.
INFORMACIJE

4 EUR za otroke do 12 leta, 8 EUR za odrasle
vključuje organizacijo, vodenje, malico na Jezeru pri Podpeči ter prevoz z posebnim avtobusom.

Udeležba na pohodu je na lastno odgovornost!

Karta poti z informativnimi točkami
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Župnijska KARITAS Škofljica na duhovnih vajah
Na prvo soboto v aprilu (2014) smo
člani škofljiške župnijske Karitas (ŽK) v
sklopu 4. arhidiakonata in prireditve ŽK
Ivančna Gorica skoraj v celoti sodelovali
na duhovnih vajah, ki jih je vodil nadškof
dr. Marjan Turnšek v Stiškem samostanu pod naslovom: »Jezus vzgaja za novo
evangelizacijo«.
Zagotovo škofljiški karitativni prostovoljci v sebi čutimo potrebo, da bi se v
postnem času še dodatno duhovno okrepili za občutljivo področje dela na polju
dobrodelnosti, še zlasti zaradi odličnega
voditelja v osebi dr. Marjana Turnška.
Predavatelj je za temelj izbral 6 Korakov Jezusovega odnosa v vzpostavljanju
stika z ljudmi iz evangelija (Beri: Jn 4,
5-42), ko Jezus prosi pri studencu Samarijanko (Judje s Samarijani ne govorijo,
ker so jih imeli za nečiste) »daj mi piti«
in s tem z ženo vstopi v stvaren, resničen
stik. Ob tem se sproži vprašanje, če smo
evharistični karitativni sodelavci pozorni
na konkretnost (resničnost) ljudi v stiski.
Smo zmožni, kot Jezus, prestopiti meje
običajnega – »kako, da ti mene prosiš«!
Jezus vzbudi interes žene. Prestopi kulturno antropološko mejo: moški-ženska.
Prestopi nacionalno mejo: Jud-Samarija.
Prestopi versko mejo: čisto-nečisto.
Jezus ohranja enakovrednost – stremim tudi jaz za tem?
Pred nami sta se porodili vprašanji: Kje
je v odnosu do mene Jezus že prestopil
mejo? Kje sem jo že jaz, da bi se približal
ljudem v stiski?

V tretjem koraku Jezus napravi preskok na višjo raven, »ko bi vedela, bi
me ti prosila«: Jezus uvaja v »več«, želi
pomagati, narediti korak naprej. Uporabi
podobo vode – uvede misel o »živi vodi«.
Ko ugotovi njene meje, jo povabi k preseganju: od telesne jo vodi k duhovni žeji.
Vzgaja, vključuje pomoč pri preseganju
meje ugodja. Zopet so pred menoj vprašanja: Kako in kje doživljam, da me Jezus uvaja v »več«. Kako in kje sem kot
karitativni sodelavec že sam naredil kaj
podobnega?
V četrtem koraku vstopi Jezus v intimo
sogovornice z naročilom: »Pojdi in pripelji svojega moža«: Jezus se upa dotakniti
njene »rane« (imela je že pet mož in tudi
zdajšnji ni njen mož), a ne agresivno –
upošteva njene meje. Jezus sprejema njen
»stop« in nadaljuje s pogovorom o molitvi. Do cilja pride po njeni poti. Vprašanja: Kakšne izkušnje imam z Jezusovim
dotikom mojih ran? Koliko možnosti
imam kot sodelavec ŽK za takšne dotike?
Tvegam? Sem zmožen celostnega odnosa
v spoštovanju do drugega? V »srcu« učenca-karitativca, kjer je naseljen Gospod, se
adorira (izkazuje) spoštovanje v duhu in
resnici in v »srcu« ljudi v stiski prepoznati
in slaviti Gospoda.
V petem koraku smo obravnavali razodetje samega sebe, enako kot Jezus
ženi odkrije svojo intimo, svojo identiteto. Kdor se dotika notranjosti drugega,
mora do neke mere odkriti tudi svojo.
Naša identiteta je, da smo katoličani,

sodelavci ŽK v paleti vrednot, smisla
življenja, naš odnos do: krize, življenja,
dela, spolnosti … Grehi niso naša intima (z obžalovanjem svojih grehov
Bog za vselej pozabi, nanje enako ravnajmo tudi sami); najgloblja intimnost
je naš odnos z Bogom! Kako smo sposobni ubesediti svoje verske izkušnje in
doživljanja?
In smo pri zadnjem, šestem koraku
»Pričevanje«, ko sledimo ženi Samarijanki, ki svojo izkušnjo z Jezusom posreduje naprej in s tem preprosto izpričuje spremembo, ki se je zgodila v njej.
V evangelizatorskem odnosu sta odprla
nove perspektive – srečanje s Kristusom
je bilo močnejše od vsega. Evangelizatorski dialog je skupno iskanje resnice o
sebi, drugem, svetu in predvsem o Bogu.
Toliko smo evangelizatorji, kolikor je v
nas »gorečnosti«. Korake BOG-JAZ najprej »prehodi« v dialogu z nami. Korak
JAZ-DRUGI je v Novi Evangelizaciji
(N. E.) več kot šolski vzgojni proces –
je »POT« – N. E. ni prostočasna dejavnost – Kristjan je evangelizator ali pa
ni kristjan.
Za zaključek je škof dr. Marjan Turnšek
v stiški baziliki daroval sveto daritev in
se povsem za konec priporočil še v stranskem oltarju pri kipu Naše Gospe iz Aparecide v Braziliji.
Škofljica, 18. aprila 2014
Prostovoljni član škofljiške ŽK
Anton Mušič

21

IZ DELA NAŠIH DRUŠTEV

Velikonočna ustvarjalnica Društva prijateljev
mladine Lavrica
V petek, 11. 4. 2014, smo se zbrali na ustvarjalnici v Domu krajanov
Lavrica. Vodila jo je gospa Jana Toporiš iz Tržiča, ki nas je učila izdelovanja piščančkov. Dela smo se lotili tako otroci kot tudi starši. Za delo
smo potrebovali kar nekaj svojih spretnosti in natančnosti. Najprej smo iz
volne izdelali cofka in ju medsebojno povezali in okrasili s kljunčkom in
parom oči. Tako izdelane smo postavili na predhodno okrašene plastične
ali papirnate krožnike. Namesto njih smo lahko uporabili tudi odslužene
CD-je. To kompozicijo namiznih aranžmajev smo popestrili s kvačkanimi zajčki, ki nam jih je na koncu podarila tržiška animatorka.
Med ustvarjanjem in po njem je nekaj mladih ustvarjalcev iskalo tudi
druge popestritve. In dvorana je bila ravno prav velika za krajše razgibavanje na blazinah in za namizni nogomet.
Besedilo in fotografija: Pavla Peterle Udovič

Krajevni praznik Dan Lavrice 2014
Tudi letos bomo, že sedmič zapovrstjo, na Lavrici praznovali svoj krajevni praznik, in sicer v soboto, 14. junija
2014. Celodnevna prireditev, ki bo, kot
prejšnja leta, potekala pred podružnično
šolo na Lavrici, se bo že dopoldne začela
s kolesarskim izletom po Barju, raznimi
športnimi tekmovanji, s sprehodom na
Lisičje in Orle in z raznimi tematskimi
delavnicami. Tudi popoldan bo namenjen

predvsem otrokom, vse do kulturne prireditve, kjer bomo ob mnogih nastopajočih podelili tudi krajevna priznanja.
Večer pa bo ob ritmih glasbene skupine
Victory namenjen predvsem zabavi in
druženju. Za hrano in pijačo bo seveda
poskrbljeno.
Verjemite nam, da bo veselo in zabavno.
Pridite!
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Več informacij z razpisi za športna
tekmovanja bo na voljo na spletni strani
www.lavrica.eu.
Krajevna skupnost Lavrica organizacijski
odbor ks@lavrica.eu
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Svet KS Lavrica na podlagi 10. člena Pravilnika o priznanjih Krajevne skupnosti Lavrica objavlja

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ KS LAVRICA
Kriteriji za podelitev nagrad:
znanosti, umetnosti, kulture in športa ter za ostale dosežke,
ki so pomembni za razvoj in dvig ugleda Lavrice.

Zlata plaketa Lavrice

Spominsko priznanje Lavrice

Zlata plaketa Lavrice je najvišje priznanje KS Lavrica. Podeljuje jo Svet KS Lavrica, in sicer:
• posamezniku za življenjsko delo ali več kot 15-letno
uspešno delo na področju KS Lavrica, za dosežene uspehe, s katerimi prispeva (ali je prispeval) k ugledu in razvoju KS Lavrica;
• skupinam občanov, društvom, podjetjem, zavodom in
drugim pravnim osebam za več kot 20-letne uspehe in
dosežke, s katerimi povečujejo (ali so povečevali) ugled
Lavrice na gospodarskem, družbenem ali drugih področjih dela.

Spominsko priznanje Lavrice se lahko podeli posamezniku
ali skupini krajanov in drugim pravnim osebam, kadar le-ti z enkratnim ravnanjem prispevajo k ohranitvi, zaščiti in
zdravju človeških življenj, okolja in premoženja oziroma
izvršijo takšno dejanje, ki je z gospodarskega, družbenega
ali kulturno humanitarnega vidika ocenjeno kot pozitivni
dosežek.
Podatki, ki jih mora vsebovati pobuda oziroma predlog
Predlog je treba podati pisno in mora vsebovati:
• ime in priimek ali naziv pobudnika oziroma predlagatelja,
• ime in priimek ali naziv predlaganega prejemnika priznanja in njegove osnovne osebne podatke,
• obrazložitev pobude oziroma predloga in
• dokumente (neobvezno), ki kakor koli potrjujejo dejstva
iz obrazložitve pobude oziroma predloga.

Srebrna plaketa Lavrice
Srebrno plaketo podeljuje Svet KS Lavrica, in sicer:
• posamezniku za življenjsko delo ali več kot 10-letno
uspešno delo na področju KS Lavrica, za dosežene uspehe, s katerimi prispeva (ali je prispeval) k ugledu in razvoju KS Lavrica;
• skupinam občanov, društvom, podjetjem, zavodom in
drugim pravnim osebam za več kot 15-letne uspehe in
dosežke, s katerimi povečujejo (ali so povečevali) ugled
Lavrice na gospodarskem, družbenem ali drugih področjih dela.

Predlogi morajo biti poslani s priporočeno pošiljko do
petka, 30. maja 2014, na naslov:
Krajevna skupnost Lavrica
(s pripisom »Priznanja KS Lavrica – ne odpiraj),
Jagrova 48, Lavrica – 1291 Škofljica ali
E-naslov (z zahtevano potrditvijo branja): ks@lavrica.
eu.

Bronasta plaketa Lavrice
Bronasto plaketo podeljuje Svet KS Lavrica, in sicer:
• posamezniku za življenjsko delo ali več kot 5-letno uspešno delo na področju KS Lavrica, za dosežene uspehe, s
katerimi prispeva (ali je prispeval) k ugledu in razvoju
KS Lavrica;
• skupinam občanov, društvom, podjetjem, zavodom in
drugim pravnim osebam za več kot 10-letne uspehe in
dosežke, s katerimi povečujejo (ali so povečevali) ugled
Lavrice na gospodarskem, družbenem ali drugih področjih dela.

Pravilnik o priznanju je na voljo na spletnih naslovih:
www.lavrica.eu.

Priznanja bodo podeljena na seji KS Lavrica ob praznovanju krajevnega praznika ali na svečanem delu prireditve
DAN LAVRICE.

Krajevna skupnost Lavrica
Komisija za priznanja

Častni znak Lavrice
Častni znak Lavrice je prestižno in častno priznanje, ki
se podeli za izjemne dosežke na področju gospodarstva,
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Z vlakom v Ljubljano
Lani, zadnjo soboto v avgustu, smo
praznovali 120. obletnico, ko je na Škofljico pripeljal prvi vlak. K oblikovanju
prireditvenega prostora sem že junija
povabila učenke in učence Podružnične
šole Lavrica: Ilono, Pina, Manco, Tino,
Matija, Shano, Elo H., Pio, Lano, Elo Ž.,
Tristana, Zalo, Julijo, Ano Nano, Majo,
Anjo, Aljaža, Lucijo, Alino in Julijo. Pod
mentorstvom učiteljic so narisali risbice o
železnici in vlakih, ki so bile razstavljene
kot scena pod Javornikovim kozolcem. V
zahvalo za njihovo sodelovanje sem jih
povabila na obisk Železniškega muzeja v
Ljubljano, in to z vlakom!
Na ogled muzeja smo se odpravili v neprijaznem vremenu v soboto, 5. aprila, popoldne. Ko smo se zbrali pred železniško
postajo Škofljica, so na moje vprašanje:
»Kdo se je že peljal z vlakom?«, samo trije od dvajsetih dvignili roko! »Ni časa, da
bi jih peljali z vlakom!«, je pripomnil en
očka! To pa bo za večino nepozabno doživetje, sem pomislila! In res je bilo.
Otroke smo spremljale štiri članice
KUD Škofljica. Razdelile smo jih po skupinicah, opremile z imeni in barvnimi trakovi in že smo pohiteli na vlak. Presenečeni smo bili, ker smo komaj dobili dovolj
prostih sedežev. Od železniške postaje
Ljubljana do muzeja smo peš prišli v dvajsetih minutah. Tam nas je že čakal kustos
muzeja, gospod Jurij Komel. Žal mi je, da
nismo posneli glasni vzklik in začudenje:
»Ooooooooo!«, ko smo vstopili v muzej
in so otroci zagledali tiste ogromne, več
kot 150 let stare parne lokomotive. Ogled
je trajal uro in pol. Kustos je pripovedoval o razvoju železnice in vlakih, otroci
so pa ves čas dvigali roke in postavljali

zanimiva vprašanja. Med več desetimi lokomotivami smo videli najstarejšo iz leta
1861, najimenitnejšo in obenem najhitrejšo lokomotivo iz leta 1910, ki je vozila na
progi Ljubljana–Trst, in najmanjšo iz leta
1892, narejeno za ozkotirno progo. Ogledali smo si tudi prometni urad iz časa avstro-ogrske monarhije in kako so pred leti
železničarji ročno spuščali in dvigovali
zapornice na cestnih prehodih.
Po ogledu smo bili že kar malce utrujeni, lačni in žejni. Še dobro, da smo imele
spremljevalke v nahrbtnikih posladek in
sok. Med tem, ko smo se sladkali, je Mojca postavila nagradno vprašanje in za pravilen odgovor, ki ga je povedala Lucija,
da lokomotiva vleče 40 vagonov, je sledila
nagrada! Zunaj smo pogledali še obračališče za lokomotive, se iskreno zahvalili
gospodu Komelu za vodenje in peš odšli
nazaj na železniško postajo. V 15 minutah
smo bili z vlakom že nazaj na Škofljici,
kjer so starši že čakali svoje otroke, razigrane in polne novih spoznanj.

Po izredno prijetni ekskurziji se iskreno
zahvaljujem upravi Potniškega prometa
Slovenskih železnic za brezplačne vozovnice, vodstvu Železniškega muzeja za
brezplačno vodenje, staršem, da so nam
zaupali svoje otroke, ter Mojci, Darji in
Špeli za pomoč pri vodenju.
In še povabilo vsem, starejšim, mladim
in najmlajšim!
Železniški muzej Slovenskih železnic in
Društvo ljubiteljev železnic vabita na SEJEM MODELNE ŽELEZNICE v soboto,
17. maja, od 9. do 15. ure in na MEDNARODNI MUZEJSKI DAN v nedeljo, 18.
maja, od 10. do 18. ure, v Železniškem
muzeju SŽ na Parmovi 35 v Ljubljani.
Poleg sejma bodo dogajanje popestrili z
dodatnimi dejavnostmi. Obiskovalci se
bodo lahko popeljali s parno lokomotivo
po vrtni železnici ali z motorno drezino.
VSTOP PROST!
Marija Gregorič
Foto: Mojca Brkinjač
KUD Škofljica

Janez Nepomuk Primic in Dan knjige
Vsako leto v aprilu praznujemo svetovni dan knjige. Letos smo ta dan obeležili
v sredo, 23. aprila. In točno na ta dan pred
229 leti se je rodil pravnik, slavist, pesnik
in prevajalec Janez Nepomuk Primic.
Dramska sekcija Š. ODER KUD Škofljica se je letos aprila že četrto leto poklonila spominu na našega rojaka Janeza
Nepomuka Primica, rojenega v vasi Zalog
nad Škofljico, s ponovitvami enodejank

»Slavist Primic« in Slovenski preporod
»Primic na Lisičju«. S predstavama na
igrani način trgamo iz pozabe Primica,
ki je žal kljub pomembni vlogi, ki jo je
imel pri uvajanju slovenskega jezika v
šole, danes širši javnosti skoraj neznan.
Od leta 1933 do današnjih dni so priznani
jezikoslovci, kot so F. Kidrič, J. Kos, D.
Ludvik, B. Milčinski Slodnjak, J. Pogačnik, A. Slodnjak in J. Šumrada, pisali in
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analizirali njegova pedagoška dela, slovaropisje, prevode in pesmi. V »Šmarski
knjigi«, ki je izšla leta 2007, je dr. Jožica
Narat z Inštituta za slovenski jezik Frana
Ramovša v Ljubljani objavila znanstveno
razpravo z naslovom »Jezikoslovec Janez
N. Primic: Branja 1813 in Bukvar 1814«.
Z gostovanji v ponedeljek, 14. 4., v
Knjižnici na Igu in v sredo, 23. 4., dopoldne v Osnovni šoli Škofljica za učence 6.,
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Primic na OŠ Škofljica

7. in 8. razredov in zvečer v Knjižnici na
Viču v Ljubljani smo z igranimi prizori z
začetka 19. stoletja obudili in predstavili
za Slovence prelomni čas.
Skozi dogajanje na odru so gledalci
spremljali Primica, ki je leta 1811 na Dunaju obiskal že takrat na dvoru priznanega
slovenskega izobraženca, filologa Jerneja
Kopitarja, da bi ga le-ta podprl pri dvorni
študijski komisiji. Primic je namreč kandidiral za mesto profesorja slovenskega
jezika na graškem liceju.
V predstavi »Primic na Lisičju« so
obiskovalci spoznali tedanjega lastnika

Primic v knjižnici

dvorca Lisičje barona Hallersteina in način, kako sta se rešili prošnji njegovega
sina in hčerke, da bi se oba naučila govoriti slovensko.
S plesnim, pevskima in glasbenima nastopoma so igralci obe predstavi tudi umetniško nadgradili.
Po vseh treh gostovanjih smo po burnem aplavzu obiskovalcem razdelili
tiskane Primičeve življenjepise, knjižna kazala z informacijami o delu KUD
Škofljica in za posladek, v lično oblikovanih škatlicah, slastne »Primičeve
medenjake«.

Kratek zapis o tem, kako smo »kulturniki« počastili dan knjige in Primičev
rojstni dan, končujem z iskreno zahvalo
gostiteljem predstav za prijazen sprejem,
gledalcem za obisk in članom dramske
sekcije za odlične nastope, organizacijo
in prevoz scene.
Še več o našem delovanju lahko izveste
na spletni strani KUD Škofljica.
Marija Gregorič
Foto: Mojca Brkinjač
KUD Škofljica

Izlet v hrvaško Istro
Prav gotovo si vsi upokojenci želimo,
da dan ni dnevu enak, da lahko morebitne
obveznosti za en dan prepustimo komu
drugemu in dan namenimo druženju.
Šli smo na izlet. Prvi letošnji izlet lavriških upokojencev je bil v celinski del
hrvaške Istre, ki ga večina nas ni poznala.
V Kopru se nam je pridružil vodič, ki je

takoj pritegnil našo pozornost. Poln znanja in informacij nam je predstavil prav ta
del Istre, v katerega ne zaidemo pogosto.
Najprej smo se odpeljali v Grožnjan,
staro mestece na griču. Ob pogledu nanj
se zdi, kot da bi se ustavil čas, saj so mu
uspeli ohraniti srednjeveško arhitekturo
brez vsiljenih novodobnih barvnih fasad
in steklenih sten.
Grožnjan je mesto
umetnikov, ki vsako leto v poletnih
mesecih še posebej zaživi. Tu se
odvijajo
poletne
glasbene delavnice
in džezovski festival. Tu ustvarjajo
umetniki z lesom,
keramiko in slikarji, kar je vidno v
mnogih malih galerijah v vsaki uličici. Daleč naokrog
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se razprostirajo gozdovi, ki dvakrat letno
ponujajo bogato bero dragocenih tartufov.
Po degustaciji smo imeli možnost nakupa. Ustavili smo se tudi v vasicah Roč in
Hum, kjer stoji spomenik Cirilu in Metodu, avtorjema cirilice in glagolice.
Po dolini reke Mirne nas je pot peljala
še do Motovuna. Zaradi prostorske stiske
in enosmernih uličic smo se v mestece
zapeljali z lokalnim avtobusom. Mogočna cerkev je delo zelo znanega arhitekta
Andrea Paladija. Motovunski rojak Mario
Andretti, sedaj živeči v ZDA, je svetovni
prvak formule ena.
Pozno popoldne smo imeli v prijetnem
kmečkem turizmu istrsko kosilo. Prijazen sprejem v narodni noši, aperitiv,
okusna hrana in dobro uro ljudske glasbe in petja. Bilo je prijetno in prav nič se
nam ni mudilo domov, čeprav se je dan
nagibal v noč in nas je čakala še dolga
pot do doma.
Za DU Lavrica Zdenka Gačnik
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Delavnice pletenja cvetnonedeljskih butar v okviru
TD Lavrica
Kristjani se z blagoslovom najrazličnejših butar in zelenja (na severozahodu
Evrope uporabljajo pušpanove vejice)
na cvetno nedeljo spominjamo Kristusovega slovesnega prihoda v Jeruzalem,
ko je jahal na oslici kot ponižen kralj.
V našem okolju je pletenje in blagoslov
butar iz oblancev ter zelenja etnografska
tradicija, ki se je na Orlah razvila bolj
iz ekonomskih kot verskih razlogov in
se ohranja že več kot sto let. To tradicijo
je leta 1997 povzelo Turistično društvo
Lavrica kot svojo nalogo organiziranega
pletenja in s tem prenašanja na mlajše
rodove, da se ohrani kot posebnost izdelave ljubljanskih cvetnih butar, v katerih
pa je manj živega rastlinja (to je le šop
brinja, resja, vejica pušpana ali ciprese
in bršljana – v novejšem času se dodaja
tudi oljčna vejica). V njih predstavljajo
glavno značilnost pobarvani in umetelno zaviti ter naokrog prepleteni oblanci;
barve so različne, še največkrat pa v barvah naše zastave belo-modro-rdeče tudi
rumena ipd.
Pletenje butar v okviru delavnic TD
Lavrica
Z izločitvijo sekcije TD Lavrica iz matičnega Turističnega društva na Škofljici v
samostojno društvo leta 1998 se je začela
tradicija skupnega pletenja butaric pod
vodstvom Marije Habič z Orel in Rade

Pletenje butar v župniji Rudnik

Janežič z Lavrice, doma z Orel. Prvo leto
so mladi z Orel, Lavrice in Rudnika sodelovali pri skupnem pletenju butar v gasilskem domu na Orlah. Sočasno pa orlovski
gasilci v soboto zvečer pred cvetno nedeljo iz nosilnega droga, leskovih šib, zelenja in oblancev spletajo butaro velikanko,
ki se postavi pred cerkev na Rudniku in
vsakokrat presega 10 m v višino.
Ker leto po prvi delavnici skupnega
pletenja na Orlah ni bilo potrebnega zanimanja za njeno nadaljevanje, se je ta v
naslednjih letih prenesla v Dom krajanov
na Lavrici. V zadnjih letih se je razširila

Usklajeno delo
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tudi v župnijski prostor na Rudniku, kjer
sodelujejo predvsem veroučenci s svojimi
starši, ki prihajajo z vseh koncev rudniške
župnije (Rudnik, Orle, Lavrica). Zadnji
dve leti pa se na cvetnosobotno dopoldne
takšna delavnica pod okriljem TD Lavrica organizira tudi na Osnovni šoli Škofljica in zato na Lavrici letos te delavnice
ni bilo.
Ocenjevanje in nagrajevanje butar po
sveti maši – prejšnja leta
Da bi turistično društvo k delu pritegnilo večje število mladih in odraslih udeležencev, smo se z župnijo Ljubljana-Rudnik dogovorili za posebno tekmovanje
med izdelovalci butar, ki so jih izdelali
doma ali v kateri od skupnih delavnic.
Pri tem smo vsa leta doslej najlepše, najizvirnejše in najprikupnejše izbrali ter
ustrezno nagradili s simboličnimi nagradami (knjige, bombonjere). V ta namen je
bil izdelan poseben pravilnik, po katerem
je ocenjevalna komisija prva leta (2000–
2008) opravila izbor, kar pa se je izkazalo
kot zapleteno in je zahtevalo preveč časa.
Zato smo to opustili in se odločili za preprostejši način – za izbor naj butar s strani
večine prisotnih članov občestva.
Pri pripravi in izvedbi ocenjevanja butar so večinoma sodelovali isti ljudje, od
predsednic društva do članov župnijskega
pastoralnega sveta. Otroci pa so odraščali

IZ DELA NAŠIH DRUŠTEV
in kot mladincem jim to ni bilo več zanimivo, čeprav je bil prav to osnovni namen,
da ohranjamo in prenašamo to tradicijo na
mlajši rod. Vendar pa nam vliva upanje za
ohranjanje te naše etnografske dediščine
sedanja generacija otrok, ki jo pletenje
butar bolj navdušuje.
Opustitev tekmovanja za naj butaro
Pogosto se še tako dobre stvari, za
katere skrbijo eni in isti ljudje, sčasoma
izpojejo. Tako se je zgodilo tudi z dejavnostjo ocenjevanja in nagrajevanja naj butar. Zato se je upravni odbor Turističnega
društva Lavrica letos odločil prenehati z
ocenjevanjem in nagrajevanjem pletilcev
naj butar. Seveda to ne pomeni, da se člani TD Lavrica ne bi še naprej zavzemali
za ohranjanje te hvalevredne tradicije. Z

enako zavzetostjo spodbujamo tudi člane
Prostovoljnega gasilskega društva Orle,
da ohranjajo svojo tradicijo izdelave butare velikanke.
Na letnem zboru članov TD Lavrica je
predsednica društva Slavka Kregar predlagala, da bi se delavnica skupnega pletenja z Lavrice (kjer je letos ni bilo) pod
strokovnim vodstvom prenesla na izvorno
območje – to je na Orle. Ker se to letos
še ni zgodilo, smo imeli le delavnico na
četrtek pred cvetno nedeljo v župnišču na
Rudniku in na cvetno soboto dopoldne v
Osnovni šoli na Škofljici. Slednja je potekala skupaj z delavnicami s sorodno tematiko, ki so jih pripravile druge civilnodružbene organizacije, o čemer verjetno
podrobnejše pišejo drugi avtorji.
Pri navedenem sodelovanju TD Lavrica in župnije Ljubljana-Rudnik ne

gre za tekmovalnost, temveč za spodbujanje medgeneracijskega druženja,
druženja ljudi iz različnih krajev, različnih organizacij civilne družbe, vendar povezanih pri skupnem delu. Pomembno je, da na ta način ohranjamo
bogato ljudsko ustvarjalnost ob spominu na praznik Jezusovega slovesnega
prihoda v Jeruzalem in ob začetku velikonočnega praznovanja.
Pri omenjenih dejavnostih, zlasti pri
predvideni delavnici pletenja butar na
Orlah, bo dobrodošlo večje število sodelujočih kot doslej – tako pri pripravi
materiala za butare kot tudi pri njihovi
izdelavi. Veseli bomo prav vsakega občana.
Stanko Klemenčič Saražin, Lavrica

Aleluja župnije Škofljica
Že s pepelnico smo se škofljiški (in tudi
po vsem svetu) kristjani začeli poglobljeno pripravljati za velikonočno alelujo: Z
omejitvami ali izločanjem vsakovrstnim
škodljivim ali slabim razvadam, s povečano odprtostjo do soljudi, ki jih dnevno srečujem, z dobrodelnostjo, ki izvira iz srca
in ne išče koristi, s temeljitim spravnim
obredom (spovedjo) smo si očistili duše
za prihod Vstalega itd.
Cvetna nedelja nas je pripeljala v veliki teden, v katerem smo od četrtka dalje
spremljali Jezusa od Oljske gore do Golgote (smrti na križu) in groba. Ta teden
družine in stanovalci bolj temeljito očistijo svoja bivališča in domove. Gospodinje
so boljšale z medsebojnim sporočanjem,
kako pripraviti velikonočne jedi, tako tiste, ki se nesejo k blagoslovu, kot tudi tiste, ki gredo po jutranji vstajenski velikonočni maši ob prihodu domov na mizo. V
sobotnem jutru naša ognjišča po domovih
tudi čakajo na blagoslovljen ogenj, ki so
ga včasih prinašali od cerkve mežnar ali
v glavnem starejši otroci, ki še niso fantje
(seveda za honorar). Zdaj pa to nošenje
tlečih gob opravlja zelo pisana druščina,
od otrok do dedkov in babic, in tako dosti
prihranijo pri izdatku za prinašalca.
Ravno, ko se je mrak umaknil dnevu,
odhajamo letos v deževnem zgodnjem

Ob prihodu v cerkev so kleče pred oltarjem že molili LITANIJE PREDRAGOCENE KRVI: stalni
diakon Imre Jerebic in dva ministranta ob vzkliku: »Kristusova kri, v smrtnem boju na zemljo
potočena – zveličaj nas!« – odgovarjamo verniki. Ker dežuje, se odvija vstajenska procesija
krožno skozi cerkev in vežo nazaj v cerkev.

jutru proti cerkvi. Na poti so že zvonili
zvonovi svoje veličastno zvoneče brnenje, ki so nam ga pritrkovalci v melodijah,
»petki«, »štajerišu« ali »sedmici«, sporočali in napolnili ozračje s prelivajočimi
zvoki eden v drugega, kjer med njimi ni
praznine in našo duhovno notranjost polni s posebnim domovinskim ponosom in
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čustvom, ki je podobno domotožju, in nas
tako vlečejo, kot bi v najlepših sanjah na
zvočnih oblakih, ne dotikajoč se tal ravno,
prav hitro, lebdeč šli veselo kot domov.
Ko mala procesija postavi Vstalega in
Najsvetejše na oltar, zatem župnik trikrat zapoje ALELUJO, pevci so veličastno zapeli Slavo, nakar smo prejeli še

IZ DELA NAŠIH DRUŠTEV
blagoslov z Najsvetejšim in že smo pri
prvem berilu: Ko je vstal od mrtvih, smo
z njim jedli in pili, Apd 10,34a,37-43,
brala gospa Ana Brodnik; Ps 118; in drugem: Iščite, kar je zgoraj, kjer je Kristus,
1 Kol 3,1-4, brala gospa Nada Marinčič
in še pesem Slednico. Za drugim berilom
so pevci zapeli Händlovo Alelujo. Evangelij: Potrebno je bilo, da je Kristus vstal
od mrtvih, Jn 20,19, pa je zapel diakon
Imre Jerebic.
Nakar nas je v pridigi gospod župnik
nagovoril nekako takole: »V teh dneh se
je odvijala pred našimi duhovnimi očmi
drama ob podoživljanju Jezusovega Getsemanija, v katerem je šlo skozi njegovo
dušo vse zlo od začetka do konca sveta,
torej je že trpel za tisto zlo, ki se bo zgodilo v prihodnosti (vidimo, da je danes krščanstvo najbolj preganjana vera in koliko
trpljenja morajo poleg ostalih še posebej
kristjani ta čas prestajati), v tej nepredstavljivi strahoti je »potil krvavi pot«; od
prijetja, mučenja, montiranega procesa,
do križanja, ki je bilo v tistem času najokrutnejša kazen. Jezusovi učenci so se
že ob njegovem prijetju razbežali in si mi
težko predstavljamo, kaj so doživljali ob
njegovi smrti na križu. Prepričani so bili,
da je vse končano, da ni več rešitve. A
nepričakovano žene sporočijo, da je grob
prazen, da v njem ni našega učitelja. Marija Magdalena je stekla k Simonu Petru in
učencu Janezu, ki ga je imel Jezus rad in
je tudi avtor zapisa o Jezusovem vstajenju.
Prestrašena in zmedena jima pove, da so
Gospoda vzeli iz groba in ne ve, kam so
ga položili. Peter in Janez sta takoj stekla h grobu, mlajši Janez je daleč prehitel

Gospod dr. Lado Kovačič (koliko let že nosi, bodo napisali kronisti) proti oltarju nese Vstalega
Jezusa Kristusa z ministranti in župnikom Jožetom Tomincem z Najsvetejšim, ki še ni v vidnem
polju slike.

starejšega Petra in pri grobu počakal, da
prvi vstopi Simon Peter, kar potrjuje njegovo prvenstvo, ki ga mu je dal Jezus.
Vstali se najprej razodene intimnemu
krogu žena in po njih svojim učencem.
Kolikšno veselje so ob spoznanju Jezusovega vstajenja doživljali njegovi učenci
(Tomaž šele potem, ko je vtaknil svoj prst
v njegove rane), nam je župnik podkrepil
z zgodbo iz 1. svetovne vojne: »Neki oče
je imel dva sinova na fronti. Čez nekaj
časa dobi pismo od poveljnika mlajšega
sina, ki mu sporoča, da je sin padel. To
očeta tako prizadene, da se je povsem
zapustil in vdal pijači, in je že kazalo, da
ga bo žalost kmalu pokopala. Čez nekaj
časa pride drugo pismo, v katerem skoraj

propadlemu očetu sporočajo, da je prišlo
do pomote, ko so njegovega sina nezavestnega ob begu pustili v prepričanju, da je
mrtev. Ta je pa potem oživel in še močno
ranjenega častnika po dveh dneh prinesel
v svojo enoto in bil še odlikovan. Ko oče
to izve, se je povsem prerodil in postal v
svojem obnašanju boljši kot prej, ko sinova še nista bila mobilizirana. To nam
pove, kako neizmerno ljubimo kratko zemeljsko življenje. Pove pa nam tudi, kolikšno neskončno veselje bi nas moralo ob
veliki noči prevevati v veri, da nam je Bog
po Jezusu in Mariji, ki je rekla da Bogu,
podaril večno življenje po smrti.
Zmolili smo še vero, Milan Hafner je
prebral prošnje, pevci so zapeli od Lojzeta Mava uglasbeno »Zapoj veselo o
kristjan«. Bila je še EVHARISTIČNA
MOLITEV, pevci so zapeli od Stanka
Premrla »Veliko noč praznujmo«. V OBHAJILNEM OBREDU smo zmolili Očenaš, pozdrav miru, ob katerem smo ga s
stiskom rok zaželeli tudi drug drugemu,
prejeli kruh večnega življenja in sklepni
blagoslov in odšli, želeč mnogim veselo
ALELUJO in odšli domov za velikonočno
obloženo mizo.
V naši občini prav gotovo celotne velikonočne obrede, vključno z blagoslovom
jedi, obišče največ ljudi, kar zasluži
temu primerno upoštevanje.
Škofljica, 21. april 2014
Član ŽPS za Skupino za oznanjevanje:
Anton Mušič

Še je deževalo
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Naši kraji v Slavi vojvodine Kranjske
Konec maja leta 1641 se je na Starem
trgu v Ljubljani rodil Janez Vajkard Valvasor, ki ga verjetno najbolj poznamo po
njegovem obsežnem delu Slava vojvodine
Kranjske. Otroštvo je Valvasor preživljal
na gradu Medija, znanje pa pridobival na
jezuitski gimnaziji v Ljubljani. Že leta
1658 ali 1659 se je podal na svoje prvo
potovanje, ki so mu pozneje sledila še številna druga. Prepotoval je večji del Evrope (Nemčija, Anglija, Francija, Španija,
Danska …) in obiskal tudi afriško celino.
Potovanja in vojaška udejstvovanja so mu
prinesla dragocene izkušnje in širino znanja, kar je dobro uporabil pri svojem delu.
Razprave o Cerkniškem jezeru so mu leta
1687 prinesle celo članstvo v najstarejši
Angleški akademiji znanosti (Royal Society).
Z Ano Maksimilo Zetschker, s katero se
je poročil po smrti svoje prve žene Ane
Rosine Graffenweger von Graffenau, je
Valvasor med drugim kupil tudi grad Bogenšperk, na katerem si je uredil bakrorezno delavnico in s tem postavil prvo
grafično podjetje na naših tleh. Za izdelavo slikovnega materiala njegovih knjig
je Valvasor zaposlil risarje in bakrorezce,
med katerimi srečamo na primer Andreja
Trosta, Janeza Kocha in Almanacha, če
naštejemo le nekaj najbolj znanih imen.
Valvasorjevo najpomembnejše delo je
Die Ehre des Hertzogthums Crain oziroma v slovenščini Slava vojvodine Kranjske, ki je prvič izšlo v Nürnbergu z letnico
1689; druga izdaja iz let 1877–1878 je bila

natisnjena v Novem mestu. V letih med
1970 in 1974 je pod uredništvom Branka Reispa izšla faksimilirana izdaja, ki je
skoraj sočasno izšla tudi v Münchnu. Slava je svoj prvi celostni prevod dobila šele
pred kratkim, in sicer v letih 2009–2013.
Delo je proslavilo Valvasorjevo ime, čeprav ga je finančno pokopalo. Zaradi
previsokih stroškov je namreč moral Valvasor prodati grad Bogenšperk in rojstno
hišo v Ljubljani, sam pa se je preselil v
Krško, kjer je leta 1693 umrl.
Slava vojvodine Kranjske je v nemščini pisano delo, ki je razdeljeno v 15 knjig
(vezane so v štiri zvezke) in skupaj obsega
3532 strani. Na teh straneh je 528 ilustracij, ki jim moramo prišteti še 24 prilog.
Vsebinsko je Slava razdeljena na že prej
omenjene knjige takole:
1. knjiga: imena narodov, ki so živeli
na Kranjskem (avtor te knjige ni Valvasor,
temveč njegov pomočnik Erazem Francisci);
2. knjiga: opredelitev mej Kranjske,
splošno življenje na Kranjskem in v njenih deželah, običaji in opravila ljudi, prehrambne navade, kraji, njihove značilnosti ter kulturne in naravne znamenitosti;
3. knjiga:
topografsko-zgodovinski
popis gorovja, voda, podnebja, rastlinja,
živalstva, obredov …;
4. knjiga: naravne posebnosti Kranjske, okamnine in fosili, posebnosti rastlinskega in živalskega sveta, izredni tabori,
zatočišča in utrdbe, neobičajne navade
ljudi;

Namršelj v Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske

5. knjiga: narodi, ki so ali naj bi nekdaj
živeli na Kranjskem (avtor te knjige je zopet Erazem Francisci);
6. knjiga: jezik na Kranjskem, noša,
prebivališča, običaji;
7. knjiga: vera, poganstvo, praznoverje, vraževerje in čarovnije;
8. knjiga: s Kranjsko povezani svetniki, patriarhi, škofi in drugi cerkveni predstojniki, meniški redovi ter župnije;
9. knjiga: ustavna in upravna ureditev,
plemiške rodbine in njihovi grbi, deželni
glavarji, vicedomi, stanovi …;
10. knjiga: vladarji dežel, politična
zgodovina vojvod in deželnih knezov,
zgodovina od antike dalje;
11. knjiga: mesta, trgi, gradovi, samostani in druge znamenitosti;
12. knjiga: Hrvaška in obmejni kraji;
13. knjiga: zgodovina in prazgodovina
Kranjske;
14. knjiga: antični čas, preseljevanje
narodov in čas do avstrijske oblasti;
15. knjiga: letopisi Kranjske pod avstrijsko oblastjo.
Za naše kraje je pomembna predvsem
11. knjiga, kjer se omenjajo župnije in njene (podružnične) cerkve v takšni ureditvi,
kakršna je bila v 17. stoletju, ko je nastajala Slava vojvodine Kranjske. V teh popisih
tako najdemo pod župnijo Šmarje le omenjene cerkve v Lanišču, na Gumnišču in v
Smrjenah, pod župnijo Ig pa podružnice
Pijava Gorica, Vrh nad Želimljami, Želimlje in Gradišče. Pri slednji je napisano
še, da je tu »nekoč moralo bili mesto ali
pa morda velik grad, ker je povsod po zemlji najti ostanke starih klesanih kamnov,
pa tudi veliko rimskih kovancev«; za želimeljsko cerkev sv. Vida pri gradu Namršelj pa je zgolj zaznamek, da so cerkev
»ustanovili gospodje von Engelshaus«.
Če je Valvasor cerkve le našteval in sem
ter tja dodal krajšo opombo, pa je bil z besedami radodarnejši, ko je opisoval gradove oziroma dvorce. Namršlju je namreč
namenil celostranski zapis z eno grafično
podobo, posebej obsežen pa je opis dvorca
Lisičje, ki v delu zavzema kar enajst strani in eno grafiko. Valvasor se je razpisal
predvsem o bogatem vrtu okoli dvorca in
podal obsežen seznam tamkajšnjega rastlinja.
Nataša Kovačič
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Muhasti april ni nagajal Smrkolinom
Dinozavri v vrtičku
Kot smo zapisali v preteklem prispevku, smo Dinozavri tudi letos obdelali naš
vrtiček. Sedaj, ko že kar nekaj zelenjave
raste, pa vrtiček skrbno negujemo in dodajamo nove rastline.
Ne glede na to, da je mesec april običajno muhastega vremena, se mu Dinozavri
nismo pustili in smo se veselo podajali v
gozd na sprehod, na plavanje in ustvarjanje na našem igrišču.
April je bil poleg glasbe, plesa, plavanja in angleščine še zelo obarvan s tematiko velike noči. Dinozavri smo likovno
ustvarjali in izdelovali različne izdelke na
temo praznika in dan pred praznikom naše
starše razveselili z velikonočnim pogrinjkom, zajčjo škatlo presenečenja. Izdelali
smo tudi pirhe z našimi imeni.
18. april pa je bil za nas poseben dan, saj
smo prvič pisali »test« cici vesele šole, in
veste kaj, to je bil res vesel test, saj smo

vsi rešili vse prav J in si prislužili lepa priznanja. Ampak to ni bilo edino priznanje,
saj smo 2. aprila, na svetovni dan otroške
knjige, prejeli tudi priznanja za opravljeno
bralno značko.
Skratka, naš muhasti april je bil pravzaprav z našimi nasmehi obarvan april J.
Ribice
V mesecu aprilu smo Ribice uživale v
spomladanskem ustvarjanju, in sicer smo
ustvarjali spomladanska cvetoča drevesa,
iz origami zgibank smo ustvarjali spomladanske rožice in še mnogo stvari.
Veliko truda smo posvetili tudi velikonočnemu ustvarjanju, saj smo izdelali
podstavke za jajčka in velikonočne pirhe.
Prav tako pa smo veliko časa preživeli
zunaj, kjer smo se razgibavali, tekali in
seveda tudi igrali. Tudi na sprehod smo
se odpravili s prijatelji starejše skupine
Dinozavri.

Bibe
Bibe smo v mesecu aprilu večino časa
posvetile novim prijateljčkom, saj smo
v skupino dobili kar tri nove Bibe, ki so
potrebovale našo pozornost, skrb in prijateljstvo. Kar je bilo lepih dni, smo jih
izkoristili zunaj na prostem, kjer smo se
družili tudi s starejšimi skupinami.
Na ustvarjalnem področju smo nekoliko več časa posvetili izdelavi papirnatih
pirhov in košaric, v katere smo potem pripravili sladke male pirhke. Tako smo spoznali nov material – krep papir – in urili
naše »barvanke« sposobnosti.
Spoznali smo tudi nekaj pravljic in
zgodbic, ki jih do sedaj še nismo prebrali. Prav tako pa smo spoznali našo novo
knjižno junakinjo, Strašno Bibo, ki nam je
prebrala nekaj svojih pesmic. Na ta način
nam je predstavila zvrst literarne pesmi, ki
nam je še nekoliko nepoznana.

Sprejemni preizkusi Glasbene šole Grosuplje za vpis
v šolsko leto 2014/2015
Izobraževalni program glasba
V glasbeno šolo se lahko vpišejo otroci,
ki uspešno opravijo sprejemni preizkus
in so v okviru priporočene starosti (glej
www.gsg.si). Ker je število prostih mest
omejeno, se sprejmejo kandidati z boljšimi rezultati.
Prednost bodo imeli otroci, ki bodo izrazili željo po učenju deficitarnih inštrumentov, in sicer:
• trobila (trobenta, rog, bariton, tuba,
pozavna),
• klarinet in saksofon,
• oboa, fagot,
• violončelo,
• klavirska harmonika,
• petje.
Sprejemni preizkus obsega: petje pesmi
po lastni izbiri, posnemanje ritmičnih in
melodičnih motivov, razvitost glasbenega

spomina, primernost fizičnih predispozicij in zdravstvenega stanja.
Za šolsko leto 2014/2015 bodo sprejemni preizkusi v soboto, 24. in 31. maja
2014, od 9. do 12. ure na vseh podružnicah. Sprejemni preizkusi bodo potekali na
naslednjih lokacijah:
• Grosuplje: Glasbena šola Grosuplje,
Partizanska cesta 5, 1290 Grosuplje,
• Dobrepolje: Jakličev dom, Videm
32, 1312 Videm-Dobrepolje,
• Ivančna Gorica: Srednja šola Josipa
Jurčiča, Cesta II. grupe odredov 38, 1295
Ivančna Gorica,
• Škofljica: Osnovna šola in vrtec Škofljica, Klanec 5, 1291 Škofljica.

Izobraževalna programa predšolska
glasbena vzgoja in glasbena
pripravnica
Predhodnega preizkusa razvitosti glasbenih sposobnosti ni potrebno opravljati.
Izpolnite le vpisni list, ki ga na dan sprejemnega preizkusa oddate vodji podružnice.
Predšolska glasbena vzgoja je skupinski
pouk za otroke, stare 5 let. Pouk poteka enkrat
tedensko po 60 minut. Program traja 1 leto.
Glasbena pripravnica je skupinski pouk za
otroke, stare 6 let. Pouk prav tako poteka
enkrat tedensko po 60 minut in traja 1 leto.
V glasbeno pripravnico se lahko vključijo tudi otroci, ki pred tem niso obiskovali
predšolske glasbene vzgoje.

Predhodna prijava ni potrebna.
O rezultatih sprejemnih preizkusov in
datumu vpisa boste pisno obveščeni na
vaš domači naslov.
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Urniki skupinskega pouka bodo znani
konec avgusta (glej www.gsg.si).

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

Izjemni uspehi učencev Glasbene šole Grosuplje
Tekmovanje Svirél 2014
V Štanjelu je od 1. do 14. aprila 2014
potekalo 6. mednarodno tekmovanje solistov in komornih skupin, na katerem so
našo šolo zelo uspešno zastopali učenke in
učenci violine ter učenke flavte. Ob tekmovanju so kot posebni gostje nastopili
tudi Gross upi.
Učenke iz razreda Nikoline Kovač (klavirska spremljava Evelin Legović) so dosegle:
• Katarina Zvonar, flavta, kat. D: 98
točk, zlato priznanje,
• Živa Pajk, flavta, kat. C: 94 točk, srebrno priznanje,
• Tinkara Stražišar, flavta, kat. E: 87
točk, bronasto priznanje.
Učenke iz razreda Polone Udovič (klavirska spremljava Kristina Arnič) so dosegle:
• Lucija Ivan, violina, kat. A: 96 točk,
zlato priznanje,
• Mirjam Zvonar, violina, kat. B: 95
točk, zlato priznanje,
• Gašper Kastelic, violina, kat. C: 94
točk, srebrno priznanje,
• Ana Blaževič Arko, violina, kat. D:
93 točk, srebrno priznanje,
• Ajda Blaževič Arko, violina, kat. B:
93 točk, srebrno priznanje,
• Sara Jernejčič, violina, kat. A: 93
točk, srebrno priznanje,
• Ema Butkovič, violina, kat. D: 88
točk, bronasto priznanje.
• Učenka iz razreda Eve Pal (klavirska
spremljava Elena Metelko) je dosegla:

• Katarina Grum, violina, kat. C: 86
točk, bronasto priznanje.
Tekmovanje v Trevisu
Na 6. mednarodnem tekmovanju
mladih glasbenikov v Trevisu, ki je
potekalo 22. in 23. marca 2014, sta tekmovalki iz razreda Nikoline Kovač ob
spremljavi Evelin Legović dosegli sijajna
rezultata:
• Katarina Zvonar je v kategoriji C
(flavta) prejela največje možno število
točk, prvo mesto in I. nagrado (100 točk),
• Tinkara Stražišar pa je v kategoriji D (flavta) prejela 90 točk in dosegla
prav tako prvo mesto in II. nagrado.

• Gal Kovačič, bariton, kategorija 1. c,
zlata plaketa, II. nagrada (95,75 točke),
• Tilen Kovačič, rog, kategorija 1. a,
srebrna plaketa (94 točk).
KLAVIRSKI DUO, mentorica Polona
Korošec:
• Ema Markič, Lucija Zaletelj, kategorija 1. a, bronasta plaketa (86 točk).
HARMONIKA, mentor Primož Kranjc:
• Rok Filej, kategorija 1. b, srebrna
plaketa (91 točk),
• Primož Padar, kategorija 1. b, srebrna plaketa (94,33 točke).
Tekmovanje v Trevisu

Katarina Zvonar je kot absolutna
zmagovalka povabljena k sodelovanju na zaključnem koncertu prvonagrajencev, ki bo 11. maja 2014 v
Trevisu.
43. državno tekmovanje – TEMSIG
Na letošnjem državnem tekmovanju
mladih glasbenikov so nas po velikih
uspehih na regijskih tekmovanjih zelo
uspešno zastopali naši učenci:
TROBILA, mentor Roman Gačnik, klavirska spremljava Roman Gačnik:
• Jernej Oblak, trobenta, kategorija
1. b, bronasta plaketa (85 točk).

Tekmovanje v Štanjelu

Tekmovanje TEMSIG

TROBILA, mentor Robert Petrič, klavirska spremljava Evelin Legović:
• Gal Kovačič, pozavna, kategorija
1. c, srebrna plaketa (90,50 točke),
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KLAVIRSKI TRIO, mentor Matija Lorenz:
• klavirski trio »HARMONIJA«: Neli
Perme, Gašper Kastelic, Hana Repar,
kategorija 1. a, srebrna plaketa, II. nagrada (92,05 točke).
Posebej smo ponosni na dosežek Gala
Kovačiča, ki se je uvrstil na državno
tekmovanje na kar dveh inštrumentih
hkrati in dosegel izjemna rezultata.
Dnevi kitare 2014 v Krškem
Na kitarskem tekmovanju v Krškem
nas je v nedeljo, 6. aprila 2014, kot edini
udeleženec iz naše šole uspešno zastopal
Lenart Ulaga z mentorico Barbaro Škrjanc. V 3. kategoriji kitara – solo je prejel
bronasto priznanje.
Vsem iskreno čestitamo za izjemne
uspehe!

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE / KNJIŽNICA SPOROČA

Koncert učiteljev Glasbene šole Grosuplje
V Mestni knjižnici Grosuplje je v
ponedeljek, 24. marca 2014, v okviru
40-letnice šole izzvenel koncert učiteljev Glasbene šole Grosuplje.
V prvi točki večera so se s Trio sonato
italijanskega skladatelja Giovannija Battista Sammartinija predstavile Nikolina
Kovač (altovska kljunasta flavta), Suzana Paternost Žužek (altovska kljunasta
flavta) in Eva Sotelšek (basso continuo).
Händlov ljubezenski duet Caro autor di
mia doglia za dva alta v izvedbi Polone
Kopač Trontelj (mezzosopran), Nikoline Kovač (prečna flavta) in Eve Sotelšek
(basso continuo) sodi med skladateljeva
zgodnejša dela. Prvotna verzija tega dueta
iz leta 1707 je bila napisana za sopran in
tenor, vendar jo je skladatelj 30 let pozneje predelal v duet za dva alta.
Z delom brazilskega skladatelja,

pianista in kitarista Carlosa Jobima, najpomembnejšega predstavnika glasbenega
sloga bossa nova, se nam je predstavil kitarist Žarko Živkovič. Zaigral je skladbo
Desafinado, kar v prevodu pomeni »razglašen«.
Čelistka Tamara Djordjević in harmonikar Primož Kranjc sta nam z uspavanko Nana iz cikla 7 popularnih španskih pesmi (v originalu za glas in klavir)
španskega skladatelja Manuela Maríe de
Falle, enega pomembnih španskih skladateljev prve polovice 20. stoletja, približala
otožnost španske ljudske pesmi.
S tretjim stavkom Café 1930 iz znanega
dela Histoire du Tango (1986) legendarnega Astorja Piazzolle sta nas v melanholične harmonije tanga popeljala flavtistka Nikolina Kovač in kitarist Žarko
Živkovič. Piazzolla je v svojih delih izvedel vrtoglavo intelektualno in čustveno

preobrazbo tanga z vključevanjem elementov džeza in klasične glasbe. S tem
je tango postal glasba ne samo za ples,
ampak tudi za ušesa in dušo.
Programsko razgiban večer je zaključil saksofonist Andrej Tomažin z znano
suito Scaramouche op. 165 francoskega
skladatelja 20. stoletja Dariusa Milhauda,
enega izmed članov znamenite skladateljske skupine »Les Six«, ki je delovala v
dvajsetih letih prejšnjega stoletja v Franciji.
Program je povezovala Anamarija Štukelj Cuzma.
Prispevek pripravila
Suzana Paternost Žužek.

KNJIŽNICA SPOROČA

Novo na knjižnih policah
radovednost in skrita moč znanja
HRIBAR, Neža: Note brez pomote: glasbeno opismenjevanje
v otroškem pevskem zboru

ODDELEK ZA ODRASLE
0 Menedžment

COVEY, Stephen R.: Predvidljivi rezultati v nepredvidljivih
časih: kako do zmage v vsaki situaciji?

5 Matematika, fizika, kemija, rastlinstvo

ŠKRLEC, Mateja: Matura. Matematika: učno gradivo za
pripravo na splošno maturo
KODBA, Stane: Matura. Fizika: učno gradivo za splošno
maturo iz fizike
PODLIPNIK, Mojca: Matura. Kemija: učno gradivo za
splošno maturo iz kemije
RASTLINE: velika ilustrirana enciklopedija

1 Okultizem, psihologija, etika

WALSCH, Neale Donald: Edino pomembno: druga knjiga iz
serije Pogovori s človeštvom
GOSTEČNIK, Christian: So res vsega krivi starši
GROUT, Pam: E(zgoraj)2: naredite devet energijskih
poskusov, s katerimi si boste dokazali, da z mislimi ustvarjate
realnost
GLADWELL, Malcolm: David in Goljat: outsiderji,
neprilagojenci in umetnost boja z velikani

6 Medicina, tehnika, vrtnarstvo, domače živali,
gospodinjstvo, kuharske knjige

ALTSHUL, Sara: Zdravje iz kuhinje: ljudska zdravila na
sodoben način
DOLINAR, Adriana: Konec zgage in ostalih želodčnih težav
DI GRAZIA, Anita: Zdravi z naravo 2: 414 receptov
ljudskega zdravilstva
HOFMANN, Helga: Zelišča in jagodičje
SANFILIPPO, Diane: Praktični paleo
HOLLINGSWORTH, Elaine: Vzemite zdravje v svoje roke
JKLEVŽE, Ivo: Ogrevanje: knjiga za ogrevalno tehniko
AKEROYD, Simon: Priročnik za vrtičkarje: vodnik za
naravno pridelovanje na majhnih vrtovih

3 Sociologija, vzgoja, etnologija

NASILJE nad ženskami v Sloveniji
CERAR, Miro: Slovenci na popravnem izpitu: od slepega
(za)upanja do aktivnega državljanstva
GROBOVŠEK, Bojan: zakaj Slovenija ni Švica
ŠIMENC, Jana: Alergična družba: medicinskoantropološki
pogled na alergije
MONTESSORI, Maria: Srkajoči um
STROH, Katrin: Vsak otrok se je sposoben učiti: raba orodij
in igre v pomoč otrokom z zaostankom v razvoju
TOUGH, Paul: Zakaj nekaterim otrokom uspeva: srčnost,
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KNJIŽNICA SPOROČA
FUKUOKA, Masanobu: Revolucija ene slamice
MARINŠEK, Maksimiljana: Prisluhnimo konju
DOM in vrt: vseved za vsako gospodinjo
FUNG, Christopher: Za zmešat!: sokovi, smutiji in
supersmutiji
DOLENC, Iva: Marmelade, želeji in sadje v alkoholu

JAZBINŠEK, Ernest: Zavita steza življenja
SVETEK, Irena: Zaspi, mala moja, zaspi
GAL Štromar, Maja: Potaknjenci
821-311.6 Zgodovinski roman

KRALJ, Lado: Če delaš omleto
CLEMENTS, J. M.: Spartak: meči in pepel
SCARROW, Simon: Orlov plen

7 Ročne spretnosti, šport, alpinizem

SUHA roba in lončarstvo
TURNŠEK, Katarina: Moto avto vodič
NOVAK, Franci: Po sončnih obronkih Slovenije: pohodniški
vodnik
LANG, Helmut: Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe:
53 izbranih izletov in planinskih tur med dolinama Drave in
Save

821-312.6, 929 Biografski roman, biografije

RAOUL-Duval, Jacqueline: Kafka, večni zaročenec
KRAVOS, Bogomila: Zgodba mojega očeta
TITO: obraz Jugoslavije
TAJNA zgodovina Mongolov
821-32 Kratka proza

RAZKRITI obrazi svobode
AYME, Marcel: Mož, ki je hodil skozi stene
821-94 Spomini
TASEVSKI, Saša: Potovanje v neskončnost sebe
RUTAR, Dušan: Ne, oči, ne!
BOWEN, James: Potepuški maček Bob: ganljiva zgodba
o prijateljstvu med človekom in mačkom ter iskanju prave
življenjske poti
KREGAR, Tone: Kravatni gen

80/82 Jezikoslovje, literarna teorija

HROVAT, Petra: Matura. Angleščina: učno gradivo za
pripravo na maturo
JOŽEF-Beg, Jožica: Matura. Slovenščina-jezik in
književnost: učno gradivo za pripravo na maturo
821 – 1 Poezija

BUTTOLO, Franca: Tretja ženska
821-311.2 Družabni roman

821-312.4 Kriminalke

ĐERIĆ, Ivančica: Nesreča in resnične potrebe
GOYTISOLO, Juan: Izgnan od tod in drugod
PAGES Jorda, Vicenc: Sreča ni popolna
MAXWELL, Megan: Spominčice
BANKS, Maya: Poželenje
KORDON, Klaus: Krokodil za vratom
QUINN, Julia: Ljubezen z očarljivcem
FORCE, Marie: Nora na ljubezen
SIMSION, Graeme C.: Projekt Rosie
KIŠ, Danilo: Peščena ura
VELIKIĆ, Dragan: Dantejev trg
KELK, Lindsey: Obožujem Pariz
CARDELLO, Ruth: Dekle za milijonarja
ŠKVORECKy, Josef: Inženir človeških duš
MCGAHERN, John: Tema

JOLY, Eva: Oči Lire Kazan
HARRISON, A. S. A.: Tiha žena
FIELDING, Joy: Območje divjine
KARJEL, Robert: Šved, ki je izginil
HAMMETT, Dashiell: Krvava žetev
821-312.9 Znanstvena fantastika

VONNEGUT, Kurt: Klavirski avtomat
9 Arheologija, potopisi, zgodovina

KOLO: 5200: let
IPAVEC, Miran: Avtoštoparske zgodbe: moja prva svetlobna
sekunda
POSLEDNJE ustoličenje na Gosposvetskem polju 1414:
zbornik člankov
VOJE, Ignacij: Od Osmanov do Celjanov: utrinki preteklosti
GRANT, R. G.: Prva svetovna vojna: veliki ilustrirani vodnik
ASCOLI, Marta: Auschwitz je tudi tvoj

SLOVENSKI AVTORJI
ROZINA, Roman: Županski kandidat Gams
ZUPAN, Vitomil: Komedija človeškega tkiva

Vabila in knjižne novosti pripravila: Alma Vidmar Mederal

DRAGI STARŠI IN OTROCI!
Obveščamo vas, da smo v aprilu zaključili s pripovedovanjem pravljic.
PRAVLJIČNE URE bodo zopet potekale redno tedensko v OKTOBRU.
Imejte se lepo!
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ŠPORTNO DRUŠTVO ŠKOFLJICA

ŠPORTNO DRUŠTVO ŠKOFLJICA
Športno društvo Škofljica
Šmarska cesta 3, p.p. 28
1291 Škofljica
e-pošta: sdskofljica@gmail.com
splet: http://www.sd-skofljica.si

VABILO
Športno društvo Škofljica vabi na tradicionalno prireditev ob zaključku rokometne in plesne sezone
»Igram rokomet in plešem 2014«, ki bo potekala v
soboto, 31. 5. 2014 od 10. ure dalje na šolskem igrišču na Škofljici
Predstavile se bodo vse rokometne ekipe, od mlajših selekcij
do članske ekipe kakor tudi veteranske. Rokometne tekme se
bodo odigrale s sosednjimi klubi, odigrala se bo tekma mlajših in starejših veteranov, zabavale nas bodo plesalke našega
športnega društva, ki so jim bo tudi letos pridružila plesno-navijaška skupina 30+. Pripravljen bomo imeli srečelov, poskrbeli pa bomo tudi za hrano in pijačo.
Prireditev je postala tradicionalna in je nagrada za uspešno
delo tako rokometnim ekipam kot tudi plesnim. Obenem pa

je tudi zahvala vsem donatorjem in sponzorjem, brez katerih
naših uspehov ne bi bilo ter seveda tudi Občini Škofljica, ki
nas izdatno podpira.
Vabimo vas, vašo družino in prijatelje na prireditev »Igram
rokomet in plešem 2013«.
Prepričani smo, da vam bo dan z nami v veselje, zato upamo,
da se nam boste pridružili.
Ekipa Športnega društva Škofljica

ŠPORTNO DRUŠTVO
VO ŠKOFLJICA,
ZVEZA NAVIJAŠKIH IN POM PON SKUPIN SLOVENIJE,
ZAVOD ŠKL
VABIJO NA

Odprto državno prvenstvo Slovenije
»Škofljica 2014« ter Finale ŠKL
V nedeljo, 11. 5. 2014, od 10. ure dalje
v športno dvorano Škofljica.
NASTOPAJOČI IN GOSTJE:
PLESNE SKUPINE IN POM PARI ŠD ŠKOFLJICA TER SKUPINE IZ SLOVENIJE, PLESALCI OŠ ŠKOFLJICA,
GIMNASTIČARKE OŠ ŠKOFLJICA, PLESNA SKUPINA 30+.

Vljudno vabljeni!
PLESNA SEKCIJA ŠD ŠKOFLJICA
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ŠPORT IN REKREACIJA

Košarkarska šola Slavko Duščak
Športno društvo Slavko Duščak- šola
košarke zaključuje četrto leto delovanja.
V letošnji sezoni z nami vadi 19 košarkarjev in 3 košarkarice. Naši člani so stari
od 8 do 15 let. Treniramo tri krat tedensko
po 90 minut, odigrali pa smo tudi že številne tekme, na katerih smo moči merili
z ekipami Janč, Globusa, Velikih Lašč,
Ivančne Gorice, Slovana…
V mesecu decembru smo organizirali košarkarski turnir, na katerega smo povabili

Košarkarji ŠD Slavko Duščak-šola košarke

še košarkarje Janč in Velikih Lašč. Turnir
si je ogledalo veliko število gledalcev, ki
so lahko videli lepe in razburljive tekme.
Ker nam končni rezultat ni glavni cilj, na
vseh tekmah nastopajo vsi naši košarkarji,
tako da lahko pokažejo, kako iz sezone v
sezono uspešno napredujejo.
Naše dobro delo se zelo pozna tudi pri
rezultatih šolskih ekip OŠ Škofljica. Izstopata ekipi dečkov in deklic v kategoriji
U12. Pri dečkih nastopajo trije košarkarji našega društva
(Matija
Kalan,
Benjamin Saraljija in Aldijan Vrabac), šolska ekipa
je osvojila naslov
področnega prvaka in se uvrstila na
državno prvenstvo.
Enako uspešne so
bile tudi deklice,
ki so prav tako
osvojile naslov področnega prvaka, v
ekipi zelo uspešno

nastopata deklici (Karin Kotar in Maša
Thaler), ki še zmeraj vadita z nami in še
dve, ki sta z nami vadili v prejšnjih sezonah.
Tako smo v društvu mnenja, da se dobro
delo že obrestuje, saj številne košarkarje
vabijo v druge sredine, kjer je glavni cilj
dosežek ekipe.
Cilj našega društva bo ostal enak: vsestranski košarkarski razvoj vseh otrok,
velik poudarek pa dajemo tudi fairplayu
in dobri volji na treningu.
Igor Thaler

Vsi, ki bi se nam radi pridružili, se
lahko oglasite na treningu (pon.,
sre. in čet. od 16.30 do 17.30 v šolski telovadnici) ali nam pišite na
e-mail: slavkoduscak.solakosarke@
gmail.com.
Foto utrinke z naših tekem in osnovne napotke najdete tudi na facebooku.
Estera Thaler, predsednica društva

Košarkarski in odbojkarski turnir trojk na Grosupljem

Fantom se pridružujejo še dekleta
Ljubitelje oranžnega usnja 7. junija na Grosupljem čaka novi
košarkarski spektakel. Na zunanjem igrišču brinjske šole se bodo
že drugič zapored pomerili na tradicionalnem košarkarskem turnirju trojk. »Lani je bilo z nami 11 ekip, saj je istočasno potekal
Samsungov turnir trojk v Ljubljani. Letos smo se temu izognili,
zato pričakujemo okoli 20 ekip tako iz ožje kot tudi širše grosupeljske regije,« pojasni vodja organizacijskega odbora Mitja
Žlajpah in doda: »Nagrada za osvojeni turnir bo 250 evrov, kar
bo zagotovo pritegnilo tudi najzahtevnejše igralce trojk«. Košarkarji se bodo pomerili tudi v celodnevnem metanju prostih
metov in tekmovali v metanju trojk. Prijavnina na košarkarski
turnir v predprijavi do 3. junija znaša 30 evrov, na dan prijave
pa 40 evrov. Organizatorji pozivajo k čimprejšnji prijavi, saj bo
število ekip omejeno na 20. »Vsaka ekipa bo odigrala vsaj tri
tekme, tisti, ki bodo prišli do konca, pa si lahko obetajo kakih
šest do sedem tekem, zato bodo košarkarski navdušenci tokrat
res prišli na svoj račun. Pričakujemo obilo zanimivih tekem in
kakovostno košarko,« je prepričan Mitja Žlajpah.
Letošnja novost je, da bo istočasno na Brinju potekal tudi turnir mešanih trojk v odbojki na mivki. Na turnirju bo sodelovalo največ 16 ekip, ki bodo igrale po sistemu dvojne eliminacije
(vsaka ekipa odigra vsaj dve tekmi). Ekipo lahko sestavljata dva
fanta in dekle ali dve dekleti in fant. Nagradni sklad bo odvisen
od števila prijavljenih ekip; v primeru 16 ekip bo to 100 evrov.

Prijavnina na odbojkarski turnir je 30 evrov. »Veseli smo, da
lahko skupaj s košarkarji združimo moči in tako še popestrimo
dogajanje v športnem parku Brinje. Vabljeni vsi, ki uživate v odbojki na mivki, da se nam pridružite,« pravi vodja odbojkarskega
tekmovanja Simon Krakar.
Turnirja se bosta začela ob 10. uri dopoldne, končala pa, tako
kot lani, v poznih večernih urah in seveda pospremljena z obiljem glasbe, jedače, pijače …
Prijavnina za ekipo na košarkarski turnir trojk ob predprijavi do 3. junija znaša 30 evrov, na dan prijave pa 40 evrov.
Prijave in dodatne informacije na:
telefon: 031 363 667 (Mitja)
e-pošta: turnir.trojk@gmail.com
Prijavnina za ekipo na turnir v odbojki znaša evrov. Prijave
so možne do 4. junija 2014.
Prijave in dodatne informacije na:
telefon: 040 530 033 (Simon)
e-pošta: simonkrakar@gmail.com
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Za hrano, pijačo in dobro glasbo bo poskrbljeno.
Športni pozdrav in vljudno vabljeni!

ZAHVALE

ZAHVALA
Ob prezgodnji izgubi

FRANCA HORVATA
S Pijave Gorice

Se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v času bolezni stali ob
strani in za izrečena sožalja ter besede tolažbe.
Vaščanom za darovano cvetje in sveče ter vso podporo
in pomoč v času bolezni. Prav tako se zahvaljujem
zdravstvenemu osebju ZD Škofljica, še posebej pa
patronažni službi g. Majdi in g.Tatjani, ki sta bili
na razpolago vedno, tudi izven delovnega časa, za
požrtvovalno pomoč.
Vsi njegovi
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KRIŽANKA

Križanka

38

