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Fizika v praksi. Na delu ob Kočevski cesti. 

»Ne razumem, kako se da osebam, 
ki odmetavajo smeti v naravi, naložiti vreče 
v avto, se ustaviti sredi gozda in jih zmetati 
ven. In to v tretjem tisočletju, pri toliko 
smetnjakih in urejenih kosovnih odvozi. 
Sramota! Enako velja za mrhovino, ki se je 
je nabralo za polno prikolico. Najbrž se ti 
ljudje ne zavedajo, da tu na več koncih izvira 
voda, ki jo pijemo vsi. 
Očitno človeška objestnost še vedno 
presega skrb za prihodnost naših 
potomcev . . .

Oprezali smo za medvedom, našli pa jaguarja. 

Fotografije: Aleš Permoser

Smeti za poln tovornjak.

Župan je vestno 
spremljal potek akcije.



Izhaja enkrat mesečno, gospodinjstva v občini prejemajo glasilo brezplačno.
Naklada: 2800 izvodov; ustanovitelj: Občinski svet Občine Škofljica; izdajatelj: Občina 
Škofljica; glavni in odgovorni urednik: začasna odgovorna urednica Maja Zupančič; 
odgovorna oseba izdajatelja: Ivan Jordan, župan; člani uredniškega odbora: Nataša 
Kovačič, Maja Novak, Bojan Pirnat; produkcija: AMSET, d. o. o., Grosuplje, tel.: 01 7865 
795, e-pošta: amset@siol.net; lektoriranje: Jan Grabnar (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

Uredniški odbor si pridržuje pravico, da 
prispevke primerno priredi za tisk tako po 
obsegu kot po izrazoslovju. Rokopisov ne 
vračamo. Članki morajo biti opremljeni 
s podpisom avtorja, v primeru društva, 
politične stranke ali skupine morajo biti 
članki opremljeni z žigom odgovorne 
osebe.

Uvodnik
Lep pozdrav, dragi bralci in bralke!

Za vse, ki ste pričakovali novo odgovorno urednico, mo-
ram najprej pojasniti svojo prisotnost. Ta številka je namreč 
še pod mojim okriljem, nova odgovorna urednica pa bo pre-
vzela Glasnik naslednji mesec, torej takoj, ko sestavi svoj 
uredniški odbor, s katerim bo urednikovala.

Mesec april je po navadi tisti čas, ko se lotimo pospra-
vljanja in čiščenja. Toplo sonce, ki nas s svojim obiskom 
pogosteje razveseli, je zagotovo pravi vir energije. Čisto 
okolje, pospravljena kuhinja ali urejena garaža pa prav tako 
pripomorejo k dobremu počutju. 

22. april je dan, ki smo ga posvetili naši Zemlji. Svetovni 
dan Zemlje praznujemo po celem svetu že več kot trideset 
let. Človekovo delovanje ima posledice za naš planet. Mo-
goče bodo škodljivi vplivi resda vidni šele v prihodnosti. 
A čeprav gre za dolgoročne posledice, je treba probleme 
začeti reševati že danes. Samo upamo lahko, da še ni pre-
pozno. Z zavedanjem o okoljevarstveni problematiki smo 
storili prvi korak. Zdaj pa se je treba soočiti z našo vlogo, ki 
jo imamo v procesu »popravljanja«. Tu za svoje delo in pri-
spevek ne bomo poplačani v denarju. Človek kot prebivalec 
tega planeta se je s svojimi visokorazvitimi trikilogramski-
mi možgani dvignil nad naravo. A s tem ni pridobil pravice 
in svobode, da ji lahko škoduje. Ljudje kot najrazumnejši 
del narave smo kvečjemu dobili več odgovornosti. Zave-
damo se, da je nemoralno in neetično škodovati sočloveku. 
Zavedati se moramo, da je prav tako nemoralno in neetično 
škodovati naravi. 

Naslednjega citata ni treba vzeti za grožnjo, temveč kot 
dejstvo, ki je človeku že dolgo znano.

»Zemlja je velika učiteljica tistim, ki ji znajo prisluhniti. 
Življenje se tu ne bo končalo, ne glede na to, kaj počne 
človeštvo. Zemlja bo ostala. Le človeštvo se bo vrnilo v 
nič, od koder je prišlo, razen če ne bomo spremenili svojih 
navad.« (Louise L. Hay)

Vsem želim veliko lepih dni na svežem zraku, novi ure-
dnici pa energije in uspeha pri delu.

Lepo vas pozdravljam,
Maja Zupančič, 

začasna odgovorna urednica
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KAZALO – UVODNIK

je glasilo Občine Škofljica



Delo in aktivnosti župana
V ponedeljek, 7. marca, je bil v kultur-

ni dvorani na Škofljici zbor krajanov Sel 
in Orl o gradnji širokopasovne telefonije. 
Veseli me, da se je večina krajanov pri-
javila, da pristopa k izgradnji telefonije, 
podpisane prijave pa sem že oddal Tele-
komu. Pričakujem odgovor.

V marcu so potekali razgovori glede 
javne razsvetljave in energetike.

V ponedeljek, 14. marca, smo nada-
ljevali pogovore o izgradnji električnega 
kablovoda do Škofljice. Istega dne sem se 
sestal z direktorico direktorata na MOP, z 
dr. Mijo Pavliha, glede prometne ureditve 
v naši občini in prehoda preko železniške 
proge.

V parlamentu sen se 16. marca sestal z 
gospodom dr. Ivanom Svetlikom, mini-
strom za delo, družino in socialne zadeve. 
Pogovarjala sva se o podaljšanju konce-
sije za izgradnjo doma starejših občanov 
na Škofljici.

V petek, 18. marca, sem bil gost gospo-
da Janeza Cimermana, župana občine Ig, 
ki je praznovala občinski praznik.  

Odprto državno prvenstvo v plesih je 
bilo v soboto, 19. marca, v naši športni 
dvorani pod pokroviteljstvom ŠD Ško-
fljica. Iskrene čestitke za odlično organi-
zacijo in vsem nastopajočim za osvojene 
medalje.

V torek, 22. marca, nas je obiskala di-
rektorica Krajinskega parka gospa Bar-
bara Zupan. Popoldne pa smo imeli prvo 
ustanovno sejo novo izvoljenega občin-
skega sveta za varnost in preventivo v ce-
stnem prometu (OSPV).

V sredo, 23. marca, smo imeli še zadnji 
sestanek s podjetjem Marles, v petek pa 
je bil upravni enoti Ljubljana predan zah-
tevek za izdajo gradbenega dovoljenja za 
vrtec Lavrica.

Istega dne je bil še sestanek na prome-
tnem ministrstvu za podaljšanje mestne 
linije do Grosuplja. Naj povem, da je po-
daljšanje mestne linije do Grosuplja nova 
linija, imenovana 3G. To linijo bo prevze-
lo podjetje Bus, ki je že doslej opravljalo 
prevoze. Z uvedbo nove linije 3G se pri 
naši liniji 3B nič ne spremeni. Urniki vo-
ženj pa bodo usklajeni tako, da se ne bodo 
prekrivali.

V četrtek, 24. marca, smo predstavniki 
osmih občin podpisali pogodbo s SVRL 
– projekt čiste Ljubljanice iz sklada ko-
hezije, iz katerega bomo v naslednjem 
letu črpali evropska sredstva v znesku 2,4 
milijona evrov bruto za izgradnjo pove-
zovalnega čistilnega kanala Lavrica–Ško-
fljica.

Istega dne smo imeli na občini peto re-
dno sejo občinskega sveta.

V petek, 25. marca, je bil sestanek s 
podjetjem Inženiring za vodo glede pre-
projektiranja projekta zadrževalnikov za 
vodo.

V občini Dobrepolje je bil 25. marca 
pod vodstvom župana g. Janeza Pavlin 
medobčinski posvet z ministrstvom za lo-
kalno samoupravo. Tema je bila delovanje 
skupnih občinskih služb.

V nedeljo, 27. marca, sem se udeležil 
še pohoda od vasi Smrjene do Županove 
jame in obiskal jamo v občini Grosuplje. 
Pohod je organiziralo novoustanovljeno 
društvo z imenom Vas.

Turistično društvo Lavrica je istega dne 
priredilo lepo prestavo Šopek za mami v 
kulturni dvorani na Lavrici 

28. marca sem obiskal ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve. Pogovor 
je bil uspešen, pridobili smo podaljšanje 
koncesije za DSO (dom starejših obča-
nov).

V soboto, 2. aprila, smo uspešno zaklju-
čili čistilno akcijo v naši občini.

Iskrena hvala organizatorjem in udele-
žencem!

Župan Ivan Jordan

ZAHVALA
V soboto, 2. aprila 2011, je v 

naši občini potekala čistilna ak-
cija. V imenu občine Škofljica se 
zahvaljujem učiteljem, učencem, 
otrokom, staršem, predstavnikom 
društev, skratka vsem udeležen-
cem, ki ste s svojim prostovoljnim 
pristopom pripomogli k čistejši in 
bolj urejeni občini.

Poskrbimo, da bo takšna tudi 
ostala!

Vaš župan 
Ivan Jordan

OBVESTILO
Občina Škofljica bo aprila in maja 2011 označevala tematske poti (Svarunova 

pot, pijavška pešpot, grajska – čemšeniška pešpot) in kulturne dediščine.
Informativne table bodo nameščene na drevesih. Gre za popolnoma nov način 

pritrjevanja tabel na drevesna stebla, s pomočjo vzmeti, tako da tabla »raste« z 
drevesom in ga ne poškoduje z žičniki ali vijaki. Kjer ni dreves, se bodo table 
namestile na drogove, ki jih bo potrebno fiksirati v zemljo.

Odgovorni za posamezno pot bodo skupaj z izvajalcem določili lokacije, nato 
pa bomo o tem obvestili lastnike zemljišč, kjer bodo locirane table, in jim posre-
dovali v podpis soglasja. 

Za vse informacije so na voljo: ga. Brigita Marinšek - občinska uprava, zadol-
žena za projekt, tel.: 01 360 16 18, mobitel: 031 529 858, g. Bojan Božič, pod-
župan Občine Škofljica, mobitel: 031 710 622, g. Franci Pavlinjek – predsednik 
Sveta KS Pijava Gorica (za pijavško pešpot), mobitel: 041 413 624.

 
O aktivnostih vas bomo obveščali v naslednjih številkah Glasnika.

Občinska uprava
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Kaj se dogaja v krajevnih skupnostih 
Pijava Gorica in Drenik?

Marsikaj se je zgodilo v slabem 
mesecu dni. Imeli smo otroške 
počitniške delavnice, kjer so otro-
ci ustvarjali in uživali. S tem so 
nam dali vedeti, da moramo na-
daljevati z dogodki, prireditvami 
in delavnicami še naprej in še bolj 
vneto. Bil je pustni karneval, kjer 
se je kar trlo pustih šem, majh-
nih in malo večjih, pa tudi mi, ne 
preveč mladi, smo si dali duška 
(delavnice in dogodki niso ome-
jeni samo na Pijavo Gorico, zato 
vabljeni vsi).

Veselo zgodbo smo začasno za-
ključili z veselim pustnim karne-
valom, ki ga je organiziral KUD 
Pijava Gorica. Ples, veselje in 
seveda krofi so bili sestavni del 
pusta. 

Delavnice in pustni karneval 
so prinesli k nam otroško veselje. 
Veseli smo bili tudi starši, saj smo 
lahko opazovali, kako naši otroci 
uživajo v ustvarjanju.

Za izpeljavo delavnic in pu-
stnega karnevala se moramo za-
hvaliti gospodu Andreju Cibru iz 
KUD Pijava Gorica, Zdenki in 
Ireni iz Likovnega društva 2002, 
Športnemu klubu Pijava Gori-
ca in gospodu Tomažu Sketu iz 
KS Želimlje.

V prihodnjih mesecih se obeta kar 
nekaj dogodkov za zelo mlade, mla-
de in malo manj mlade. Ti dogodki 
pa ne bodo namenjeni samo Pijav-
čanom, zato ste vabljeni vsi.

Prosim, obkrožite si na koledarju 
23. april 2011, ko bodo v skednju 
ob 16. uri ustvarjalne delavnice pod 
vodstvom Športnega kluba Pijava 
Gorica.

Več o tem pa boste izvedeli na 
oglasnih deskah (prosim, bodite po-
zorni na vsebino) in na spletni strani 
http://pijava-gorica.tripod.com.

Se vidimo kmalu!

Krajevna skupnost 
Pijava Gorica (in Drenik)

Franci Pavlinjek

21. februarja so otroci izdelovali pustne maske oziroma pustno opremo – med zanimivejšimi 
je bil kostum žabe. Zahvaliti se moramo Zdenki in Ireni iz Likovnega društva 2002, ki sta 
vodili naše otroke in jim pomagali pri izdelovanju mask.

23. februarja so otroci pod budnim očesom g. Andreja Cibra iz KUD Pijava Gorica izdelovali 
ptičje valilnice. Otroci so valilnice sestavljali sami. Pričeli so z brušenjem, sestavljanjem, 
končali pa z vijačenjem. Zahvaliti se moramo gospodu Cibru, ki je pripravil in vodil delav-
nico, nam razkril tudi kakšno skrivnost o življenju ptičkov. Proti koncu delavnice pa nas je 
obiskal tudi župan Ivan Jordan.

25. februarja so otroci pod vodstvom deklet iz Športnega kluba Pijava Gorica ustvarjali 
različne okraske in uživali v Pikinem plesu. Otroci so izdelali prečudovite okraske, s katerimi 
so nato okrasili skedenj za bližajoči se pustni karneval.
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Krajevna skupnost Pijava Gorica
11. marca smo imeli na Pijavi Gorici zbor 

krajanov, katerega se je udeležil tudi župan 
g. Ivan Jordan. Glede na teme, ki smo jih 
obravnavali, je bila razumljiva tudi velika 
udeležba krajanov.

Prvi točki dnevnega reda sta bili ob-
voznica in križišča na Pijavi Gorici:

• predstavljeni sta bili aktualna trasa pre-
ko barja s pričetkom v Gumniščih in idejna 
trasa sveta KS,

• predstavljen sta bila idejni projekt 
križišča na Pijavi Gorici (Kočevska, Želi-
meljska in Prijateljeva) in morebitna rešitev 
sveta KS.

Druga točka dnevnega reda je bila ka-
nalizacija:
• predstavljene so bile aktivnosti za leto 

2011, nujne za pridobitev gradbenega 
dovoljena.
Tretja točka dnevnega reda – razno:

• predstavljen je bil projekt možne izgra-
dnje pločnika do bencinskega servisa,

• možnost podaljšanja linije 3B do vznožja 
Pijave Gorice,

• postavitev uličnih svetilk v okviru ener-
getskega projekta, ki ga vodi župan.

Kot pričakovano, je bil zbor buren in kon-
struktiven. Sklepov se ni sprejemalo, saj je 
bil namen zbora informiranje, seznanjanje 
in smernice, kam želimo.

Razprava in ugotovitve:
Obvoznica: predstavljeni sta bili ak-

tualna trasa obvoznice Škofljica (preko 
barja) in idejna trasa KS (katere namen je 
spodbuditi razmišljanje države in občine), 

predstavljene so bile tudi zahteve županov 
na razvojni osi 3A (obnovitev Ižanske ceste, 
polnega priključka Šmarje - Sap, dograditev 
železnice smer Kočevje, možnost »park & 
ride« pod Pijavo Gorico in obvoznica Ško-
fljica), predstavljeni so bili možni ukrepi 
za umirjanje prometa (šikane, znižanje hi-
trosti, prestavitev table Pijava Gorica pred 
Petrolom). Predstavitve so bile korektne, 
konstruktivne, in kot se je izkazalo, nujne.

Ugotovitve so bile naslednje: 
• potrebna je umestitev trase obvoznice 

nad Pijavo Gorico v DPN (državni prostor-
ski načrt),

• potegnitev linije 3B do Pijave Gorice,
• začasna ureditev prometne problemati-

ke (znižanje hitrosti, prestavitev table ipd).
Križišča: predstavljen je bil idejni načrt 

DRSC za izgradnjo križišča (Kočevska, 
Želimeljska in Prijateljeva), pri katerem bi 
izgradnja nove Prijateljeve ulice zahtevala 
nasutje obstoječega igrišča za košarko ozi-
roma nogomet in še dela zemljišča za njim. 

Svet KS temu nasprotuje in je predstavil 
svojo morebitno rešitev križišča, ki upošte-
va drugačno postavitev avtobusnih postaj, 
ki se izognejo izgradnji nove Prijateljeve 
ulice in izgubi igrišča. 

Trenutni idejni projekt DRSC je zgolj 
izhodišče, zato se bosta po županovih be-
sedah pri realizaciji projekta upoštevali 
zdrava pamet in logika.

Kanalizacija: KS bo pomagala pridobiti 
manjkajoča soglasja (Gasilska ulica ipd.), 
ki bodo omogočala pridobiti gradbeno do-
voljenje za gradnjo kanalizacije v fazah 

(etapah). Sredstva za gradbeno dovoljenje 
so rezervirana v občinskem proračunu. Na 
nas pa je, da pravno formalno uredimo 
manjkajoča soglasja, s tem odpadejo ovire 
za gradnjo. 

Svet KS bo po prejetju dokumentacije gle-
de manjkajočih soglasij pričel z aktivnostmi 
(obiski ipd.), zato polagamo vsem na srce 
in dušo, da nam pri tem pomagate (skupaj 
zmoremo vse, sami pa zelo malo).

Pločnik: pripravlja se projekt izgradnje 
pločnika do kolovozne ceste nad bencin-
skim servisom (stara Kočevka). Hkrati z 
izgradnjo pločnika se bodo polagali tudi 
kanalizacijski vodi (racionalizacija). Ali bo 
pločnik začasno peščen (nasut s peskom) ali 
že asfaltiran, pa bo jasno v bližnji prihodno-
sti. V primeru potreb po soglasjih bo ravno 
tako KS aktivno sodelovala. 

Linija 3B: prizadevanja župana vodijo 
v smer podaljšanje linije 3B vse do Pijave 
Gorice (do Petrola) oziroma Glinka (ki je 
druga možnost in naj ne bi bilo pod obmo-
čjem nature 2000). Realizacija pa je odvisna 
tudi od države, ministrstev in ne nazadnje 
tudi sredstev. Vendar podaljšanje linije 3B 
ne sme biti pogojeno z velikimi pozidavami 
in neizgraditvijo obvoznice.

Ulične svetilke: pripravlja se odlok, ki bo 
znižal doplačilo komunalnega prispevka na 
raven, kot je bila leta 2007. Načrtovana je 
postavitev svetilk na Gasilski ulici. Hkrati 
pa župan vodi pripravo energetskega pro-
jekta, ki zajema celotno občino. 

Za zaključek pa moramo izpostaviti pozi-
tivne spremembe, ki se dogajajo tako na ob-
čini kot v naseljih. Občinska uprava postaja 
tisti servis, ki ga potrebujemo, postaja tisto, 
za kar je poklicana in zaposlena. Zasluge za 
to nosi župan g. Ivan Jordan.

Na zboru je župan predstavil napredek pri 
izgradnji vrtca in doma starejših občanov. 
Pokazal je, da razume težave – prisluhne 
in je odprt za predloge. To je to, kar smo v 
preteklosti pogrešali. Žal pa nima čarobne 
palice, da bi lahko popravil ali odpravil na-
pake – morebiti celo namerne napake svojih 
predhodnikov. 

Se pa trudi po svojih najboljših močeh in 
v skladu z možnostmi, ki jih ima na voljo. 

Se vidimo kmalu!

KS Pijava Gorica
Franci Pavlinjek

Pišite nam na: ks.pijavagorica@gmail.com
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Novi vrtec pred vrati, 
projekt osnovne šole 
v preprojektiranju

Nekako ne morem mimo razmišljanja 
svetnika Občinskega sveta Občine Ško-
fljica, ki je v prejšnji številki Glasnika 
napisal, kako je določen del svetnikov 
padel v »ekstazo moči«, zanemaril vse 
demokratične vrednote, koristi občanov 
in občank in skrbi samo za svoje lastne 
in strankarske interese. S tem se nikakor 
ne morem strinjati, zato se v tej številki 
oglašam na to temo in bi že v začetku po-
jasnil, da v naslednjih številkah o tem ne 
nameravam več razpravljati.

Najprej bi poskusil razložiti, kaj pomeni 
beseda ekstaza. To je stanje zamaknjeno-
sti, to je najvišja stopnja blaženosti (po 
navadi se jo povezuje s telesno neobču-
tljivostjo). Figurativno ekstaza pomeni 
tudi zanos. Menim, da je za ravnanje in 
sklepanje občinskih svetnikov ta beseda 
popolnoma neustrezna in že v začetku 
mandata novega občinskega sveta kaže 
na to, da določeni svetniki ne mislijo kon-
struktivno sodelovati pri delu občinskega 
sveta, temveč hočejo vsemu nasprotovati 
in uveljavljati svoj prav, kar pa ni dobro za 
občino Škofljica. Ko sem prebral članek, 
mi je postalo razumljivejše, zakaj se v pre-
teklosti občina Škofljica ni mogla razviti 
v skupnost, ki bi zagotavljala prijazne in 

kakovostne pogoje bivanja svojih obča-
nov, temveč je postala in ostala spalno 
naselje, brez ustreznega gospodarskega 
razvoja – ker za razvoj občine je potrebno 
sodelovanje vseh akterjev v občini.

Nikakor ne morem sprejeti izjave, da 
bodo osebne in strankarske koristi pred 
koristmi občanov in občank. Ni mi razu-
mljivo, kaj pomeni v narekovaju napisano 
»trojica desno usmerjenih demokratov se 
je priključila levici«. SDS Škofljica se ni 
pridruževala nobeni levici, temveč hoče 
samo konstruktivno sodelovati v občin-
skem svetu, in to z namenom, da naredi 
čim več dobrega za občane in občanke ob-
čine Škofljica, ne pa da bi svoje oziroma 
strankine koristi postavljala pred koristi 
občanov in občank. Vse dobre predloge 
bomo podprli in nasprotovali slabim ter 
opozarjali občinski svet kot tudi župana 
na morebitne nepravilnosti in nezakonito-
sti, ki bi se dogajale v občini.

Kar se pa tiče imenovanja članov Nad-
zornega odbora Občine Škofljica, pa je po 
statutu jasno, da se mora imenovati najka-
sneje v roku 45 dni po svoji prvi seji, ki je 
bila 9. novembra 2010, in če prištejemo 45 
dni, se izteče rok 24. december 2010, in če 
pogledamo, kdaj so bile seje občinskega 

sveta, je bilo na drugi seji nujno imeno-
vati člane nadzornega odbora, ker je bila 
naslednja seja šele 13. januarja 2011 in 
bi z neimenovanjem kršili Statut Občine 
Škofljica. Vsi svetniki poznajo statutarna 
pravila in bi lahko pravočasno predlagali 
svoje kandidate za člane Kviaza oziroma 
nadzornega odbora, če pa bi bili imeno-
vani, je odvisno od večine v občinskem 
svetu. Zato ni res, da svetniki niso mogli 
predlagati svojih kandidatov v Kviaz ozi-
roma nadzorni odbor.

Ponovno poudarjam, da bomo samo s 
konstruktivnim sodelovanjem in pošte-
nim delom vseh svetnikov v občinskem 
svetu največ pripomogli k uspešnemu ra-
zvoju občine Škofljica.

Predsednik OOSDS Škofljica
in podžupan Občine Škofljica

Boris Zupančič

Tako kot se izboljšuje vreme, ki se 
spreminja iz zimskega v spomladansko, 
se umirja tudi napetost v občini in občin-
skem svetu, ki jo je bilo čutiti med pri-
pravo proračuna. S skupnimi močmi smo 
proračun pravočasno sprejeli, saj bi dru-
gače ogrozili gradnjo novega vrtca. Župan 
je že podpisal pogodbo za izpeljavo tega 
pomembnega projekta. Pred izidom glasi-
la bo po vsej verjetnosti sprejet tudi mo-
dificiran pravilnik o sprejemu otrok v vr-
tec. V tem kratkem času je bilo za potrebe 
predšolske vzgoje storjeno praktično vse, 
kar se je storiti dalo. 

Pri reševanju težav, ki se tičejo šolske 
vzgoje in gradnje nove osnovne šole, 
pa stvari ne tečejo tako gladko, čeprav 
bo kmalu treba ugrizniti tudi v to kislo 

jabolko. Trenutno je projekt nove osnovne 
šole v preprojektiranju, saj je bila prejšnja 
zasnova preobilen zalogaj za našo občino. 
Občina se je ponovno prijavila na razpis 
za subvencijo gradnje in le ob izdatni po-
moči ministrstva za šolstvo in šport lahko 
pričakujemo težko pričakovani začetek 
del na že zagotovljenem zemljišču.

Lavriški starši pa opozarjajo predvsem 
na neenakost in dvojna merila, na slabe 
bivalne pogoje in pomanjkanje prostora v 
osnovni šoli na Lavrici. Čeprav ravnatelj 
g. Roman Brunšek zagotavlja, da so stvari 
obvladljive še dve leti, civilna iniciativa za 
gradnjo nove osnovne šole opozarja, da so 
statistični podatki alarmantni. Zavedati se 
moramo, da je to vseobčinski problem, ki 
ga bomo ob morebitnem črnem scenariju 

občutili prav vsi – tako dvoizmenski pouk 
kot vožnjo škofljiških malčkov v Želimlje 
in lavriških na Škofljico. Tega pa si prav 
gotovo nihče od nas ne želi. Upanje vzbu-
ja velika županova angažiranost, ki ob 
vseh aktivnostih na tem področju opozar-
ja še na pomanjkanje električne energije 
na mestu, kjer je predvidena gradnja šole.

Podobnih težav je v občini kar nekaj, 
zato bo treba natančno določiti nadaljnje 
prioritete. V naši neodvisni listi se bomo 
še naprej zavzemali za to, da bo gradnja 
šole uvrščena na najvišje mogoče mesto.

Neodvisna lista Naša Lavrica
Bojan Božič

Odgovor na članek V ekstazi moči!
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»Človeško telo je zapleten organizem, 
še toliko bolj, ker je v njem doma vse tisto, 
kar dela mene ali tebe posebnega in edin-
stvenega. Brez njega ne bi bilo mojih ali 
tvojih misli in naših posebnosti, naših po-
gledov na svet, zaljubljanja, sporekanja, 
smeha, sreče … V svojem telesu sem torej 
doma, moje tole in vse celice pa plavajo v 
živahnem morju krvi. No, tako nekako si 
jaz predstavljam svoje telo.

Kdo sem in kaj mi je všeč? Zakaj ple-
šem drugače kot drugi? Zakaj ravno jaz 
ne znam peti in nimam posluha za glasbo, 
nekateri pa? Zakaj skačem višje in dlje 
od drugih in zakaj se oblačim v barve in 
oblačila, ki so všeč samo meni? In kaj mi 
zagotavlja, da bo moje življenje dočaka-
lo starost? Zakaj se ravno meni ne bo ni-
koli zgodilo nič, kar bi me res ogrozilo? 
In vendar, če sploh kaj vem, potem sem 
lahko prepričana, da ni v življenju popol-
noma nič res gotovo. In kaj, če … Bo ne-
koč moje življenje v rokah drugih? In kaj, 
če … prav zdaj nekdo potrebuje kri moje 
krvne skupine?«

Naša kri je nenadomestljivo zdravilo in 
najdragocenejše, kar lahko podarimo, po 
drugi strani pa nikoli ne vemo, kdaj jo lah-
ko sami potrebujemo. V današnjih časih, 

Darovanje krvi in organov

Območno združenje

Ljubljana

VABILO
ŽO SDS Škofljica vas z Rdečim križem, Območno združenje Ljubljana, 

vljudno vabi na okroglo mizo (predstavitev, predavanje):

Darovanje krvi in organov.
Povabljeni nam bodo približali pomen darovanja krvi za življenje 

in darovaje organov z namenom pomagati nekomu živeti po naši smrti.
Okrogla miza bo 19. aprila 2011 ob 18. uri v kulturni dvorani 

občine Škofljica.
Naredimo nekaj dobrega zase in druge.

Prisrčno vabljeni!

OO SDS Škofljica vsem občanom in 
občankam želi prijetno praznovanje 
največjega krščanskega praznika. 
Skrivnostni čas velike noči je tisti čas v letu, ko se v naravi začne prebujati 
življenje in sonce dokončno prežene zimski mraz. Ob velikonočnih praznikih 
vam želimo vse dobro, modre odločitve in obilo veselja do življenja, ki ga sim-
bolizira ta praznični čas.

Ob praznovanju mednarodnega praznika dela razmislimo o tem, da je delovno 
mesto tista vrednost, ki bi morala biti dostopna vsem, a je v zadnjem obdobju 
za vse večje število ljudi izjemno težko dosegljiva. Želimo vam, da vam vaše 
delo prinaša zadovoljstvo, uspeh, pa tudi zaslužen počitek.

Prijetno praznovanje!

OO SDS Škofljica, ŽO SDS Škofljica

ki so polni nesreč, naravnih katastrof in 
predvsem bolezni, je še kako pomembno, 
da se zavemo, kaj pomeni darovati kri.

Z darovanjem organov pa lahko po svoji 
smrti nekomu pomagamo živeti.

Zato vas s spodnjim vabilom, spo-
štovane občanke in občani, vabimo, da 

prisluhnete tej zgodbi, katere del smo lah-
ko vsak trenutek tudi mi.

Pomagajmo si!

Za ŽO SDS Škofljica:
Simona Kostrevc, 

Brigitte Grandovec Vider
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Amandmaji k proračunu 
občine Škofljica 
za leto 2011
1.  AMANDMA: 

Osnovna šola Lavrica

V občini Škofljica je treba graditi 
osnovno šolo na Lavrici. Za to smo se 
zavzemali v preteklem mandatu. Šele 
koncem mandata 2006–2010 se je vse-
bina iz projekta šole prevesila v projekt 
vrtec. 

KRATKA RAZLAGA:
Če se zastavi projekt šola, je s tem mo-

goče rešiti tudi problematiko vrtca. Če se 
rešuje zgolj področje predšolske vzgoje, 
bo ostala problematika osnovnošolske 
vzgoje še vedno odprta.

Treba je povedati, da je bil osnovno-
šolski prostor na Škofljici preoblikovan 
v občinski prostor, kar pa že pred časom 
ni bilo smotrno glede koriščenja in rabe 
šolskega prostora.

Za OŠ Lavrica je bil na tej osnovi izde-
lan projekt na podlagi natečaja, ki je bil 
določen. Vse smeri in dogovarjanja so v 
preteklem mandatu potekale v korist iz-
gradnje OŠ.

Zato predlagam, da se sredstva preu-
smerijo v izgradnjo osnovnošolskega pro-
stora na Lavrici.

Sredstva naj se v proračunu ustre-
zno preprogramirajo na različne po-
stavke; ustvarita in načrtujeta naj se 
nova dinamika in finančna konstruk-
cija, ki bosta zagotavljali ustrezen, že 
dlje časa terjan in zahtevan nov šolski 
objekt.

 
FINANČNI PREDLOG:
Finančna postavka vrtec se v tem prime-

ru preoblikuje v finančno postavko inve-
sticija: Osnovna šola Lavrica.

 
VARIANTA 1. AMANDMAJA: Dva od-

delka vrtca na Pijavi Gorici

Če osnovni amandma 1 ne bo podprt, 
predlagam, da se od načrtovanih vzgoj-
nih enot vrtca na Lavrici od te celote 
dvoje enot zgradi na Pijavi Gorici, ki 
bosta s svojim potencialnim razvojem v 
prihodnje v enaki situaciji, kot je zdaj La-
vrica.

2.  AMANDMA: 
pločnik, steza

Na Pijavi Gorici je treba v letu 2011 
izgraditi pločnik ali vsaj urediti stezo 
med naseljem in bencinskim servisom 
Petrol. 

KRATKA RAZLAGA:
Za ta namen je bil Občini Škofljica že 

nakazan denar od investitorja Petrola. De-
nar je Občina Škofljica prejela namensko 
v času odprtja bencinskega servisa. Pot, ki 
so jo ljudje utrli sami, to so sprehajalci in 
uporabniki bencinskega servisa, so trasi-
rali s svojim sprehajanjem. 

Pot je na delu ob Kočevski cesti prome-
tno nevarna, zato predlagam občinskemu 
svetu, da jo uvrsti v tem proračunskem 
letu v višini že prejetih sredstev v nujno, 
prioritetno izgradnjo.

Za navedeni predlog finančne spre-
membe ne predlagam, ker je bil denar že 
na računu občine, le dela niso bila reali-
zirana. Če se bo začela izgradnja komu-
nalnega voda na Pijavi Gorici, se vsebina 
tega amandmaja vključi v projekt kanali-
zacije na Pijavi Gorici, sicer se naj dela 
začnejo to pomlad.

 
3.  AMANDMA: 

kanalizacija na Pijavi Gorici

V naselju Pijava Gorica je treba v 
letu 2011 začeti z izgradnjo kanaliza-
cije, katere projekt je že nekaj mandatov 
vključen v občinski proračun. 

Začne naj se s prvo fazo, Gasilska ulica, 
in vzporednim vodom s Kočevsko cesto in 
z izgradnjo čistilne naprave. 

To je bilo že dogovorjeno na občin-
skem nivoju in nivoju KS Pijava Gorica 
ter enako obljubljeno na zboru krajanov 
Pijave Gorice pred več kot tremi leti.

KRATKA RAZLAGA:
• pomen pitne vode (o tem nima smisla 

pisati, ker je ta problematika dovolj jasna 
in znana);

• pomen urejenosti komunalnih odplak; 
za ta namen se urejajo zemljišča in deli 
postopkov so v teku (niso še zaključeni);

• projekti so že narejeni in so bili jav-
nosti že večkrat razgrnjeni, deli izmer in 
trasiranj komunalnih naprav in vodov pa 
so že davno delno opravljeni, ponekod še 
neopravljeni.

PREDLOG:
Nujno je zaprositi za evropska sredstva, 

in če to pogoji te narave terjajo, dopolniti 
projekt.

V nasprotnem primeru je nujno obča-
nom jasno sporočiti, kako naj ravnajo s 
komunalnimi odplakami po preteku za-
konskega roka ali priporočilih EU in slo-
venske zakonodaje.

Nujno je izdelati finančno konstrukcijo 
za projekt in predvideti njene razsežnosti 
in čas uresničitve.

4.  AMANDMA: 
šolska avtobusna postajališča

Na vseh mestih, kjer ustavljajo av-
tobusi ali druga prevozna sredstva, je 
nujno postaviti in urediti varna in pred 
meteornimi vplivi zaščitena avtobusna 
postajališča. 

KRATKA RAZLAGA:
Nekaj postajališč je bilo v preteklem 

letu že urejenih (Pijava Gorica, pred OŠ 
Škofljica …), zato je nujno dokončati ta 
projekt in eventualno uporabiti vir te in-
vesticije iz vira »javni prevozi otrok«. To 
pomeni, da bi s tem mogli preusmeriti del 
prevoza otrok z dražjih in neekonomičnih 
na cenejše in ekonomičnejše oblike. Ob 
izvedbi predlaganega pa nikakor ne 
sme biti zanemarjena varnost dostopa 
otrok v šolo in iz šole do doma. 

5.  AMANDMA: 
ureditev križišča na Pijavi Gorici 
in ureditev varnega prehoda za 
pešce na Pijavi Gorici z ureditvijo 
in pripravo časovnice realizacije 
projekta

Na Pijavi Gorici je v letu 2011 nujna 
ureditev križišča, za katero sta projekt 
in ustrezna dokumentacija pripravlje-
na že dobro desetletje. 
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KRATKA RAZLAGA:
1. dokumentacija se že dlje časa, beri: 

desetletje, obravnava, promet silovito na-
rašča, ob konicah postaja neznosen, neva-
ren in vas deli na dva dela; 

2. projektna dokumentacija vsebuje 
ustrezne dovozne in odvozne poti, avto-
busna postajališča javnega prometa in re-
gulacijo vstopanja in izstopanja z državne 
ceste vključno s prehodi;

3. za ustrezno izgradnjo je bila že opra-
vljena projektna vsebina tretjega pasu v 
smeri Pijava Gorica–Smrjene, za kar je 
v stavbi Občine Škofljica bila projektna 
shema javno razgrnjena (ca. tri leta nazaj). 

4. K razlagi prilagam dopis Ministrstva 
za promet Republike Slovenije.

6.  AMANDMA: 
zapoznele podrobnosti in 
pozabljenosti

Ureditev balkona na gasilskem domu 
na Pijavi Gorici in postavitev luči javne 
razsvetljave v Gasilski ulici, Dreniku in 
v naselju Plese v Želimljem ter izdelava 
hidrantov na Dreniku.

KRATKA RAZLAGA:
Omenjeni balkon se obnavlja in o 

njem dogovarja že približno tri leta ali 
več. Povod za urejanje je bila doda-
tna izgradnja in adaptacija Telekomove 

centrale, ki je privedla do slabe rekon-
strukcije in obnovitve prejšnjega balkona. 
Tega so že obnavljali in je ostal ustrezno 
neobnovljen.

V prejšnjem in še predpreteklem man-
datu so okoli tega že potekali dogovori, 
pripeljali so do stališča, da se balkon ob-
novi, da KS Pijava Gorica najde izvajalca, 
predloži predračun in ga dostavi Občini 
Škofljica ter da se dela izpeljejo; občina 
naj bi postopek vodila in … ga verjetno NI. 

Zato naj se v proračunu 2011 ustrezno 
iz materialnih sredstev vzdrževanja stav-
be občine nameni približno 6000 evrov za 
adaptacijo omenjenega balkona. 

Enako so pogajanja in vsebine potekale 
tudi (kot za balkon) za javno razsvetlja-
vo omenjene ulice. Zato predlagam, da se 
amandma podpre in namesti nekaj luči.

Enako velja tudi za druge moje pobude 
za ustrezno razsvetlitev ceste Želimlje–
Plese. 

Pobude sem dajal večkrat, sredstva za 
projekte naj se pridobijo iz vira »ma-
terialni stroški« – stavba Občine Ško-
fljica.

 
7.  AMANDMA: 

Idejno in prostorsko načrtovanje 
naselij občine Škofljica

Predlagam, da se oblikuje posebna 
delovna komisija občinskega sveta za 

načrtovanje urejanja naselij občine Ško-
fljica.

KRATKA RAZLAGA:
Nujnost prostorskega in idejnega načr-

tovanja je izjemna. O njej je bilo ponuje-
nih več variant. Predlagam, ker je nasto-
pil, kot to vidim sam, SKRAJNI ČAS ZA 
TE VRTE STROKOVNI IN AMATER-
SKI PREMISLEK V OBČINI, da se na to 
vprašanje ustrezno odgovarja in da pride 
do soglasja, istega mnenja.

V posameznih naseljih je načrtovanje 
prostora nedorečeno, neurejena je situ-
acija razvoja naselij, vaška ali krajevna 
jedra niso zamišljena in domišljena, vse 
to hromi prostorsko in razvojno ter stilno 
komponento razvoja in urejanja vsebine 
naselij ter kvaliteto življenja. 

Predlagam, da se nameni temu delo-
vanju najprej pozornost, v nadaljevanju 
sredstva. Predvideno trajanje projekta: 
dve leti. 

 
8.  POBUDA: 

Dom starejših občanov

Treba je narediti vse, da se projekt iz-
gradnje DOMA STAREJŠIH OBČANOV 
IZVEDE IN URESNIČI. 

PODANIH sedem amandmajev in ena 
pobuda. 

Vsem občankam, občanom, delovnim ljudem, mladini, 
tako v Sloveniji kot v svetu, želimo prijetno prazno-
vanje dneva upora lastne države proti okupatorju in 
mednarodnega praznika dela, prvega maja.

V občinskem odboru SD smo začudeni nad odločitvijo župana in občinskih svetnikov občine Škofljica, da se prednostno 
pristopi h gradnji vrtca na Lavrici. V prejšnjem mandatu sta zdajšnji župan in predvsem svetnik iz Neodvisne liste Naša Lavrica 
odločno nasprotovala načrtovani izgradnji vrtca in zagovarjala prednostno gradnjo šole. Vse to sta tudi obljubljala v predvolilni 
kampanji. Le kaj se je spremenilo?

V OO SD smo že v preteklem mandatu zagovarjali hitrejšo gradnjo šole na Lavrici, kar bi obenem sprostilo tudi prostore za 
vrtec. V primeru gradnje vrtca se izgradnja šole zelo odmika. Vprašanje, do kdaj. 
Čim hitrejša izgradnja šole ni povezana le z zagotovitvijo ustreznih pogojev za osnovnošolce, ampak tudi z razvojem in 

rastjo naselja Lavrica. Veliko staršev vozi svoje otroke v mesto in jih vključuje v dejavnosti izven občine Škofljica. Naša 
občina tako izgublja občutek pripadnosti, zlasti novih prebivalcev v krajevni skupnosti Lavrica, ki so si prisiljeni organizirati 
življenje skupaj s svojimi otroki v mestu. Tako kot povsod drugod bi bila šola stičišče, nova priložnost za ustvarjanje pravega 
vzdušja povezanosti in navezanosti na šolsko okolje in organizacijo različnih dejavnosti, ki so povezane s šolskimi prostori, 
pa tudi znanjem učiteljev in otrok. Šola ni le izobraževalna institucija, ampak tudi stičišče različnih interesov, ki so pomembni 
za razvoj lokalnega okolja, priložnost za razvoj prijateljskih skupin in vezi ter za razvoj nujnega in pomembnega družabnega 
življenja in zapolnjevanja prostega časa otrok, pa tudi staršev. Če bomo te interese zadovoljevali zunaj tega okolja, bomo 
zamudili priložnost, da bi Lavrica postala skupaj z občino Škofljica prijetno življenjsko okolje z visoko stopnjo pripadnosti in 
z mnogimi pobudami, ki jih bomo skupaj z otroki razvijali prav v tem okolju.
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Občni zbor društva NSZ

OO DESUS ŠKOFLJICA

Pomladni pozdrav

NOVA SLOVENSKA ZAVEZA 
Občinski odbor Škofljica
Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica
Tel. 01/366 75 99; e-pošta: amusic@siol.net

Na zadnji februarski petek lepega, še 
zelo zimskega večera smo se novoza-
vezanci zbrali v društveni sobi, jo kar 
zgledno napolnili, da bi pregledali, kaj 
smo dobrega naredili lani in kaj bomo 
lepega letos. Z nami je bil tudi župan 
Ivan Jordan.

Flavtistka Ana-Lina nam je zaigrala 
himno, podpisani sem vse lepo pozdra-
vil, nakar sta sledili še dve melodiji in že 
smo se lotili naslednje točke dnevnega 
reda, v kateri smo počastili spomin na 
lani umrlega večletnega predsednika dr. 
Tineta Velikonjo. Molili smo za njegovo 
dušo, naj se je Bog v svoji neskončni 

dobroti usmili in prejme v svoje naro-
čje. V spominski besedi smo se spomni-
li, kako je avgusta leta 1945 izstradan, 
bolan in komaj živ z bratom prišel do 
domačega praga iz teharskega koncen-
tracijskega taborišča. Komaj živ, vendar 
v notranjosti poln zrnja velikih in neuni-
čljivih spoznanj. Spoznanj, ki jih je po 
letu '90 v dejanski svobodi uresničeval 
kot predsednik NSZ s postavljanjem 
spominskih farnih plošč – tudi v naši 
občini, kjer je med letoma 1957 in 1962 
deloval kot splošni zdravnik.

Pot na goro Prisank je bila njegova 
zadnja ... in končala se je sredi noči, ko 

se utrinjajo zvezde in se je v naročju 
gore utrnila tudi Njegova, ki bo poslej 
iz večnosti večno žarela tudi na nas. Bog 
ti daj dobro, Tine, smo še rekli dvakrat 
in se lotili nalog. Ugotovili smo, da smo 
lani opravili vse načrtovane naloge, da 
bomo letos dali vse od sebe, da jih iz-
polnimo.

Župan nas je pohvalil za stoodstotno 
izpolnitev vseh nalog in nam v kratki 
besedi povedal začetne občinske na-
loge, ki so se z načrtovanjem graditve 
vrtca začele pri najmlajših. Ker nas upa-
nje drži pokonci, pričakujemo, da bo ta 
skrb šla naprej za vse starosti, saj je bil 
omenjen tudi dom za starostnike. V dru-
štvih, ki resnično delujemo na svojem 
prostoru, imamo obljubljeno podporo, 
tudi v izvrševanju svojega programa in 
izražanju svobode govora, ki ne omeju-
je svobode mojega bližnjega. 

In že smo pri točki, ko smo nazdravili 
in v pogovoru nadaljevali z razmišlja-
njem, da bi se našemu društvu dejavno 
pridružili bližnji in daljni sorodniki na-
pisanih na spominskih farnih ploščah 
in ljudje dobre volje, ki jim ni vseeno, 
da imamo v državi toliko nepokopanih, 
pomorjenih, kar je temeljna civilizacij-
ska in človekoljubna naloga slehernega 
človeka. 

Škofljica, 26. februar 2011 
NSZ OO Škofljica, predsednik A. Mušič

Pozdravljamo vse občanke in ob-
čane v upanju, da ste seznanjeni z 
našimi prizadevanji in uspehi za iz-
boljšanje socialno-ekonomskega po-
ložaja vseh, od mladih, aktivno za-
poslenih in upokojenih članov naše 
družbe. Za vse je odločitev za takšen 
ali drugačen ekonomski položaj, po-
krajinski sistem, zdravstveno varstvo, 
možnosti izobraževanja in dela silno 
pomembna.

Zato izkoristimo možnosti referen-
dumskega odločanja o teh pomembnih 
zadevah za vse generacije. Prav Desus 
vsem, skupaj z ustavnim sodiščem, 
omogoča te odločitve.

V naraščajočem tempu časa in vedno 
večjem individualizmu se nam bližajo 
prazniki skupnih vrednot.

Želimo, da jih čim prijetneje preži-
vite v krogu družine, prijateljev, so-
sedov, znancev – ob veliki noči, pa 

tudi ob ozaveščanju zgodovinskih 
dogodkov iz pretekle in polpretekle 
zgodovine, v katerih smo se formi-
rali kot svobodni narod. Vsi skupaj 
pa ob kresovanju praznujmo praznik 
dela.
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17. redna letna skupščina gasilske zveza Škofljica
V petek, 1. aprila, ob 18. uri smo se v prostorih Gostilne Strah 

zbrali na redno letno skupščino GZ Škofljica: delegati vseh še-
stih PGD, člani upravnega odbora GZ, člani nadzornega odbora 
GZ, člani arbitraže GZ in predsedniki komisij GZ.

Po uvodnem pozdravu, sprejetju poslovnika skupščine, izvo-
litvi delovnega predsedstva in potrditvi dnevnega reda so sledila 
poročila: upravnega odbora 17. skupščini GZ Škofljica za leto 
2010, predstavitev zaključnega računa in poslovnega poročila za 
leto 2010, poročilo nadzornega odbora in poročilo verifikacijske 
komisije.

Delegati skupščine so med drugimi sklepi sprejeli poročila in 
zaključni račun GZ za leto 2010, nov načrt razvoja GZ Škofljica 
za obdobje 2010–2020 ter obširen delovni in finančni program 
za leto 2011.

Skupščino so v svojih pozdravnih nagovorih nagovorili tudi 
povabljeni gostje: predstavnik GZ Slovenija tov. Iztok Zajc, di-
rektor Občinske uprave Občine Škofljica g. Marko Podvršnik, 
poveljnik štaba CZ Občine Škofljica g. Ciril Martinc, častni pred-
sednik in dobitnik priznanja Matevža Haceta tov. Franc Trtnik, 
predsednika sosednjih gasilskih zvez Velike Lašče in Ljubljana.

Ves čas skupščine, ki je potekala dobri dve uri, smo imeli prilo-
žnost spremljati slikovno gradivo s področja dela gasilske zveze 
in prostovoljnih gasilskih društev. 

V nadaljevanju se seznanimo s kratkim povzetkom iz poročila 
upravnega odbora 17. skupščini GZ Škofljica za leto 2010.

GZ Škofljica je v minulem letu opravljala vse strokovno-teh-
nične naloge s področja operativnega in preventivnega delova-
nja ter vse organizacijsko-administrativne naloge za nemoteno 
poslovanje gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev v 
občini Škofljica.

Na področju izobraževanja in usposabljanja smo tečajnike iz-
obraževali v izobraževalnem centru na Igu. Tečajniki so v minu-
lem letu uspešno zaključili:

1. osnovni tečaj za gasilca – 14 tečajnikov,
2. nadaljevalni tečaj za gasilca –  21 tečajnikov,
3. tečaj za vodjo skupine – 9 tečajnikov,
4. tečaj za vodjo enote - 3 tečajniki,
5. tečaj za ukrepanje ob izlitju nevarne snovi – 1 tečajnik,

6. usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov (hotfi-
re trening) – modul A – 2 tečajnika,

7. tečaj inštruktor UKV zvez – 2 tečajnika,
8. tečaj tehničnega reševanja – 4 tečajniki,
9. tečaj uporabnik IDA – 2 tečajnika,
10. posvet prve pomoči – 4 tečajniki,
11. seminar požarna varnost v bolnišnicah – 2 tečajnika.

V gasilskih in gasilsko-športnih disciplinah je tekmovalo več 
tekmovalnih desetin, in sicer:

1. pionirke in pionirji – 7 tekmovalnih desetin,
2. mladinke in mladinci – 5 tekmovalnih desetin,
3. članice in člani A – 7 tekmovalnih desetin,
4. članice in člani B – 2 tekmovalni desetini.

Poleg tekmovanja v gasilsko-športnih disciplinah smo pripra-
vili še tekmovanje v:

1. gasilskem reliju, tekmovanja se je udeležilo šest operativ-
nih enot,

2. orientacijski tek gasilske mladine, katerega se je udeležilo 
27 ekip,

3. kviz gasilske mladine, katerega se je udeležilo 20 ekip.

Na področju tekmovanj sta dve tekmovalni ekipi dosegli odli-
čen rezultat na državnem nivoju, in sicer: 

• ekipa mlajših pionirjev iz PGD Orle, ki je zasedla odlično 
peto mesto na državnem tekmovanju v orientacijskem teku, in

• ekipa članic iz PGD Želimlje, ki je zasedla odlično osmo 
mesto na pokalnem tekmovanju GZ Slovenije.  

Komisija GZ Škofljica je oktobra opravila pregled vseh pro-
stovoljnih gasilskih društev v zvezi, si ogledala vaje operativnih 
enot ter jih ocenila v skladu s pravilnikom.

Operativne enote prostovoljnih gasilskih društev so in-
tervenirale na 37 različnih intervencijah. Najobsežnejša in-
tervencija je bila septembra, zaradi poplav na področju 
občine Škofljica so dva dneva intervenirale vse enote prosto-
voljnih gasilskih društev v GZ Škofljica. Operativne enote so 
intervenirale: 

Pogled v dvorano tik pred začetkom Skupščine Delovno predsedstvo in predstavnik GZ Slovenije tov. Iztok Zajc
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1. tehnične intervencije – 9 izvozov, 
2. posredovanje ob požaru v naravi – 4 izvozi,
3. posredovanje ob požaru na objektih – 6 izvozov, 
4. posredovanje ob neurjih, nevihtah in poplavah – 18 izvozov. 

Na področju organizacijsko-administrativnih nalog je GZ Ško-
fljica: 

1. nudila strokovno in organizacijsko pomoč v zvezi z organi-
ziranostjo in delovanjem PGD v gasilski zvezi,

2. sodelovala na sejah in koordinacijskih sestankih z Občino 
Škofljico, sosednjimi GZ, regijo Ljubljana I. in GZ Slovenija,

3. spremljala zakonodajo in predpise s področja gasilstva,
4. sodelovala na prireditvah občine Škofljica.
5. Sklenila zavarovanja za:

• dodatno zdravstveno zavarovanje za operativne gasilce,
• nezgodno zavarovanja za operativne gasilce in člane,
• zavarovanja za vsa gasilska vozila v gasilski zvezi,
• zavarovanje splošne odgovornosti za osebe in stvari.

6. Vodila postopke nabave osebne in gasilske zaščitne opreme 
za PG. 

7. Dajala strokovno pomoč pri popravilih in sofinancirala po-
pravilo gasilske opreme.

8. Organizirala in nudila zdravniške preglede za štirideset 
operativnih članov.

9. Opravila popis osnovnih sredstev gasilske zveze v skladu s 
sklepom upravnega odbora.

To je kratek povzetek opravljenega dela in nalog v preteklem 
letu v GZ Škofljica, vse navedene naloge je gasilska zveza opra-
vila skupaj z svojimi prostovoljnimi gasilskimi društvi.

V imenu upravnega odbora GZ Škofljica se zahvaljujem celo-
tnemu članstvu: gasilski mladini, članicam, starejšim gasilcem 
in še posebno operativnim članom, ki so opravili veliko delo 
na lanskoletnih poplavah. Prepričan sem, da brez skupnega so-
delovanja ne bi dosegli rezultatov, ki smo jih, ter da bomo še 
z večjim ustvarjalnim delom in skupnim sodelovanjem tudi v 
prihodnje opravili zastavljene naloge. Hvala vsem, ki ste ka-
korkoli prispevali k razvoju požarne varnosti in gasilstva v 
občini Škofljica.

Predsednik GZ Škofljica
Simon Černe

Predstavnik GZ Slovenije je podelil napredovanje v činu povelj-
niku GZ Škofljica tov. Milanu Rajf

Najnovejša pridobitev PGD Vrh
Po nekajletnem počasnem plahnenju 

zanimanja za gasilske dejavnosti na Vrhu 
je letos zapihal svež veter. Prvič v zgo-
dovini društva smo formirali žensko de-
setino, ki jo sestavljajo članice z Vrha in 
Smrjen. Punce so zagrete, lahko bi rekli 
celo vroče.  Ni čudno, da so »dvignile« 
zanimanje pri članih A in upravnem od-
boru društva. Vaške dekline dvigujejo 
prah tako na poligonu kot v širši okolici. 
Sprva predsedstvo ni resno jemalo ideje 
in so si čas kratili z birokratskimi igrami, 
sedaj pa se kar »grebejo« za mentorstvo. 
Zadnji dve leti smo komaj nabrali dovolj 
članov za moško ekipo A, zdaj se jih ote-
pamo. Vaje ženske ekipe redno obiskuje 
predsednik društva. Streže jim namreč sok 
in vodo, zaradi česar v moški ekipi raste 
zavist. Vendar mu ne gre zameriti, saj je 
upravičeno ponosen nanje.

Svoje naloge so se vestno lotile in že 
pridno vadijo za gasilsko tekmovanje, ki 
bo 21. maja na Turjaku. Vaja jim gre dobro 

od rok, zato po načelu »važno je zmagati, 
ne sodelovati« letos pričakujemo na Vrhu 
dva pokala. Vodstvo društva in moška eki-
pa po tihem upata, da nas bodo v mrzlih 

mesecih prihodnjega leta grele s koledar-
ja. Članice A drugih društev, pazite se!

Matej Novak

Okrepljena ženska ekipa PGD Vrh! Foto: Matej Novak
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Spomladanska čistilna akcija na Orlah
V soboto zjutraj, 2. aprila, smo se že 

tradicionalno v organizaciji PGD Orle 
zbrali pred gasilskim domom, da se 
udeležimo spomladanske čistilne akci-
je na pobudo Občine Škofljica in GZ 
Škofljica.

Zbralo se je lepo število članov društva, 
vaščanov in seveda otrok, vseh skupaj 
petnajst. V dopoldanski čistilni akciji smo 
čistili požarni okoliš PGD Orle, območje 
ceste proti Rudniku, pohodno pot proti 
Urhu, področje proti Hrastariji in območje 
ceste do kamnoloma Orle. Na omenjenih 
območjih smo pobrali različne odpadke 
in napolnili pripravljen gradbeni zaboj-
nik. Prevladovali so večinoma komunal-
ni in kosovni odpadki, našli pa smo tudi 
nekaj nevarnih odpadkov, ki jih za seboj 
puščajo ljudje brez vesti in kančka čuta za 
okolje, v katerem sobivamo z drugimi ži-
vimi bitji. Pri skrbi za naravno in bivalno 
okolje je bistvenega pomena, da pravilno 
ravnamo z odpadki in jih ne odlagamo 
v okolje. Treba se je zavedati in prepro-
sto razumeti, da s svojim nepremišljenim 
ravnanjem in aktivnostmi zastrupljamo in 
uničujemo sebe, svoje otroke, še poseb-
no pa živali ter življenjsko okolje rastlin 
in živali.

Z željo, da bi bilo čez vse leto naše 
naravno in bivalno okolje čisto in brez 

črnih odlagališč odpadkov po gozdovih 
in bregovih vodotokov, vas seznanjamo, 
da lahko kosovne odpadke dvakrat letno 
brezplačno oddate na kosovni odvoz ma-
teriala po razporedu podjetja Snaga. Ne-
varne odpadke iz gospodinjstev pa lahko 
oddate strokovno usposobljenemu osebju, 
ki prevzame te odpadke na različnih lo-
kacijah. O datumu in lokaciji, kjer je mo-
goč prevzem teh odpadkov, ste vsako leto 
obveščeni z letaki podjetja Snaga, ki jih 
prejmete tudi na dom.

Na koncu naj se zahvalim vsem udele-
žencem čistilne akcije, staršem, ki znajo 
z besedo in zgledom spodbujati svoje 
otroke, predsedniku PGD Orle za organi-
zacijo, Občini Škofljica in TD Lavrica za 
pogostitev po čistilni akciji. Vse druge pa 
spodbujam, da se nam prihodnje leto v še 
večjem številu pridružijo in pokažejo, da 
jim ni vseeno, v kakšnem okolju živijo.

PGD Orle
Simon Černe

Skupinska slika udeležencev

Čistilna akcija v Smrjenah zelo uspešna
V sklopu občinske čistilne akcije, ki 

je bila 2. aprila, smo na pobudo Obči-
ne Škofljica v društvu Vas pozvali svoje 
člane in druge prebivalce Smrjen, naj se 
akcije udeležijo v čim večjem številu. Ob 
8.30 smo se zbrali pred zbiralnico mle-
ka, kjer smo si razdelili vreče in zaščitne 
rokavice, spili šilce domačega tekoče-
ga poguma in se nato odpravili po vasi. 
Zbralo se nas je preko štirideset. Razdelili 
smo se v pet ekip, vsaka je počistila del 
Smrjen. Prva ekipa je čistila pešpot po 
Rebri do Želimelj, druga se je lotila no-
vega naselja, tretja Kočevske ceste med 
Pijavo Gorico in Gradiščem, četrta goz-
dno pot Pijava Gorica–Smrjene, peta pa 
divjega odlagališča pri izviru Zdravšček Čez več kot meter nasutih smeti teče tudi voda, ki jo pijemo vsi. Foto: Aleš Permoser
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Tihožitje. Foto: Aleš Permoser

ob Svarunovi poti, kjer je bilo tudi 
največ dela. 

Divje odlagališče je zraslo približno 
petdeset let nazaj, sanirano pa ni bilo ni-
koli. Več let smo se dogovarjali za sana-
cijo, letos pa smo se dogovorili z občino 
za odvoz odpadkov s posebnim kontej-
nerjem, saj je bilo odpadkov za poln to-
vornjak. Z doma predelanim zabojem na 
saneh in s pomočjo traktorskega vitla smo 
vlekli smeti iz grape. Nabor odvrženega 
je bil raznolik. Od zamrzovalnih skrinj, 
štedilnikov do avtomobilskih karoserij in 
presežka drobnejših smeti. Skrb vzbuja 
nenehno odmetavanje mrhovine, ki priva-
blja medvede in druge zveri. S strani lo-
vske družine smo izvedeli, da je to strogo 
prepovedano. Župan je pridno nadzoroval 

potek akcije in skrbel, da niso bila grla 
suha. Težko delo je trajalo več kot šest ur, 
zato smo ga za eno uro prekinili za počitek 
in malico. Žal nismo zmogli vsega izvleči, 
a to nameravamo storiti ob naslednji čistil-
ni akciji. Akcija se je zaključila ob 20.30, 
na koncu smo pobrali polne vreče po vsej 
vasi, nato pa smo si ogledali še divje od-
lagališče na Zalogu pri spomeniku, za 
katero smo se z županom dogovorili za 
sanacijo.

Med akcijo smo opazili, da se koli-
čina odvrženih smeti ob cesti počasi 
in vztrajno zmanjšuje. Veseli smo bili 
števila navzočih, še zlasti otrok, saj s 
tem že med mladimi vzbujamo skrb za 
čisto okolje.

Kmečka 
tržnica pred 
Cvetno nedeljo 

Kot nam je povedal Marjan Čučkin, bo 
16. aprila pod Ruskovim kozolcem po-
novno oživela kmečka tržnica.

Na njej bodo ponujali izdelke pretežno s 
področja naše občine, pa tudi drugih petih, 
povezanih v program Leader-Las. Ponud-
ba bo tudi regionalna in vseslovenska. 

Ob tem ugotavljamo, da pogrešamo 
neki promocijski organ, ki bi dodatno 
spodbujal trženje tovrstnih izdelkov, zno-
traj razvojnih programov občin. Ni do-
volj, da so aktivnosti navedene v progra-
mih, večja kot je širša podporna dejavnost 
lokalne skupnosti, bolje je za sodelujoče 
in lokalno prebivalstvo.
Če bi sklenili krog sodelovanja med 

šolo, gostinci, kmečko tržnico, lanenimi 
izdelki, selskimi butaricami, češnjami z 
Orel, ribogojništvom v Želimljah, staro-
dobništvom kmečke mehanizacije, bi do-
bili kar solidno pomladno turistično atrak-
tivno ponudbo v naši občini. 

Društva in posamezniki so prizadevni, 
ustvarjalni, navdušeni in prostovoljno 
trošijo svojo energijo. Povezati vse v turi-
stični proizvod je pa naloga uprave lokal-
ne skupnosti. Treba je le videti celoto in 
izkoristiti priložnosti. Jih letošnjo pomlad 
bomo?

Peter Pal

VABILO

Vabimo vas na kmečko tržnico pod Ru-
skovim kozolcem, ki bo 16. aprila 2011 od 
8. do 13. ure, v sodelovanju z Občino Ško-
fljica, OŠ Škofljica in TD Škofljica.

Predstavili se bodo različni proizvajalci s 
svojimi izdelki in pridelki. Seveda pa bo-
ste lahko izbirali in kupili tudi vse potreb-
no za velikonočne praznike.

Nudili vam bomo:

•  suhomesnate proizvode, jajca, različne 
vrste moke;

•  sire, bučno in oljčno olje, čaje, semena;
•  butarice, med, domačo peko . . .

Veseli bomo vašega obiska in ponovnega 
srečanja na naši tržnici.

Lep pozdrav, Marjan in Mateja Čučkin

15

IZ DELA NAŠIH DRUŠTEV



Laniške predice na Turjaku
V soboto, 12. marca 2011, smo doživeli 

ponovitev koncerta S pesmijo okoli sve-
ta na gradu Turjak. Tako glede ambienta 
kot zvočnosti, sproščenosti pevk in glas-
benikov lahko presodimo, da je bil večer 
prava poslastica za ljubitelje zborovskega 
petja. 
Čeprav smo že 11. decembra pri prvem 

koncertu menili, da bolje ne bi moglo biti, 
so na Turjaku pesmi ponovno zaživele še 
bolj polni in dovršeno.

Duhovite in zboru dobro prilagoje-
ne priredbe so zborovodkinji Mojci 

Jevnikar Zajc ob njenem odličnem diri-
giranju pokazale svojo veliko vrednost. 
Pevke so tokrat bolj muzicirale kot pele. 
Krčeviti prehodi so izginili, ritmično in 
intonančno so se spontano ujele, še zla-
sti solistični deli so prišli do polnega 
izraza.

Med zapetimi ljudskimi pesmimi so 
nekatere res izstopale zaradi zahtevne 
izvedbe – tako švedska, islandska zaradi 
petja v kvintah, avstralsko so zapele v če-
trttonskem načinu, zahteven deljeni ritem 
pri makedonski jim je uspel.

Zaradi slovanskega melosa in odlične 
interpretacije je, po dolžini aplavza so-
deč, publiki sedla najgloblje v srce ruska 
narodna. 

Posrečena izvedba skladb s spremljavo 
različnih instrumentov je razgibala tudi 
glasbenike, ki so se zlili s skladbami in jih 
oblikovali v celoto. K temu je pripomoglo 
ozvočenje Francija Kraškovica – uravno-
teženo, natančno in primerno. Vse to je 
pripomoglo, da so tokrat pevke optimal-
no izkoristile svoje glasovne zmožnosti. 
Petje in ples sta povezana od pradavnine, 

Petnajst let OTC Škofljica
Petnajst let je kar dolgo obdobje v ži-

vljenju posameznika, kaj šele društva. 
Mnoga društva se ustanovijo, zaživijo, 
žanjejo uspehe, potem pa stagnirajo ali se 
razvijajo počasneje.

OTC Škofljica je izjema, vsa leta vzdr-
žuje enako visok tempo rasti in zavidljivo 
število članstva. Vsa leta prireja državna 
srečanja starodobnikov, njegovi člani se 
udeležujejo srečanj v Sloveniji kot tudi v 
tujini – skratka, najbrž je edino društvo, ki 
je prisiljeno omejiti dotok novih članov.

Občni zbor društva, ki je bil 18. februar-
ja v nabito polnih prostorih gostilne Strah, 
je obravnaval poročila in poslovni načrt 
društva. Podali so jih predsednik Franc 
Gruden, Franci Malovrh o tehniških pre-
gledih 58 vozil in izobraževanju komi-
sarjev v preteklem letu, blagajnik Brane 
Šnajder o financah in predsednik Zalar o 
nadzoru poslovanja. Tajnik Emil Sladič je 
suvereno vodil zbor. Člani kluba so izve-
dli vseslovensko srečanje na Škofljici, bili 
pa so prisotni v številnih slovenskih krajih 
– na relijih na Krasu, Stari Gori, Juršincih, 
Metliki, Vodicah, Divači, Ljubelju, Slo-
venski Bistrici …, in v tujini – Ausburg, 
Regie Emilia, Rosenheim, Imola, Tuln, 
Padova, Beograd, Duga Resa.

Na tradicionalni dirki starodobnikov na 
Ljubelju sta klub predstavljala član Peter 
Tevž in Albin Šturm – Bine, ki je s svojim 
horexom prejel priznanje kot najstarejši 
udeleženec dirke.

Poseben uspeh je bila prisotnost kluba 
na generalni skupščini Five, mednarodne-
ga združenja starodobnikov, ki je bila od 

27. do 30. oktobra v Ljubljani. Člani OTC 
Škofljica so pripeljali več svojih vozil in 
bili od predstavnikov iz 56 držav pohva-
ljeni.

Manj spodbudna dejstva, ki so jih uvr-
stili na zbor, so upad sponzorstva in ob-
činskih sredstev. Člani kluba z lanskimi 
sredstvi in komercialno dejavnostjo zago-
tavljajo 87,5 odstotka proračuna, zato so 
v primerjavi z drugimi društvi v podreje-
nem položaju.

Vendar bi težave še nekako premagali, 
ne morejo pa brez občinske pomoči do-
seči dolgoletnega cilja, gre za prostor za 
razstavo vozil, ki bi ga uredili na področju 
občine, tudi kot sredstvo turistične promo-
cije kraja. Vse preveč pozabljamo, da je 
varovanje tehnične dediščine del kulturne 
tradicije nekega naroda oziroma lokalne 
skupnosti.

Občni zbor je pozdravil župan Ivan 
Jordan in čestital klubu za organizacijo 
odmevnega srečanja starodobnikov. Po-
nosen je, da klub promovira občino širom 
Slovenije. Še zlasti je pohvalil udeležbo 
članov na lanski čistilni akciji. Zagotovil 
je, da bo sprememba pravilnika o delova-
nju društev prispevala k boljšemu položa-
ju kluba. Zaželel je veliko uspeha, varno 
vožnjo brez nesreč in pozdravil uspešnost 
dolgoletnega predsednika Franca Grudna. 

Po koncu zbora smo za mnenje povpra-
šali g. Urbana Demšarja, predsednika slo-
venske zveze starodobnih vozil.

Klub spremlja od ustanovnega sestanka 
naprej. V Sloveniji je 38 klubov, med nji-
mi so štirje, ki presegajo povprečje – med 

temi štirimi je OTC Škofljica. Ocenjuje, 
da je njegovo delovanje danes na evropski 
ravni.

Solidno, transparentno delovanje, za-
dovoljni člani in kot posebnost, pravi g. 
Demšar, tudi med letom na sestankih pol-
noštevilčna udeležba.

Glede perspektive starodobništva meni, 
da mora temeljiti na ljubiteljstvu. Treba 
pa je vedeti, da se v tujini obrača veliko 
denarja in da v Italiji živi od tega kar velik 
delež prebivalstva. 

Franci Malovrh, eden od štirih tehnič-
nih komisarjev kluba, že deseto leto bdi 
nad pregledi vozil. Največji poudarek je 
na oceni stanja vozila pri postopkih re-
stavriranja in premazov vozil – motorja, 
karoserije. Na izobraževanjih spoznavajo 
nove postopke za ohranjanje izvirnosti 
vozil. Vsako leto so pregledi zahtevnejši, 
ker se raven starodobništva dviga, pri nas 
že prekašamo nekatere evropske standar-
de. Seveda se vsaka ljubiteljska dejavnost 
slej ko prej sreča s pridobitništvom. Zato 
sta v Sloveniji že dve zvezi z nasprotnima 
konceptoma. Seveda naša zastopa ljubi-
teljski pristop.

Enako meni nekdanji minister za pro-
met gospod Božič, da starodobništvo s 
pravilno organiziranostjo prinese veli-
ko lokalni skupnosti v obliki turistične 
ponudbe. Seveda je zdaj ovira prevelika 
razdrobljenost po osebnih zbirkah, kot 
minister si je prizadeval, da bi bil temu 
namenjen grad Lisičje.

Peter Pal
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zato je bila plesalka pri rabski pesmi del 
skladbe – tako ritmično kot zvočno in prav 
nič profano.

Zaradi priredbe in sestave pa je bila 
zanimiva Sambalele, ker je v bistvu se-
stavljena iz dveh brazilskih ljudskih 
pesmi, ki kot skladba ogreje občin-
stvo v celoti. Ta je služila kot dodatek, 

čeprav bi si želeli ta večer podaljšati še s 
kakšnim.

Vendar so pevke s pesmijo, da gredo 
proti Ljubljani, veselo odkorakale z odra 
novim izzivom naproti.

Menimo, da jim bo uspelo najti nove 
stezice do uspešnih nastopov, ki bodo 
poplačilo za njihov trud in dolgoletno 

vztrajanje od samih začetkov, ko so pro-
movirale našo občino v okviru turistične-
ga društva, do danes.

Z izvajalsko spretnostjo, pestro izved-
bo skladb in dobrimi priredbami so našle 
stezice do visoke umetniške vrednosti in 
postale kakovosten zbor.

Peter Pal
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Enajst let KUD Škofljica
V petek, 18. marca, smo se člani društva 

in vabljeni občani zbrali na dvanajstem 
rednem zboru članov KUD Škofljica. V 
društvu je 67 odraslih članov in 29 članov, 
mlajših od 18 let.

V uradnem delu zbora so bila pred-
stavljena poročila o delu in financah ter 
poročili nadzornega odbora in disciplin-
ske komisije za preteklo leto in načrti za 
delo v letu 2011. Iz programa dela za letos 
poudarjamo, da bomo z več prireditvami 
iztrgali pozabi življenje in delo našega ro-
jaka, prvega profesorja slovenskega jezi-
ka na graškem liceju, Janeza Nepomuka 
Primica. Drugi pomembni dogodek bo 10. 
junija v avli osnovne šole, ko se nam bo 
predstavil naš mešani pevski zbor s samo-
stojnim koncertom. 

V letu 2010 je društvo pridobilo status 
društva v javnem interesu na področju 
kulture. Za leto 2011 člani društva pro-
simo vse ljubitelje kulture, ki jim država 
zaračunava dohodnino, da jo del: 0,1 %, 
0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali maksimalno 0,5 % 
namenijo za KULTURNO-UMETNIŠKO 
DRUŠTVO ŠKOFLJICA z davčno števil-
ko 29808685. Pripominjamo, da ne glede 
na dejstvo, če je kdo že v preteklih letih 

namenil del dohodnine (ki gre sicer ne-
posredno v proračun države ali občine), 
na primer za gasilska društva, Karitas, 
športno društvo itd., lahko podpiše novo 
ZAHTEVO in za to leto nameni del doho-
dnine KUD-u Škofljica. Vse informacije 
in obrazec – ZAHTEVO – dobite pri Ma-
riji (tel. 3 667 689), ki »ZAHTEVE za na-
menitev dela dohodnine za donacije« tudi 
zbira in jih bo osebno odnesla na Davčni 
urad Ljubljana.

Predsednica se je vsem, ki prispevajo 
sredstva, ustvarjajo, sodelujejo, pomaga-
jo z delom in z domačimi dobrotami, za 
pomoč iskreno zahvalila. 

Uradnemu delu zbora je sledil kulturni 
program in družabno srečanje.

Mladi pevci otroškega pevskega zbora 
pod vodstvom Marjete Škufca in ob spre-
mljavi kitarista Aljaža Bekša so zapeli tri 
pesmi:

• Beli cvet (Edelweiss iz filma Moje 
pesmi, moje sanje),

• Mamica – solistke: Lucija Zaletelj, 
Nika Vidmar, Manca Ščavničar, Maruša 
Železnik in Petra Berglez, 

• Ko življenje (Sanje) – solistke: Man-
ca Ščavničar, Neža in Maruša Železnik.

Sledila je plesna točka – salsa. Čudovito 
sta jo odplesala Maruša Fakin in Tadej Šu-
štaršič. Plesati se učita v Plesni šoli Buba 
v Ljubljani.

Ženski tercet Rož'ce v sestavi Marjete 
in Helene Škufca ter Maruše Šušerski je 
ob spremljavi citrarke Eve Medved zapel 
dve pesmi, ki so poslušalcem segle do 
srca: Šumijo gozdovi domači in Kam le 
čas beži.

V četrti točki pa so nastopili igral-
ci dramske skupine KUD Škofljica 
Š.ODER: Miha Brkinjač, Maruša Fakin, 
Luka Gregorič, Blaž Matjaž, Ines Matjaž 
in Jan Tehovnik s premiero enodejanke 
Analfabet. Avtor sto let starega besedila, 
srbski dramatik in humorist Branislav Nu-
šić, se je znal z oblasti bistroumno ponor-
čevati; zato bo vedno aktualen. Čestitke 
igralcem!

Vsem nastopajočim, ki so se izredno 
potrudili in navdušili občinstvo, se člani 
upravnega odbora iskreno zahvaljujemo.

M. Gregorič

Z novimi idejami naprej
Za svečan začetek občnega zbora TD 

Škofljica so poskrbele Laniške predice 
s tremi pesmimi iz svojega novega re-
pertoarja. 

Sledilo je poročilo o delu, ki ga je podal 
predsednik Jože Dolšina.

Leto so začeli z božično-novoletnim 
koncertom v januarju, ki ga je letos obi-
skalo približno 250 ljudi. Nastopilo je 
enajst zborov, manjkali so otroški pevski 
zbori. 

Naslednja je bila čistilna akcija, v letu 
2010 astronomski večer ni uspel zaradi 
vremena. Tradicionalna Svarunova pot je 
imela več pohodnikov kot prejšnja leta, 
ker je bilo lepo vreme, start je bil pod Ru-
skovim kozolcem, kjer je bil tudi prijeten 
zaključek. Večina oznak na Svarunovi 
poti je bila obnovljena.

Na isti dan je bilo občinsko tekmovanje 
Kosci in grabljice tudi dobro obiskano. 
Medobčinsko tekmovanje pa je odpadlo. 

Sledili so renesančne delavnice na temo 
vzorci v renesansi in renesančni večer na 
Pijavi Gorici.

Za zaključek pa je bil namesto turistič-
nega večera koncert Laniških predic S 
pesmijo okoli sveta. Z rekordno udeležbo 
nad 400 obiskovalcev.

Narejena je bila internetna stran TD kot 
del župnijske internetne strani, zato da so 
manjši stroški.

Poročilo o delovanju ŽPZ Laniške pre-
dice je podala Metka Jamnik, predsednica 
zbora, imele so štirinajst nastopov: božič-
no-novoletni koncert, občni zbor društva, 
Smrečje - Turjak, Dobrepolje ob 8. marcu, 
Materinski dom Trnovo, območno sreča-
nje zborov Podpeč, Brezje, KUD pod ko-
zolcem, spomenik Škofljica, Šentvid pri 
Ljubljani, Folklorna skupina Kolovrat, 
koncert S pesmijo okoli sveta.

Načrt dela za leto 2011 je obsegal 
enake elemente kot poročilo, še naprej 

bodo obnavljali oznake Svarunove poti, 
v vasi Lanišče pa bodo zbirali stare 
eksponate.

V razpravi so člani podali nekaj idej in 
smernic za delo društva. Želijo večjo ude-
ležbo šolske mladine na čistilni akciji, v 
okviru interesnih dejavnosti bi lahko do-
polnjevali seznam domačih hišnih imen, 
pomagali pri zbiranju starih eksponatov, 
pa tudi pri pridelavi lanu.

Na Svarunovo pot bomo postavili tu-
ristične vodnike. Gospa Marguč bi po-
vabila vodnico, ki je vodila na poti od 
Vrbe do Žirovnice in veliko ve o Fra-
nu Saleškemu Finžgarju. Pridružila se 
je tudi pobudi gospe Gregorač, da bo 
KUD pripravil podatke o Janezu Ne-
pomuku Primicu, napisali bodo tablo, 
ki jo bodo postavili ob Svarunovi potu 
v Zalogu. 

Sledil je še pozdrav župana, gospoda 
Jordana. Zahvalil se je društvu za vse 
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Občine Škofljica, Ivančna Gorica, Ig, 
Grosuplje in Mestna občina Ljubljana 
so 1. februarja 2008 podpisale sporazum 
o pristopu v lokalno akcijsko skupino 
(LAS) LEADER Sožitje med mestom in 
podeželjem. S podpisom tega sporazuma 
so občine omogočile oblikovanje javno-
zasebnega partnerstva v obliki LAS, ki je 
pogoj za pridobivanje dodatnih sredstev 
Evropske unije iz izvajanja pristopa LEA-
DER v okviru četrte osi Programa razvoja 
podeželja RS.

Projekti, ki so v občini Škofljica sofi-
nancirali iz programa LEADER LAS so: 
protokolarni spominek, igrišče Vrh nad 
Želimljami, tržnica pod Ruskovim ko-
zolcem, v letu 2010 pa grad Lisičje. Za 
skupni projekt je vseh pet občin izbralo: 
Ženska od Ž do A.

 Če hočemo ohraniti podeželje, potem 
pomagajmo, da bo na podeželju ostala 
žena; če bo ostala tam ona, bo ostal tudi 
mož. Če bosta na podeželju ostala mož in 
žena, potem bo tam tudi življenje. 

In kjer je življenje, je tudi prihodnost!
Projekt Ženska od Ž do A je name-

njen vsem vam, ki na podeželju deluje-
te samostojno ali v formalnih in nefor-
malnih skupinah. Vsaka v sebi skriva 
najrazličnejša znanja in vedenja ter 
sposobnosti. Večini pomenijo ta znanja 
vsebine za preživljanje prostega časa, ne-
katere pa ste jih uporabile tudi v poslovnem 
svetu. 

Vse vas, ki se ukvarjate z različnimi vse-
binami, vabimo, da se vključite v projekt 
Ženska od Ž do A in da skupaj zgradimo 
mrežo žensk na podeželju in pokažemo, 
kaj vse zmoremo in znamo. Pomembno 
je, da se med seboj povezujemo, da deli-
mo svoje znanje in izkušnje z mlajšimi ter 
jim tako pomagamo na njihovi življenjski 
poti. Pokažimo, kako pomembna je žen-
ska na podeželju. 

Večini bo sodelovanje v projektu nudi-
lo prijetno druženje in izmenjavo mnenj, 
nekaterim izziv pri oblikovanju novih 

opravljeno delo, posebno še za čistilno 
akcijo, ki je najpomembnejša za prihodnji 
razvoj, razveseljivo je, da v občini Ško-
fljica podtalnica ni padla tako kot v drugih 
občinah. 

Z vidika občine bi bilo primerno, da bi 

na turističnem področju organizirali sku-
pne akcije. Posebna zahvala gre Laniškim 
predicam, ki so ustvarile dogodek, ki ga 
na Škofljici še ni bilo, uspelo jim je priva-
biti več kot 400 poslušalcev.

V kriznih časih je rešitev druženje, zato 

bo občina povečevala delovanje društev. 
Motor delovanja društev naj bo TD, je 
sklenil gospod župan.

Peter Pal

Ženska od Ž do A 

programov, ki bodo še obogatili ponudbo 
podeželja, mogoče pa bo katera s tem dru-
ženjem prepoznala tudi svoje potenciale v 
taki meri, da jih bo spremenila v poslovno 
priložnost. 

Vabimo vse, ki se na kakršenkoli na-
čin ukvarjate s podjetništvom, glasbo in 
drugimi zvrstmi umetnosti, peko, kuho 
in športom, da se nam pridružite. Skupaj 
bomo oblikovale nove vsebine delovanja 
in bodočega povezovanja. Ve ste tiste, ki 
boste povedale, v kateri smeri želite de-
lovati in kaj je za vas pomembno. Tokrat 
imate možnost, da skupaj s somišljenica-
mi oblikujete vsebine, o katerih razmišlja-
te, pa za njihovo realizacijo še ni bil pravi 
trenutek.

Oblikovale bomo svoje cilje v okviru 
delavnic. Najprej se bomo spoznale in se 
razdelile v skupine; nič hudega, če zdru-
žujete več področij, na katerih delujete, 
to je samo prednost, lahko boste izbirale 
in se odločile za tisto skupino, kamor vas 
bo najbolj vleklo srce. Skupine se bomo 
med seboj predstavile druga drugim – na 
ta način se bo razširil naš pogled na pode-
želje in na to, kaj vse na nekem območju 
obstaja. Svoja prizadevanja, razmišljanja 
in snovanja bomo najprej predstavile v 
svoji občini, nato pa po skupinah v okviru 
velike končne prireditve. 

Ženske znamo pripeljati vsebine do 
konca. Pripeljimo tudi ta projekt do kon-
ca tako, da bomo z narejenim zadovolj-
ne. Vaše znanje, sposobnosti in ideje so 
bistvenega pomena za sooblikovanje ra-
zvoja podeželja. 

LAS, Sožitje med mestom in podeže-
ljem, temelji na tripartitnem partnerstvu, 
sestavljenem iz predstavnikov javnih in-
stitucij (javnega sektorja), gospodarstva 
(ekonomskega sektorja) in civilne družbe 
(zasebnega sektorja). Članstvo je odprto 
in prostovoljno, saj v LAS lahko kadarko-
li pristopijo novi člani, ki so enakopravni, 
imajo enake pravice in dolžnosti. Lokalno 
okolje je tako dobilo možnost soodločanja 
o prioritetnih aktivnostih in projektih, ki 
vodijo k izboljšanju kakovosti življenja na 
podeželju. 

Kontakt: Marjana Marn (predsednica 
UO LEADER LAS, Sožitje med mestom 
in podeželjem), GSM: 031/573 333, mar-
jana.marn@guest.arnes.si; Josip Pintar 
(Ciza, Zavod za razvoj podeželja), GSM: 
031 515 875, josip.pintar@ciza.si.

Vljudno vabljene!

Maruška Markovčič
in Brigita Marinšek

Vabimo vas, da se nam pridružite na dveh delavnicah, ki bosta v ponedeljek, 11., 
in sredo, 13. aprila 2011, med 18. in 21. uro v kulturni dvorani Škofljica. 
Vse dodaten informacije dobite pri: 
•  Nevenki Kovač, 031/872 327, e-mail: kovac.nevenka@gmail.com;
•  Maruški Markovčič, 031/278 489, e-mail: maruska.markovcic@gmail.com; 
•  Brigiti Marinšek, Občina Škofljica, 01/360 16 18, 

e-mail: brigita.marinsek@obcina.skofljica.si.
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Fotografija: zbrano sodelovanje udeležencev pri križevem potu v naravi

Križev pot v naravi v župniji Ljubljana Rudnik
Na prvo postno nedeljo, 13. marca, smo 

v župniji Ljubljana Rudnik, ki jo upra-
vljajo Salezijanci, začeli s tradicionalnimi 
nedeljskimi postnimi procesijami križe-
vega pota v naravi. Običajno nam je vre-
me naklonjeno, tako da se lahko molitve 
križevega pota udeležimo vse tri postne 
nedelje. Najprej je procesija križevega 
pota na Lavrici, nato na Orlah ter zadnjo 
postno nedeljo na Rudniku, kjer poteka od 
križa pod šolo do cerkve (v primeru dežja 
je molitev križevega pota v cerkvi). 
Četrta molitev križevega pota v petek 

zvečer pred cvetno nedeljo na pokopali-
šču na Rudniku pa je namenjena cerkve-
nim pevcem, članom župnijskega pasto-
ralnega sveta (ŽPS) in ključarjem, vsem 
skupaj z njihovimi družinami.

K prvi letošnji molitvi križevega pota v 
naravi se je v nedeljo, 13. marca, ob 15. 
uri zbralo pred Žabjekovo domačijo na 
Debelem hribu preko 50 ljudi različnih 
generacij, od otrok do babic in dedkov. 
Pred vsako od 14 postaj križevega pota 
smo skupaj zapeli uvodno kitico, štirje 
župljani pa nato brali besedilo. Že deset 
let trajajoče pobožnosti so vsaj prvo in 
drugo postno nedeljo pogosto spremljali 
hladni pomladni vetrovi, zato se običajno 
prva procesija križevega pota odvija na 
Lavrici, v zavetju gozdne poti do vrha s 

križem, ki označuje mesto nesrečne smrti 
pred več kot sto leti. 

Križev pot v naravi, kot smo brali v 
besedilu Romana Guardinia, ljudi nago-
varja na poseben način, saj je usmerjen 
na Jezusovo telesno in duševno trpljenje, 
na lakoto, žejo, težo križa, zapuščenost, 
zasramovanje, osamljenost itd. Naštete 
tegobe občutimo tudi v sodobnem sekula-

riziranem in materialnem sve-
tu, ki trpi v ujetosti in stiskah 
malodušnosti do vsega in vsa-
kogar, zato smo udeleženci 
pobožnosti zbrano sledili be-
sedilu, hodili za križem ter so-
delovali z molitvijo in petjem. 
Pri tem je spodbudno še to, da 
so se nam letos v primerjavi 
s procesijami preteklih let 
pridružili številni novi udele-
ženci. Saj ljudje kot duhovna 
bitja potrebujejo in zato išče-
jo duhovne podlage, kar kaže 
na novo upanje, na katerem 
lahko gradimo medsebojne 
odnose in pričakujemo boljšo 
prihodnost, razvezano spon 
malodušja. 

Križev pot v naravi zadnja 
leta vodi Alojz Zupan, župnik 
župnije sv. Simona in Juda 
Tadeja, Ljubljana Rudnik. 
Posamezno postajo križevega 
pota je z lesenimi križi označil 

Tadej Pogačnik, član ŽPS in ministrant, s 
Poti na Debeli hrib, ob kateri poteka kri-
žev pot. Njegov oče, Andrej Pogačnik, pa 
nas je ob zaključku pobožnosti nagovoril, 
pohvalil našo zbranost in povabil na čaj in 
pecivo. Za ogrevanje nekoliko premraže-
nih udov je bilo na voljo tudi še kaj moč-
nejšega, tako da smo se lahko še precej 
časa zadržali v prijetnem klepetu, preden 
smo se vrnili vsak na svoj dom.

Naslednja pobožnost križevega pota v 
naravi je predvidena na Orlah, od Hrasta-
rije do Šinkovčevega križa, tretja pa bo na 
Rudniku.

 Stopili smo v leto dobrodelnosti, h ka-
teri nas Cerkev spodbuja z besedami sv. 
Pavla: »Drug drugega bremena nosite.« 
Molitev v naravi, ki nam jo je podaril Bog 
in do katere se moramo obnašati odgo-
vorno, da jo ohranimo za poznejše rodo-
ve, nas še toliko bolj povezuje in utrjuje 
v dobrem, saj Jezus ni z nami le v cerkvi, 
ampak povsod tam, kjer sta dva ali trije 
združeni v njegovem imenu. 

Vzeti si čas za duhovnost ter medse-
bojno druženje v naravi, je v današnjem 
času prezaposlenosti in individualizma 
hvalevredno dejanje, zato želimo tradi-
cijo pobožnosti križevega pota v naravi 
ohranjati. Prepričani smo, da je seme pa-
dlo na plodna tla in da bo dalje raslo in se 
razvijalo. 

Ksenija in Stanko
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Postni čas
 Skupina za oznanjevanje v Župnijskem 

pastoralnem svetu (ŽPS) škofljiške župni-
je se je odločila, da postni čas zaznamuje 
s predstavitvijo verskega tiska. Na pogled 
lahka naloga, ko pa se je lotiš, ugotoviš, 
da že samo naštevanje tiska potrebuje do-
ločen prostor. Odločili smo se, da bomo 
tisk predstavili v razpoložljivih izvodih na 
stojalih v veži župnijske cerkve.

Naj nekaj najpomembnejših navedem: 
Tednik DRUŽINA, mesečnik OGNJIŠČE 
za mlado in staro, MAVRICA – mesečna 
revija za otroke, starše, katehete in vzgo-
jitelje, TRETJI DAN – krščanska revija 
za duhovnost in kulturo, NAŠA KATE-
HEZA – glasilo slovenskih katehetov, 
katehistinj in staršev, mednarodna kato-
liška revija COMMUNIO pa VZGOJA, 
BOŽJE OKOLJE in CERKEV V SEDA-
NJEM SVETU – naj bo zaradi prostora 
dovolj.

Letos je tednik Družina že 60 let med 
nami. V drugi številki pred 60 leti sem 
prebral članek LEGENDA O LAŽI. Ta 
govori, da so se državljani odločili, da en 
dan ne bo nihče lagal. Tistega dne je vse 
teklo v pravičnosti in resnici: v časopisih, 
trgovini, na sodišču, v šoli, najbolj so se 
pohvalili davčni, dohodninski in carinski 
uslužbenci. Če bi ljudje dosledno delova-
li v resnici, mnoge ustanove ne bi imele 
dela. 

Ko z gornjo Družino izpred 60 let vzpo-
redim z zdajšnjo, zadnjo (Družina 11.–13. 
marec 2011), je presenetljivo to, da je v 
zdajšnjem času najaktualnejša še vedno 

resnica, v rubriki Naš komentar v član-
ku »Resnica vas bo osvobodila«, da smo 
»žal tudi verni z neodgovornostjo in neod-
ločnostjo prispevali k žalostnemu stanju 
družbe in Cerkve. Ker je tako v državi kot 
v Cerkvi zmanjkalo kritične mase – po-
končnih ljudi -, je stanje zelo zaskrbljujo-
če. Če začnemo kar pri sebi, hitro ugotovi-
mo, da slediti resnici, pravici in poštenosti 
zahteva odločno spreobrnjenje.« Zato dr. 
Janez Juhant v članku ugotavlja, da »po-
stni čas ni izziv le kristjanom, pač pa 
vsem, ki hočejo drugače, ko spremljamo, 
da v arabskih deželah zdaj gredo mnogi v 
smrt, ugotavlja, da brez križa ne gre. Raz-
lika je v tem, da je pot križa v dialogu 
lažja in bolj človeška, saj se bremena 
porazdelijo, medtem ko nasilni posegi še 
dolgo bolijo, kar nam potrjuje slovenska 
revolucionarna kalvarija.«

Naj vam navedem še besede gospe Li-
dije Jerebic, ki vodi Materinski dom na 
Škofljici in nam v članku »Recimo da ži-
vljenju«, objavljenem v reviji NAŠA KA-
TEHEZA (31/2010), med drugim pravi: 
»Branje in premišljevanje Božje besede 
ne pomeni, da se zapremo v svoj svet, am-
pak da podamo roko, ko nekdo potrebuje 
oporo, moč, pogum. Že dvajset let imamo 
v materinskem domu Karitas na Škofljici 
možnost, da vedno znova odgovarjamo 
ženskam, ki nas pokličejo. To so noseč-
nice, ki jim niti lastna družina niti partner 
ne moreta ali ne želita pomagati, matere 
z majhnimi otroki, ki doživljajo nasilje, 
pa tudi starejše žene, ki imajo že odrasle 

otroke in so se odločile, da rečejo: 'Da, ži-
vljenje, ne, nasilje!'« 

Naj še zaključim z njenimi železnimi 
besedami: »Odločitev je naša! Ker smo 
svobodni!«

Anton Mušič, član skupine za 
oznanjevanje pri ŽPS Škofljica

V kulturni dvorani Občine Škofljica 
je 4. 3. 2011 potekal letni zbor članov, 
kateremu so poleg članov prisostvovali 
tudi povabljeni gostje: tov. Julka Žibert, 
podpredsednica Mestnega odbora ZB 
Ljubljana, tov. Milan Gombač, predse-
dnik Krajevnega odbora ZB Ljubljana 
Vič Rudnik, župan Občine Škofljica g. 
Ivan Jordan in podžupan g. Bojan Bo-
žič, tov. Peter Pal, predsednik stranke 
DESUS Škofljica, tov. Janez Ogrinc, 
predsednik Društva upokojencev Ško-
fljica, ter predstavniki sosednjh KO 

ZB NOB Barje, Šmarje Sap in Velike 
Lašče.
Članom organizacije je predsednik Jože 

Rojc poročal o delu Upravnega odbora in 
posameznih odborov v letu 2010, ter po-
dal predlog plana aktivnosti in za to po-
trebna finančna sredstva v letu 2011. 

Predsednica Odbora za socialno skrb-
stvo in pomoč Pavla Rojc je poročala o 
opravljenih obiskih pri starejših in bolnih 
članih, o skrbeh in problemih, o katerih 
se pri tem pogovarjajo, ter o pobudah in 
predlogih, ki pri teh srečanjih nastajajo. 

Na zboru sta članici odbora, Pavla Perme 
in Milka Možina, za dolgoletno in požr-
tvovalno delo prejeli zasluženo priznanje 
KO ZB NOB Škofljica.

Posebno priznanje in zahvalo za več-
letno in nesebično delo pri organizaciji 
postavljanja šotora, ureditvi in okrasitvi 
prizorišča vsakoletnih proslav na Brezju 
je predsednik Jože Rojc izročil Janezu Pi-
škurju. 

Med razpravo v katero so se vključili 
tudi povabljeni gostje, je Milan Gom-
bač predsednik Krajevnega odbora ZB 

Letni zbor KO ZB NOB Škofljica 

Začetni del razstavljenega
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Mestni odbor Zveze združenj borcev za 
vrednote NOB, Aktiv veterank NOB in 
pokrovitelj Župan mestne občine Ljublja-
na Zoran Janković so tudi letos 6. marca 
v Cankarjevem domu, pripravili svečano 
prireditev ob mednarodnem dnevu žensk.

Pozdravni nagovor je imel župan, Zoran 
Janković, ki je v imenu pokrovitelja česti-
tal za praznik. 

Milena Zupančič, slovenska gledališka 
in filmska igralka je nato imela praznični 
nagovor, v katerem se je s toplimi bese-
dami spomnila, kako so se tega praznika 
nekoč udeleževale ženske na podeželju na 
katerem je preživela otroška leta. Priso-
tnim v dvorani je pričarala spomin na po-
men tega praznika. Za kulturni program so 
poskrbeli Partizanski pevski zbor iz Lju-
bljane in recitatorji.

Ob koncu prireditve je v avli poskrblje-
no za prigrizek, druženje in kozarček v 

čast praznika. Ob tej priliki je nekaj naših 
članic pristopilo k tovarišu Janezu Stanov-
niku in ga zaprosilo za skupni posnetek v 

čast dogodka. Dostopen kot vedno, se je 
tudi to pot prijazno odzval.

Vera Banić Vukadin

Proslava 8. marca v Cankarjevem domu

Ljubljana Vič Rudnik, tokrat izjemoma 
in namenoma opustil komentar trenutnih 
dogajanj v Sloveniji. Prepričan je, da člani 
organizacije pozorno in zelo zaskrbljeno 
spremljajo trenutna gospodarska in poli-
tična dogajanja . Pohvalil je delovanje KO 
ZB NOB Škofljica, ki po svoji aktivnosti 
in naraščajočem številu članov močno iz-
stopa v širših okvirih. Delo v tej organi-
zaciji pozorno spremlja, saj je že 15 let 
prisoten na vseh pomembnejših dogodkih. 
. Zasluge za to nedvomno pripadajo tudi 
predsedniku, Jožetu Rojcu ,saj so njegova 
prizadevanja tista motivacijska moč, ki 
združuje aktivne člane in celotno organi-
zacijo vodi v pravi smeri.

Prisotnost župana, g. Ivana Jordana, 
so prisotni toplo pozdravili. Pozvali so ga, 
da spregovori nekaj besed o delu novega 
občinskega sveta. Člani so dobili prilo-
žnost, da se o trenutnih dogajanjih v obči-
ni informirajo in dobijo nekaj odgovorov 
na vprašanja, ki jih že leta vedno znova 
naslavljajo na občinsko upravo. Čeprav je 
svojo prisotnost na zboru zaradi službenih 
obveznosti moral časovno omejiti, je po-
vedano zajelo široko paleto aktivnosti in 
zadovoljilo večino poslušalcev. Osredoto-
čil se je na nekaj bistvenih problemov v 
Občini Škofljica, ki so že dolga leta tema 
burnih razprav tudi na letnih zborih KO 
ZB NOB Škofljica..

Prisotne je z veseljem obvestil, da je 
končno rešen problem odkupa zemljišča 
za dom ostarelih , ki je dolga leta oviral 
realizacijo pripravljenih aktivnosti in pov-
zročil tudi zastaranje nekaterih dokumen-
tov. Razložil je v kateri smeri se bo v na-
daljevanju prizadeval za hitro in ugodno 
rešitev tega problema. 

V nadaljevanju je spregovoril tudi o 
vseh ostalih zahtevah in potrebah, kraja-
nov Škofljice, kot so: zahteva po poveča-
nju števila zdravnikov in s tem povezan 
projekt prostorske širitve zdravstvenega 
doma. Kot občina z 2.200 prebivalci smo 
imeli eno zdravnico. Danes je v občini že 
9.300 krajanov, smo ena hitro rastočih ob-
čin in trenutno stanje zdravstvene oskrbe 
postaja nevzdržno. S povečanjem števila 
prebivalcev je povezana tudi zahteva po 
povečanju kapacitet otroškega vrtca. V 
teku so tudi razgovori o izgradnji velike-
ga trgovskega centra na Škofljici. Omenil 
je nadaljevanje del na plinovodu in se po-
hvalil, da bo izgradnja omrežja širokopa-
sovnega interneta, pokrila 90 % področja 
občine, kar je redkost med Slovenskimi 
občinami . Omenil je, zgledno in tvorno 
sodelovanje s člani organizacije svetniki 
v občinskem svetu, tov. Jožetom Rojcem 
in Petrom Palom.

Kot koordinator občin življenjsko za-
interesiranih za razrešitev prometnih 

zagat je razložil dosedanji potek in na-
daljevanje aktivnosti za prehodno in 
trajno rešitev teh problemov. Omenil 
je prizadevanja za izgradnjo parkirišča 
»Park and ride«, za 500 vozil na Pijavi 
Gorici, kar bi zajezilo del prometa skozi 
Škofljico. 
Čeprav je vsem jasno, da je vse našteto 

povezano s pridobivanjem finančnih sred-
stev in splošno pomanjkanje le teh, zna 
zamrzniti marsikateri dober namen, drži 
dejstvo, da ima nova sestava občinskega 
sveta in duh pozitivnega sodelovanja pri 
doseganju želenih ciljev veliko podporo 
članstva KO ZB NOB Škofljica. Zato je 
kratek prispevek župana pozdravljen s to-
plim aplavzom . 

V nadaljevanju je Franc Habjan opo-
zoril na 70. letnico ustanovitve OF, ki jo 
bomo praznovali letos. Prisotne je spo-
mnil, da smo pred dvajsetimi leti z veli-
ko večino na referendumu glasovali za 
svobodno in demokratično državo Slove-
nijo, nismo pa glasovali za kapitalizem s 
takšnim obrazom, kot ga vidimo danes. 
Ugotavljamo da imamo suženjsko delo , 
ki ni plačano, opeharjene delavce pa me-
čejo iz njihovih bivališč . Za takšno dr-
žavo na referendumu nismo glasovali, za 
takšno državo se borci niso borili.
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V društvu VAS smo se odločili, da obudimo ta običaj in poka-
žemo otrokom, da je pust namenjen preganjanju zime, druženju 
in veseljačenju. Pri Padarju se je zbralo preko štirideset pustnih 
šem vseh starosti, kjer smo popravili še zadnje detajle svojih 
mask in se s harmoniko, petjem in plesom odpravili po vasi. 

Povsod so nas sprejeli z nasmehom na obrazu in polnim naro-
čjem dobrot. Pri vsaki hiši smo odplesali en ples in pokramljali. 
Povorka je trajala dlje, kot smo pričakovali, zato smo utegnili 
zimo pregnati le v starem delu vasi. Upamo, da se bo ta tradicija 
nadaljevala tudi v prihodnjih letih in da se nam bodo pridružile 
maske z vse vasi, kajti več nas bo, bolj veselo bo!

Matej Novak, tajnik društva VAS

27. marca se je v Smrjenah zopet dogajalo. Ob 13. uri je sre-
di vasi potekalo vpisovanje članov v društvo Vas. Odziv je bil 
neverjeten, saj se je v pičli uri včlanilo 110 članov. Večina jih je 
iz naše občine, kar nekaj pa tudi iz sosednjih občin. Ob plačilu 
članarine za tekoče leto smo prejeli člansko knjižico in program 
letošnjih prireditev. Pred startom smo se okrepčali z domačimi 
dobrotami, ki so jih pripravile pridne gospodinje. 

Malo po 14. uri smo zakorakali proti Županovi jami. Ponosni 
smo bili na dejstvo, da smo imeli med pohodniki župana, g. Ivana 
Jordana, ki je tudi član našega društva. Do jame smo hodili 80 
minut. Nekaj časa smo počivali, da smo se malo ohladili, kajti 
pot po Županovi jami se začne skozi ledeno dvorano. Lepote na-
rave, ki so nastajale več deset tisočletij, so očarale vse navzoče. 
Kljub približno tisoč stopnicam smo vsi zmogli pot in se prijetno 
utrujeni vrnili iz kraške lepotice.

Po vrnitvi v Smrjene smo nadaljevali z veselim druženjem ob 
dobri kapljici, domačih mesnih dobrotah in pecivu. Kmalu sta 
se oglasili dve harmoniki in pohodniki so začeli brusiti pete kar 
na asfaltu.

Na cvetno nedeljo, 16. aprila, organiziramo pohod na Ku-
rešček. Zbrali se bomo sredi vasi ob 13. uri. Ob 16. uri bo na 

Kureščku maša, kjer bo mogoče blagosloviti zelenje in butarice. 
Predhodno bomo poslali obvestila preko elektronske pošte in 
društvenih oglasnih desk.

Matej Novak

KD GROBLJE-DOMŽALE 
in 

KUD ŠKOFLJICA

VABITA NA OGLED

KOMEDIJE V TREH DEJANJIH
AVTORJA 

JOVANA STERIJA POPOVIĆA

JARA MEŠČANKA,
ki bo v SOBOTO, 16. APRILA, ob 19. uri
v KULTURNI DVORANI ŠKOFLJICA.

VABLJENI!

Maškarada v Smrjenah
V Smrjenah je dolgoletna tradicija povorke pustnih šem, na 

katero se je v zadnjih letih malce pozabilo. Na pustno soboto 
se je zbrala vsa vaška mladina in se odpravila od hiše do hiše 
preganjat zimo. S plesom in petjem so se otroci ustavili pri vsaki 
hiši, kjer so bili postreženi z domačimi dobrotami.

58 pohodnikov pred Županovo jamo. Foto: Aleš Permoser

Z društvom VAS v Županovo jamo
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Društvo za zaščito živali Škofljica
Obveščamo občane, da je prenehalo de-

lovati Društvo za zaščito živali Škofljica. 
Ker članstva s Škofljice ni bilo in je del 
članstva preseljen v Prekmurje ali razdro-
bljen po Sloveniji, bo društvo v prihodnje 
delovalo v Pomurju pod imenom Vse 
živo, Društvo za zaščito živali in okolja. 
Svojo dejavnost bomo razširili tudi na 
okoljske dejavnosti, v kratkem bo na vo-
ljo tudi spletna stran, telefonska številka 
društva pa ostaja ista. 

Seveda ostajamo še naprej povezani z 
drugimi društvi. Občane prosimo, da se v 
prihodnje po pomoč obračajo na ljubljan-
ska društva za zaščito živali, pa tudi na 
kočevsko in trebanjsko, ki sta najbližje 
krajevno pristojna. Člani škofljiškega dru-
štva smo večinoma tudi člani trebanjskega 
društva.

Razlogi preselitve društva so delno 
zasebne narave, delno pa je okolje tudi 
neugodno za naše delovanje. Izkušnje pri 
delu so bile zelo različne, od maloštevil-
nih pozitivnih odzivov na naše delovanje 
do prevelikih pričakovanj, saj zaradi toge 
in neustrezne zakonodaje nimamo skoraj 
nobenih pooblastil. Vse prepogosto pa 
smo bili deležni tudi odkrite sovražnosti, 
denimo v okolici gostilne Španček, kjer 
smo morali zaradi verbalnega nasilja celo 
poklicati policijo. 

Naše delo še naprej ostaja predvsem 
ozaveščanje javnosti in ni izključeno, da 

ne bomo še kdaj napisali kakšnega članka 
tudi za Glasnik. Prav tako še naprej svetu-
jemo pri prijavah kršitev zakonodaje s po-
dročja zaščite živali, teren pa bomo sedaj 
seveda pregledovali povečini v Pomurju, 
izjemoma tudi na Škofljici. 

Upam, da bodo kaj več pripravljeni sto-
riti tudi občani sami. Žal je premalo ljudi, 
ki bi bili pripravljeni storiti več za živali 
in naravo. Zavest, da je dobrobit človeštva 
odvisna od dobrobiti drugih živih bitij, je 
še zelo šibka. Občani ste lahko pozorni na 
ravnanje drugih ljudi z živalmi, sami lah-
ko vlagate prijave, društva bomo pri tem 
pomagala, sami lahko skrbite za čisto oko-
lje. Ob tej priložnosti pa pozivam občane, 
naj sterilizirajo in kastrirajo svoje živali, 
v ta namen pozivam veterinarje, naj zni-
žajo cene svojih posegov. Upam pa tudi, 
da bodo lastniki pripravljeni dati kakšen 
evro več za živali – če se ga porablja za 
številne zadeve, ki niso nujne, denimo za 
pretirano število sveč za pokojne, nepo-
srečena novoletna darila ali igre na srečo, 
naj bo denar še za živali. Vedeti je treba, 
da večina mladičev, katerih rojstva omo-
gočate, ne dobi ustreznega doma in umre 
zaradi bolezni ali evtanazij v zavetiščih. 
V Sloveniji je malo kakovostnih zavetišč, 
ki ne evtanazirajo živali, in Občina Ško-
fljica žal ni zainteresirana za sklenitev 
pogodbe s katerim od takšnih zavetišč. S 
tem da preprečite rojstva mladičev, pa ne 

nazadnje občini prihranite strošek, ki bi 
ga imela za zapuščene živali, zato se lah-
ko prihranjeni denar porabi za druge, po 
mnenju večine ljudi koristnejše zadeve. 

Maloštevilčnost članstva pa je bila tudi 
razlog, da nismo zmogli narediti vsega, 
kar smo želeli, zato smo imeli tudi slabo 
izkušnjo s financiranjem s strani Občine 
Škofljica. Program smo zaradi malošte-
vilčnosti članov in pomanjkanja časa fi-
nancirali dvotretjinsko, prejeli pa smo re-
fundirano, le dobro tretjino sredstev, brez 
obrazložitve, tako da smo glede dejavno-
sti z razpisa porabili več lastnih sredstev, 
kot smo jih dejansko prejeli. Če ne bi bilo 
donacij, bi imeli izgubo. Drobna informa-
cija o tem, koliko prostovoljno delo neka-
terih društev »podpira« Občina Škofljica. 
Tudi moralne podpore za naše delovanje 
ni bilo. 
Člani smo svoje delo opravljali povsem 

prostovoljno, v prostem času. Menimo, da 
prostovoljstvo v Sloveniji na splošno še 
ni dovolj razvito, predvsem pa ni cenjeno 
tako kot v razvitih državah . . . Tudi pri 
tem capljamo za razvitim svetom. 

Upamo, da bo bolje, ne nazadnje smo 
se preselili v nekoliko prijaznejše okolje. 
Lep živalski pozdrav vsem občanom!

Barbara Győrfi
DZZŽ Škofljica (v preimenovanju)

Pustovanje na Lavrici
V nedeljo, 6. marca 2011, so Lavrico zasedle maškare. 

V velikem številu so se zbrale v Domu krajanov na Lavrici, 
kjer je prireditev organiziralo Društvo prijateljev mladine 
Lavrica. V gosteh sta bili lokalni umetnici risanja na obraz, 
gospe Mateja in Ines Železnikar. Na obraze sta uspeli 
pričarati najrazličnejše umetnije in maskam dodali končno 
podobo. Za glavno zabavo pa je poskrbel s svojo harmoniko 
in številnimi vragolijami klovn Žare. Glasno se je pelo, 
razigrano plesalo in veselo smejalo. In ker je pust praznik 
polnih ust, so se maškare sladkale s sladkimi krofi in slastnim 
čajem.

In kot vidite sami, maškare so dobro opravile svoje delo, saj je 
v našo deželo zopet močneje posijalo sonce, pregnalo barjanske 
meglice ter na vrtove in njive priklicalo pridne ročice. Nastopila 
je pomlad.

Foto in tekst: Pavla Udovič
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Na podlagi določil Zakona o kmetijstvu (Ur. list RS št. 45/08), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 
in 2012 (Uradni list RS, št.96/10), 13. člena Pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v 
Občini Škofljica (Uradni list RS, št. 84/07), Mnenja ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o skladnosti sheme državne 
pomoči »Programi za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v Občini Škofljica 2007 – 2013«, št priglasitve: K – BE084-
5874602-2007 ter Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2011 (Ur. l. RS, št. 11/2011), objavlja Občina Škofljica

JAVNI RAZPIS
za dodelitev sredstev za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v Občini Škofljica za leto 2011

Predmet razpisa so nepovratna sredstva, ki se bodo dodeljevala za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v Občini Škofljica. 
Državne pomoči se dodeljujejo za naslednje namene:

1. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju 

Predmet podpore:
Predmet podpore je izobraževanje in usposabljanje kmetov in članov njihovih družin oz. gospodinjstva; prijavljajo se izvajalci 
storitev kot so KSS, ZGS, zavodi in druge organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva in 
gozdarstva.

Upravičeni stroški:
Sredstva se dodelijo za kritje stroškov organiziranja programov usposabljanja (predavanja, tečaji, strokovne ekskurzije,…)
Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani se sredstva dodelijo za honorarje za storitve, ki ne spadajo med trajne 
ali občasne dejavnosti, niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja.
Izmenjava znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav, sejmov, ter sodelovanje na njih.
Stroški na področju širjenja znanstvenih dogajanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi,…).
Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega 
proizvoda (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).

Upravičenci do sredstev:
Do sredstev so upravičene nevladne organizacije in organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti tega ukrepa in opravljajo 
dejavnost na območju občine. 

Višina razpisanih sredstev:
Znesek razpisanih sredstev znaša 3.000,00 €.

2. Naprava pašnikov

Predmet podpore:
Sredstva so namenjena urejanju pašnih površin in podpori pašnemu in kosnemu izkoriščanju travne ruše. Sredstva se dodelijo za:
 – novogradnjo pašnika, ki ne sme biti manjši od 1 ha in za katerega je potreben izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, 

opreme in tehnologije paše,
 – obnovo pašnika, starejšega od 10 let, (zemljišče ne sme biti manjše od 0,5 ha razširitev obstoječega pašnika,

Upravičeni stroški:
 – stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ali leseno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke;
 – stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanje zemljišča (stroški strojnih storitev);
 – stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino; 

Upravičenci do sredstev:
Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za 
kmetijstvo in imajo sedež v Občini Škofljica. 

Višina razpisanih sredstev:
Znesek razpisanih sredstev znaša 3.000 €.
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3. Sofinanciranje plačila zavarovalnih premij

Predmet podpore: 
Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev kot državne pomoči za sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje živali 
za primer bolezni v letu 2011.

Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje izgub, ki jih povzročijo bolezni živali ali napad škodljivcev.
Upravičenci morajo izpolnjevati specifične pogoje, določene v Uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetij-
ske proizvodnje in ribištva za tekoče leto.

Upravičenci do sredstev:
Upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje so kmetijska gospodarstva, ki sklenejo 
zavarovalno pogodbo za tekoče leto.

Okvirna višina sredstev: 
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša: 2.000 €.

II. POGOJI IN KRITERIJI ZA DODELITEV DRŽAVNE POMOČI:

Splošni pogoji:
a) Upravičenci lahko pridobijo sredstva za posamezne namene le pod pogojem, da podajo izjavo o kumulaciji pomoči, da za 

posamezen namen niso prejeli sredstev iz državnih ali mednarodnih virov ali drugih virov. V kolikor se je upravičenec prijavil 
še na druge javne razpise za isti namen in čaka na odgovor, mora to navesti v svoji vlogi. Pri dodeljevanju državnih pomoči se 
upoštevajo pravila, ki prepovedujejo preseganje kumulacije državnih pomoči nad dovoljeno intenziteto pomoči.

b) Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Škofljica in še niso izvedeni. Investicije 
ne smejo biti pričete pred podpisom pogodbe o dodelitvi sredstev.

c) Če je upravičenec - majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti 
dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.

d) Mikropodjetja ter mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju Občine 
Škofljica, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1ha primerljivih kmetijskih 
površin, ki ležijo na območju Občine Škofljica

e) Investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev.
f) Pri upravičenih stroških se upošteva nakup za novo in rabljeno opremo/stroje/material. Ne upošteva se lastni material ali lastno delo.
g) V kolikor je upravičenec davčni zavezanec, se pri upravičenih stroških od bruto osnove odšteje davek na dodano vrednost (osno-

va za državne pomoči je odbitek davka od upravičenih stroškov).
h) Če dodeljena sredstva niso porabljena namensko, jih mora prejemnik vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se ob-

računavajo od dneva plačila upravičencem do dneva vračila sredstev.
i) Pomoč se lahko dodeli le za kmetijsko gospodarstvo ali združenje, ipd., ki ni podjetje v težavah.
j) Subvencije se bodo izplačevale kot nepovratna sredstva.
k) Za ostala določila se upoštevajo pravila Pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja 

v Občini Škofljica,
l) Vsa dokazila (račune) o plačilu storitev je potrebno dostaviti najkasneje do 20.11.2011.

III. NAJVEČJA INTENZIVNOST POMOČI:

1. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju.
 •  pomoč lahko krije do 100 % stroškov na področju izobraževanja, usposabljanja, svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje 

strani, organizacije forumov, tekmovanj, razstav, sejmov, publikacij, spletišč, stroške na področju nadomeščanja. Pomoč se 
dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.

2. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo – naprava pašnikov:
 •  do 50 % upravičenih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi,
 •  do 40 % upravičenih stroškov za ostala območja.
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij:
 •  Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje živali za primer bolezni znaša razliko do 50% upravičenih stroškov 

obračunane zavarovalne premije s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov. 

Najnižji znesek, ki ga lahko prejme upravičenec, je za vse vrste ukrepov 100 €, razen pomoči za plačilo zavarovalnih premij, kjer 
znaša najnižji znesek 25 €, najvišji znesek pa: 
 – 1.500 € za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju,
 – 3.000 € za napravo pašnikov,
 – 300 € za plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje živali za primer bolezni.
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IV. MERILA IN KRITERIJI:

Merila za dodelitev državnih pomoči po uredbi za skupinske izjeme – naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo: 
 – starost upravičenca,
 – standard kmetijske pridelave,
 – status upravičenca, 
 – delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe,
 – območje v katerem leži kmetijsko gospodarstvo. 

V. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE

Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 
Škofljica in sicer vključno do 15. maja 2011 (datum žiga pošte). Za plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje živali pa je skrajni 
rok za oddajo vlog 15. 11. 2011. Po tem datumu lahko upravičenci oddajo vloge le v primeru, če bo zavarovanje sklenjeno med 
15. 11. 2011 in 31. 12. 2011. Te vloge bodo obravnavane in izplačane v januarju 2012.

K vlogi je potrebno priložiti vse dokumente, ki jih kot obvezna dokazila zahteva razpisna dokumentacija in so navedeni na obrazcu 
»vloga«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov vlagatelja.

Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z obvezno navedbo na prednji strani ovojnice »NE ODPIRAJ - RAZPIS ZA RAZVOJ 
PODEŽELJA«. V oklepaju je potrebno navesti vrsto ukrepa a) zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju, b) naprava 
pašnikov, c) plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje živali. V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več namenov, mora 
biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti. 

VI. ODPIRANJE VLOG

Odpiranje vlog vodi Komisija za kmetijstvo, gospodarstvo, finančne in pravne zadeve in bo izvedeno meseca maja 2011, za ukrep 
– sofinanciranje plačila zavarovalnih premij pa tudi konec meseca novembra. 
Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno 
izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 8 
dni dopolnijo.

VII. ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah s sklepom odločila občinska uprava Občine Škofljica, 
o pritožbi zoper ta sklep pa župan Občine Škofljica.
Zavržene bodo vloge:
 – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v V. točki besedila tega razpisa,
 – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija za posamezni 

namen in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
 – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije 

za posamezni namen,
 – ki jih bo področna komisija na podlagi meril za ocenjevanje in vrednotenje ocenila kot neustrezne.

Občina Škofljica bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog.

VIII. SKLENITEV POGODBE

Medsebojne obveznosti med Občino Škofljica in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo.

IX. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnih rokov dosegljiva na spletni strani Občine Škofljica: http://www.
skofljica.si in v sprejemni pisarni občine, na Šmarski cesti 3, kjer jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur (ponedeljek, 
sreda in petek med 8. in 12. uro, ob sredah tudi med 15. in 17. uro). 

3

URADNE OBJAVE – LETNIK XX, ŠT. 1, APRIL 2011



X. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani po telefonu oziroma e- pošti vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 
ure, pri Brigiti Marinšek, e-pošta: brigita.marinsek@obcina.skofljica.si, telefon: 360 16 18.

Datum: 20. 3. 2011  Župan Občine Škofljica
Številka: 330-01/2011  Ivan Jordan, l. r.

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. list RS, št. 22/98), Zakona o izvrševanju proračuna RS 2011 in 2012 (Ur. list RS, št. 
96/2010), Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2011 (Ur. list RS, št. 11/2011) in 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega 
programa športa v Občini Škofljica (Ur. list RS št. 98/08) Občina Škofljica objavlja 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju športa v Občini Škofljica za leto 2011

1. Naročnik: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
2. Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo športna društva, klubi, vrtci, osnovne šole, zavodi, gospodarske družbe, 

zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, ki imajo sedež v Občini Škofljica 
in izpolnjujejo pogoje Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Škofljica.

3. Vsi predlagatelji programov morajo:
a) vsebine programov predstaviti na osnovi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Škofljica, na predpi-

sanih obrazcih in izpolnjenimi po priloženih navodilih, 
b) priložiti izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju pogojev razpisa,
c) imeti urejeno evidenco o članstvu in dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
d) občini v roku oddati poročilo s prilogami o realizaciji programov športa v letu 2010,
e) imeti zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za realizacijo športnih programov za katere kandidirajo, dejavnost pa 

opravljati neprofitno, 
f) v primeru kandidature za otroške in mladinske športne šole navesti, spletno stran, na kateri so objavljeni doseženi rezultati 

(končne lestvice, bilteni ipd.),
4.  Iz proračunskih sredstev bodo sofinancirani sledeči programi: 

Programi Finančna sredstva za 
posamezne programe

a) gibalna in športna vzgoja predšolskih otrok
 – športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci:  500 €
b) interesna in športna vzgoja šoloobveznih otrok
 – program “Naučimo se plavati”- 1. r. devetletke:  1.695 €
 – programi športnih društev in drugih izvajalcev:  4.000 €
 – občinska, medobčinska in področna šolska tekmovanja: 3.300 €
c) interesna športna vzgoja mladine od 15 do 20 let: 1.200 €
d) športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 
 – otroške športne šole: 5.500 €
 – mladinske športne šole:  6.000 €
e) športna rekreacija:  6.700 €
f) izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov:  500 €
g) delovanje društev in strokovnih služb
 – delovanje društev: 7.700 €
 – delovanje strokovnih služb:. 2.000 €
h) vzdrževanje objektov
 – vzdrževanje športnih objektov (stroški vzdrževanja za društva): 1.100 €
i) promocijske športne prireditve
 – promocijske prireditve: 4.100 €

5.  Razpis je objavljen tudi na oglasnih panojih in spletni strani Občine Škofljica: http://www.skofljica.si. Društvom, ki razpolagajo 
z e-pošto bomo, poslali razpisno dokumentacijo na njihov e-naslov. 

  Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi v sprejemni pisarni Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica v času ura-
dnih ur. Dodatne informacije lahko dobite na tel. št. 041 726 898 (v času od 16.00 do 18.00 ure)
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6.  Prijave morajo biti poslane do petka, 13. maja 2011 v zaprti kuverti s pripisom: »NE ODPIRAJ: JAVNI RAZPIS – ŠPORT 
2011«, na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica. Prijave, ki bodo prispele po tem datumu, komisija ne bo 
upoštevala.

7.  Javno odpiranje ponudb bo v četrtek 19. maja 2011 ob 10._uri v sejni sobi občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica. 
Obravnavali bomo vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje navedene v 3. točki tega razpisa in bodo prispele do roka. 

8.  Programe ponudnikov bomo obravnavali in bodo sofinancirani na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa 
športa v Občini Škofljica in Meril za vrednotenje in izbor programov športa. 

9.  Sredstva za realizacijo izbranih programov morajo biti porabljena letu 2011, ravno tako morajo biti izbrani programi izvedeni 
v navedenem letu. 

10.  Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v najkasneje v 60 dneh od dneva odpiranja ponudb
11. Medsebojna razmerja med Občino Škofljica in izbranimi izvajalci športnega programa, se bodo uredila s pisno pogodbo. 

Datum: 15. marec 2011 Župan Občine Škofljica
Šifra: 673 – 01 / 2011 (1) Ivan Jordan, l. r.

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 100/2005), ob smiselni uporabi Zakona o društvih (Ur. list RS, 
št. 61/06 in naslednji), in na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofljica (Ur. list RS, št. 1/2010 in 101/2010) je Občinski svet na 5. 
redni seji dne 24. marca 2011 sprejel

PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV 
DRUŠTEV, NEPROFITNIH IN HUMANITARNIH ORGANIZACIJ V OBČINI ŠKOFLJICA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Občina Škofljica (v nadaljevanju: naročnik) s tem pravilnikom določa upravičence, pogoje in merila za sofinanciranje dejavnosti 
neprofitnih organizacij, društev, združenj, ljubiteljskih kulturnih in humanitarnih dejavnosti, in drugih institucij (v nadaljevanju: 
izvajalec) na območju Občine Škofljica. 

2. člen
Upravičenci do finančnih sredstev po tem pravilniku so izvajalci, navedeni v prejšnjem členu, ki:
 – so registrirani po zakonu o društvih in imajo sedež v občini Škofljica, 
 – so registrirani po zakonu o društvih in imajo sedež enote delovanja društva v občini Škofljica, 
 – imajo urejeno evidenco o članstvu, in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja, 
 – imajo urejeno evidenco o plačani članarini oz. podajo izjavo, da društvo nima članarine, 
 – imajo zagotovljene materialne, kadrovske in osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov, 
 – je njihova dejavnost neprofitna, 
 – pristojnim občinskim organom redno dostavljajo poročila o realizaciji programov,
 – program izvajajo v Občini Škofljica oz. izven v primeru gostovanja 
 – poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom.

3. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov izvajalcev, ki vzpodbujajo lokalno prebivalstvo k izvajanju aktivnosti 
lokalnega in širšega pomena, na najrazličnejših področjih dejavnosti. 

Iz občinskega proračuna se lahko financirajo tudi drugi projekti, če pomenijo bistveno popestritev društvene dejavnosti v občini. 

Do sorazmernega dela finančnih sredstev za delovanje, je upravičena tudi Območna izpostava JSLKD Ljubljana okolica, ki je ko-
ordinator medobčinskega kulturnega delovanja društev na območju ljubljanske in obljubljanskih občin.

 4. člen
V proračunu so načrtovana županova sredstva, ki so lahko namenjena tudi za financiranje:
 – programov društev, ki so registrirana po zakonu o društvih, delujejo v javnem interesu v in izven Občine Škofljica in ne morejo 

kandidirati na javnem razpisu za sredstva iz 2. člena tega pravilnika. V društvo morajo biti praviloma vključeni vsaj trije občani 
Občine Škofljica; 

 – programov humanitarnih organizacij in društev, ki so registrirana po zakonu o društvih, delujejo v javnem interesu v in izven 
Občine Škofljica in ne morejo kandidirati na javnem razpisu za sredstva iz 2. člena tega pravilnika. 
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Občina za dodelitev sredstev iz županovega sklada objavi letni javni poziv za zbiranje vlog za financiranje navedenih programov 
društev.

Sredstva za sofinanciranje projektov navedenih v drugem in tretjem odstavku tretjega člena in za sofinanciranje projektov navedenih 
v četrtem členu, so v proračunu rezervirana na posebnih proračunskih postavkah in se delijo na podlagi sklepa župana v katerem se 
dodelitev utemelji.

II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV

5. člen
Društvo v prvem letu delovanja ne more kandidirati na razpisu za sofinanciranje programov društev, ki ga objavi občina Škofljica.

 6. člen
Sredstva za sofinanciranje programov izvajalcev in upravičencev se zagotovijo v proračunu Občine Škofljica v višini, ki je določena 
z odlokom o proračunu za tekoče leto.

7. člen
Sredstva za sofinanciranje dejavnosti po tem pravilniku, se delijo na podlagi javnega razpisa, ki ga pripravi občinska uprava in ga 
objavi v uradnem glasilu Občine Škofljica, na spletni strani Občine Škofljica in oglasnih deskah. 
Od dneva objave javnega razpisa do določitve o izboru predlogov izvajalcev, se pogoji in merila razpisa ne smejo spreminjati. Raz-
pisni rok ne sme biti krajši od 30 in ne daljši od 45 dni.
 

8. člen
Razpis mora vsebovati:
 – podatke o naročniku programa,
 – pogoje za prijavo na razpis,
 – programe, ki se bodo sofinancirali ,
 – okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za izvedbo posameznih programov,
 – informacijo o razpisni dokumentaciji,
 – dokumente, ki jih mora izvajalec priložiti,
 – rok za prijavo na razpis,
 – datum odpiranja ponudb,
 – rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o rezultatu razpisa.

Razpisna dokumentacija je v času razpisa na voljo v vložišču, imetnikom elektronske pošte pa jo lahko delavec uprave pošlje po 
elektronski pošti. 
Vloge izvajalcev programov, ki niso oddane v razpisnem roku, na predpisanih obrazcih ali niso izpolnjene po navodilih, se ne 
obravnavajo in se s sklepom kot brezpredmetne zavržejo. 
 

9. člen
Na razpis prispele ponudbe, na osnovi pravilnika in točkovnika ovrednoti strokovna komisija, ki jo imenuje župan. 
Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih je vsaj en član, delavec občinske uprave. Komisija se seznani z višino sredstev, ki jih 
za izvedbo programov zagotavlja občinski proračun, pregleda popolnost prispelih ponudb in programe točkuje po točkovniku, ki 
je priloga tega pravilnika. Uprava izvajalce s sklepom obvesti o številu doseženih točk in vrednosti točke posameznih programov.

Pritožba na sklep komisije se poda v roku osmih dni od prejema sklepa, na župana Občine Škofljica. Županova odločitev je do-
končna. 

10. člen
Izvajalec lahko prijavi tudi programe ki ne spadajo v osnovno dejavnost društva (npr. turistično društvo prijavi kulturni ali huma-
nitarni program).
Za navedeni program društvo pridobi točke iz proračunske postavke za sofinanciranje kulturnih ali humanitarnih programov, oziro-
ma iz programov, ki so po vsebini najbližji predstavljenemu programu.

11. člen
Z vsakim izbranim izvajalcem, sklene župan pogodbo o sofinanciranju, ki vsebuje:
 – naziv in naslov naročnika programov,
 – naziv in naslov izvajalca programov, 
 – izbrane programe financiranja, 
 – višino sredstev in način financiranja, 
 – način nadzora nad porabo sredstev, 
 – ostala podrobnejša določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programov. 
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III. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE

12. člen
Za vse izvajalce je vrednost posameznih programov izražena v točkah.  

Vrednost točke (T) se določi za vsako proračunsko obdobje in za vsak sklop programov posebej. 

Formula za izračun je:

Vrednost točke (T) = višina sredstev v proračunu namenjenih sofinanciranju posameznemu sklopu programov
skupno število točk vseh društev doseženih za posamezni sklop programov

13. člen
Društva so razvrščena v dve kategoriji:
 – v I. kategoriji so kulturna društva, katerih programe je občina dolžna financirati na podlagi zakona in/ali ki delujejo v občinskem 

interesu ter društva, ki zajemajo široko paleto obiskovalcev in delujejo v občinskem interesu. 
 – v II. kategoriji so društva, katerih programi so 80% vezani na njihove člane in krajevno delovanje. Ostali del programa pa je 

namenjen tudi širšemu krogu občanov ali pa intenzivno delujejo na področju varstva narave (čebelarji, lovci).
 
Glede na vsakoletno dejavnost in vpetost v občinsko dogajanje, lahko društva prehajajo iz kategorije v kategorijo. 
Komisija za družbene dejavnosti lahko enkrat letno izvede rangiranja društev po kategorijah.

14. člen 
Naročnik izbranim izvajalcem nakaže sredstva za izvedbo prijavljenih programov skladno s prilivom sredstev v proračun, načeloma 
pa v dveh delih. 

IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
 

15. člen
Nadzor nad porabo sredstev opravlja občinska uprava oz. s strani župana pooblaščena finančna inštitucija.

Izvajalec je dolžan izvesti programe s katerimi se je prijavil na razpis v tekočem letu in je zanje prejel sredstva. 

V primeru da izvajalec ni izvedel vseh programov za katere je kandidiral in uspel na razpisu pridobiti sredstva za njihovo izvedbo, 
je dolžan naročniku v letnem poročilu podati obrazložitev razloga neizvedbe sofinanciranih programov. 
Ob enem mora navesti projekt v katerega je oz. bo vložil dodeljena sredstva, ki so bila namenjena za nerealiziran program, za kar 
se sklene aneks k pogodbi.

16. člen
Izvajalec mora predložiti naročniku poročilo o izvedbi programov s priloženimi dokazili o porabi prejetih sredstev. Vsebina, oblika 
in rok oddaje poročila je naveden v pogodbi. 

V primeru, da izvajalec sredstev ne porabi namensko, da je navedel neresnične podatke, druge nepravilnosti ali ni podal poročil, kot 
jih določa pogodba, lahko naročnik prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev z zakonsko predpisanimi 
obrestmi od dneva nakazila le-teh. Prihodnje leto ni upravičen do kandidiranja za sredstva na razpisu.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen 
Porabniki proračunskih sredstev so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom. Točkovnik za vrednotenje 
programov društev je sestavni del tega Pravilnika.

18. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti neprofitnih organizacij, društev in posa-
meznikov (Ur. list RS št. 12 / 2009). 

19. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, objavi pa se tudi v občinskem glasilu.

Datum: 24. marec 2011  Župan Občine Škofljica
Šifra: 007 – 07 / 2011 Ivan Jordan, l.r.
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TOČKOVNIK ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV DRUŠTEV

Zap Programi Obrazložitev Št. točk
1. ostali programi za člane društva: 3 točke

občinski nivo: 10 točk
2. turistični programi za člane društva: 3 točke

občinski nivo: 10 točk
3. kulturni programi za člane društva: 3 točke

občinski nivo: 10 točk
4. humanitarni programi za člane društva; 3 točke

občinski nivo; 10 točk
akcije preko celega leta; 10 točk
društva, ki so registrirana kot humanitarna; 20 točk

5. programi za mladino za člane društva 3 točke
občinski nivo 10 točk

6. veteranske organizacije za člane društva 3 točke
občinski nivo 10 točk

7. prijavljeno število prireditev / akcij – letno (v primeru, da 
ni zajeto v nadaljevanju točkovnika):

ocena posamezne prireditve,
prireditve morajo biti izvedene na območju 
Občine Škofljica

3 točke

8. sodelovanje s programom na občinskih prireditvah 
(državni in občinski praznik): pevski nastop, ali delovnih 
akcijah (čistilna akcija,…)

za vsako sodelovanje na občinski prireditvi 
ali delovni akciji

10 točk

9. gostovanje izven občine, ponovitve in soorganizacija 
prireditve:

 10 točk

10. sekcije v okviru društev: za vsako sekcijo, ki deluje v okviru društva 1 točka

11. materialni stroški društva glede na število članov: od 0 do 50 1 točka
od 51 do 150 2 točki
od 151 do 200 3 točke
nad 200 4 točke

12. ustvarjalne delavnica, tečaj, predavanje za material, plačilo predavatelja 10 točk
13. množičnost članstva (upoštevajo se člani, ki so občani 

Občine Škofljica):
od 0 do 50 1 točka
od 51 do 150 2 točki
od 151 do 200 3 točke
nad 200 4 točke 

14. enkratni projekt (okrogla obletnica društva, izdelava 
brošure, kasete, koledarja, prireditev medobčinskega oz. 
državnega značaja, …)

 20 točk

15. društvo brez članarine: 3 točke
16. število let delovanja društva: za vsakih pet let delovanja društva od usta-

novitve občine
3 točke

17. natančno izdelan letni koledar prireditev društva za vsako prireditev mora biti natančno 
naveden: kraj, datum in ura prireditve

3 točke

18. društva občinskega pomena 20 točk
19. društva krajevnega pomena 10 točk

Datum: 24. marec 2011 Župan Občine Škofljica
Šifra: 007 – 07 / 2011 Ivan Jordan, l. r.
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Pustna sobota je bila na Pijavi Gorici še prav posebno živah-
na. Pijavški skedenj, ki se je v naši vasi že uveljavil kot prostor 
zabave in prireditev, je tokrat gostil celo vrsto nenavadnih bitij 
iz sveta otroških sanj. Pisano okrašen, za kar so poskrbeli mladi 
udeleženci počitniških delavnic, ki so potekale v njem, z junaki 
iz risank in pravljic, je stari skedenj še najbolj spominjal na Shre-
kovo Močvaro. Čeprav se v KUD-u Pijava Gorica tudi doslej 
nismo vdajali zimski depresiji, so bile razigrane maškare, velike 
in male, dobrodošla poživitev ob še vedno precej nizkih tempe-
raturah. Veliko pustnih šem se je nagnetlo skupaj, kdo bi uga-
nil, od kod, in prav nič nas ni zeblo. Kar gomazelo je od raznih 
čebelic, metuljčkov, pikapolonic in drugih žužkov, ki so veselo 
poskakovali na plesišču. Začarane kraljične, dobre vile, brezzobi 
gusarji, nežne cvetlice, čarovnice, tiste grozne in elegantne, ki so 
na svojih metlah priletele naravnost z modne piste – prav vsi so 
se prijateljsko prijeli za roke in prešerno rajali. 

Ker pa pust brez pustnega krofa ni pravi pust in bi bil zares 
pust, kar pri Čotu zelo dobro vedo, so vsako masko nagradili s 
slastnim krofom iz svoje gostilne. 

Prepričani, da nam je le uspelo odgnati mrzlo zimo, smo se po 
zabavi prijetno utrujeni in od šminke razmazanimi obrazi neka-
teri poskrili v svoje gradove, brloge, vile Čira Čara, spet drugi 
pa odhiteli novim dogodivščinam naproti. Nasvidenje naslednje 
leto!

Milena Avsenak, KUD PIJAVA GORICA

Starodobniki v Slovenski Bistrici
Člani OTC Škofljica smo se 25. sep-

tembra 2010 udeležili sejma v Slovenski 
Bistrici.

V soboto zjutraj smo se kljub deževne-
mu vremenu zbrali pred Občino Škofljica 
in se odpeljali novim dogodkom naproti. 
Pot nas je vodila skozi Škofljico proti Ru-
dniku in nato po avtocesti proti Slovenski 
Bistrici. Med vožnjo do Slovenske Bistri-
ce smo imeli manjši postanek za kavico 
in okrepčilo.

Ko smo zapuščali Celje, je prenehalo 
deževati, tako da je bila cesta suha in pri-
jetna za vožnjo. Prispeli smo v Slovensko 
Bistrico, kjer smo si začeli ogledovati se-
jem, in po polurnem sprehodu skozi stoj-
nice je tudi tu ponovno začelo deževati. 
Odpravili smo se na zajtrk in po dogovoru 
s člani smo si kljub deževnemu vremenu 
šli ogledat Ptujski grad.

Na Ptujskem gradu smo si ogledali razne 
stare znamenitosti, pa tudi pustne maske s 

kurenti, ki so znamenitost tega kraja.
Nato nas je pot vodila še na Ptujsko 

Goro in počasi smo se odpravili nazaj na 
Škofljico.

Tako je minil še en izlet, organiziran z 
strani OTC Škofljica, dan bi bil lepši, če bi 

bilo boljše vreme, vendar smo člani OTC 
Škofljica pripravljeni na vse vremenske 
neprilike.

Tako smo zaključili še en izlet, in se vi-
dimo na naslednjem.

Pa srečno, vaš član Emil Sladič

Prireditev KUD-a Pijava Gorica

»Trarara, trarara, Pust se pelja!«

Foto: Marko Avsenak
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Društvo prijateljev mladine Lavrica 
objavlja

FOTO NATEČAJ ZA MLADINO
na temo: »NAJ žival / rastlina na Barju 2011«
s poudarkom na redkih in ogroženih vrstah

Rok oddaje: od 1. aprila do 5. septembra 2011. 

Sodelujejo lahko osnovnošolci in srednješolci s stalnim prebivališčem v 
občini Škofljica, ki niso dopolnili 19 let.

Avtor lahko sodeluje z največ 3 lastnimi fotografijami in jih pošlje 
po elektronski pošti na naslov najbarje.dpmlavrica@gmail.com.

Format fotografij: jpg, velikost datoteke med 0,4 in 1,5 Mb.

Najboljše tri fotografije bodo 
nagrajene:
1. Nagrada v vrednosti 50 €
2. Nagrada v vrednosti 30 €
3. Nagrada v vrednosti 20 €

Natančnejša pravila natečaja si 
lahko ogledate na: 
• facebook strani DPM Lavrica, 
• v majski številki Glasnika, 
•  spletnih straneh OŠ Škofljice in 

Občine Škofljica.
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Velikonočna zgodba
Vsak praznik ima svoj čar, etnološke 

značilnosti, vsebino, ki vnese v vsakega 
posameznika svoje občutke. Različna do-
življanja so odraz ranega otroštva, slike 
vzgoje naših staršev, starih staršev, pa tudi 
družine, v katerih živimo zdaj. Nekateri 
prazniki so nam ljubi, drugi prinesejo v 
naša srca določena pričakovanja, vzne-
mirjenje, nemalokrat tudi razočaranje. 

Velika noč je največji krščanski pra-
znik, in ko se prične veliki teden, moje mi-
sli vsakokrat odtavajo v otroštvo. To je bil 
čas, poln radosti in pričakovanj. Spomini 
oživijo in me vodijo pri vseh opravilih, ki 
sodijo v velikonočni čas. Od ponedeljka 
do srede se je pospravljalo, pomivalo in 
pralo. Še zdaj se spomnim vonja po sveže 
poribanem lesenem podu, z apnom pre-
beljenih sten v hiši in dišečih zavesah iz 
pisanega blaga, ki jih je mama sama seši-
la. Spomnim se svetopisemskih zgodb, ki 
mi jih je pripovedovala babica, s slikami 
prekritih sten v veroučni učilnici, skoraj 
na pamet sem znala odlomek o Jezusovem 
sojenju, obsojala Judo, ker ga je izdal, pa 
tudi Petra, ker ga je kot najboljši prijatelj 

trikrat zatajil. 
Na veliki četrtek sva z babico odšli k 

večerni maši, ki ponazarja spomin na Je-
zusovo zadnjo večerjo, ko je, preden je 
bil izdan, večerjal s svojimi učenci. Med 
slovesno mašo so utihnili zvonovi v zvo-
niku in cerkvene orgle. Potem sem še ves 
veliki petek poslušala, ali se bo morda le 
oglasil zvon v naši podružnični cerkvi, če 
bi se mežnar slučajno zmotil, a so ropotale 
le raglje.

Na veliki petek je po vseh prostorih v 
hiši dišalo po kruhu, poticah, šunki in klo-
basah, saj je bilo žegnanje velikonočnih 
jedi v naši podružnični cerkvi že v soboto 
dopoldne, zato je bil veliki petek name-
njen peki in kuhi. Z bratom sva vedno 
dobila vsak svojo velikonočno pletenico 
in se včasih prepirala, kdo bo imel katero. 
Seveda nisva dobila najlepših izdelkov 
midva, ti so bili namenjeni sosedovim 
otrokom. Najhuje je bilo, da nisva smela 
poskusiti prav nobene dobrote, vendar sva 
sčasoma razumela, da je veliko slajše, če 
je žegnano, pa tudi posta smo se strogo 
držali. Na veliki petek se je vame naseli-
la neke vrste otožnost. Razmišljala sem o 
križevem potu, če pa se je slučajno okrog 
treh popoldne stemnilo in zagrmelo, se mi 
je Kristusova smrt zdela še resničnejša. 
Zadnje petkovo opravilo je bilo barvanje 
pirhov. Spomnim se, da smo pirhe barvali 
le z rdečo barvo in čebulnimi olupki. To 
opravilo je prevzela mama, ker ni želela 
rdeče mize pa tal, mojih prstov in obra-
za ter razbitih jajc. Jaz sem le gledala in 
se učila. Preden je jajca obarvala, jih je 

namakala v kisu, da se je barva lepo prije-
la. Ko sem bila že v višjih razredih osnov-
ne šole, sem bila vesela, da se barva na 
vseh pirhih ni posrečila, ker sem jih potem 
lahko s tempera barvicami poslikala z raz-
ličnimi motivi in jih nato podarila svojim 
prijateljicam.

Velika sobota je bila polna dogajanj. 
Že v jutranjih urah je mežnar po vseh 
domačijah raznesel velikonočni ogenj. 
Babica je z blagoslovljenim ognjem za-
kurila krušno peč, nato je pripravila ve-
likonočni žegen. Najprej je vse sestavine 
postavila na mizo, in ko je pričela zla-
gati v košaro, me je podučila: »Košara 
z žegnom pomeni Jezusov grob, kruh in 
meso sta Jezusovo telo. Korenine hrena 
pomenijo žeblje, s katerimi je bil pribit 
na križ, klobase pa vrvi, s katerimi je bil 
Jezus zvezan.«

Opazovala sem njene zgubane roke, ki 
so z vso nežnostjo zlagale jedi v košaro. 
Z bratom sva stala poleg nje vsak s svojo 
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pletenico v roki in čakala, da ju bo položi-
la na vrh v košaro. 

»Kolač oziroma pletenica pomeni Kri-
stusovo krono, rdeče pobarvana jajca po-
menijo kri, ki je pritekla iz Jezusovega 
telesa, ko so ga prebodli,« je nadaljevala. 

Nato je v roke vzela snežno bel poškro-
bljen prtiček s čipkami in pokrila žegen. 

»Prt pa pomeni tančico, v katero so po-
vili mrtvega Jezusa, preden so ga položili 
v grob,« sem jo prehitela.

»Dobro si si zapomnila,« me je pohva-
lila, prijela košaro in jo postavila na staro 
skrinjo pri steni.

Potem sva se obe praznično oblekli; ba-
bica je odnesla žegnat jedi v podružnično 
cerkev, jaz pa sem šla z drugimi otroki v 
farno cerkev k čaščenju Najsvetejšega pri 
Božjem grobu.

Za ta veliki krščanski praznik smo dru-
žinski člani dobili tudi kakšno novo obla-
čilo ali obutev. Na veliko nedeljo zjutraj 
smo se ljudje v velikem številu zbrali v 
farni cerkvi. Z alelujo in začetkom pesmi 
Zveličar naš je vstal iz groba se je pričela 
vstajenjska procesija, po vrnitvi v cerkev 
pa slovesna maša.

Po končani maši smo odhiteli na svoje 
domove, kjer se je vsa družina zbrala pri 
velikonočnem zajtrku. Ta velja za slove-
sen družinski obred. Tudi otroci smo se 
obnašali dostojno, pazili, da nismo trosili 
blagoslovljenih drobtin na tla. Vse odpad-
ke po zajtrku smo skrbno pobrali, nekate-
re dali na ogenj, lupine pirhov pa potresli 
okrog hiše, ker naj bi odganjale kače.

Velika nedelja je vedno veljala med lju-
dmi za sveti dan. Na ta dan se ni smelo nič 
delati, niti hoditi na obiske. Spomnim pa 
se sekanja pirhov, ko so se fantje zbrali na 

vasi in tekmovali med seboj. Pravil igre 
se ne spomnim, gotovo pa je zmagovalec 
pobral tako kovance kot pirhe.

Danes se skušam čim bolj ravnati po 
starih običajih, saj človek le na ta način 
lahko doživi bistvo praznika. Žal smo 
ljudje zelo zaposleni in vse manj se ude-
ležujemo raznih slovesnosti. Prav tako je 
v sodobnem času vse prevečkrat na mizi 
šunka, potica, hren in klobasa, zato te jedi 
izgubljajo velikonočni pomen. Pa tudi ko-
šare so poleg velikonočnih jedi napolnje-
ne z raznimi dodatki. 

Pa naj zaključim s tradicionalno hišno 
jedjo, ajdovimi štruklji, ki jih je pripra-
vljala že moževa prababica, recept se je 
prenesel na njegovo babico, mamo in 
sedaj name. Kuhanje štrukljev na veliko 
soboto zjutraj je pri nas pravi obred, saj 
sodeluje skoraj vsa družina. Nikakor pa 
mi ni uspelo razvozlati, kakšen pomen 
imajo kvašeni ajdovi štruklji s suho svinj-
sko kračo kot velikonočna jed. Kakorkoli 
že; so dobra kombinacija s šunko, jajci in 
hrenom.

Tudi v tej številki Glasnika uredni-
štvo razpisuje nagradno igro, tokrat 
za najlepše pirhe, pisanice. Pokrovi-
telj nagrad najizvirnejših velikonočnih 
pirhov je PROMES, d. o. o., LAVRICA, 
znan po kakovostnih mesnih izdelkih.

Slike svojih izdelkov pošljite najkasne-
je do 26. aprila 2011 na e-naslov: glasnik.
skofljica@gmail.com.

 Brigita Marinšek

Vladar sveta

Svet upravlja vladar 
po imenu DENAR.

Ljudje se mu klanjajo, ga častijo,
a le redke v njegove sobane spustijo.

Z roko v roki hodi z gospo GOLJUFIJO,
ki se kot kača krog njega ovija,
da bi svoj delež dobila,
račun na banki podvojila.

Gospod PREDRZNI je njen brat.
Ker bi rad bil bogat, postal je tat.

Vsepovsod zapravlja, 
z bogastvom se postavlja.

S pohlepom popiva,
z zasvojenostjo kvarta,
gospe KARIERI spati ne da.

NEVOŠČLJIVOST jih pozdravlja, 
dnevno jim svoj čas poklanja,
da bi jo opazili, k sebi v družbo povabili.

Pa so nanjo pozabili, 
v razkošje svojih vil se skrili,
tam bogastvo sami užili.

Marija Apovnik
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Slikarka Lili Garbajs je ob začetku leta v občinski knjižnici 
priredila posebno razstavo z naslovom Zlata pravljica in radove-
dne obiskovalce popeljala v svet domišljije.

Za vse, ki smo v hladnem začetku leta že hrepeneli po naga-
jivih sončnih žarkih, je naša občanka, umetnica Lili Garbajs, v 
začetku januarja pripravila pravcato spomladansko preseneče-
nje. V občinski knjižnici na Škofljici je na ogled postavila zbirko 
svojih umetniških del, zaradi katerih je v srcih navdušenih obi-
skovalcev zavel topel veter. »Sprehodite se skozi zlato pravljico 
in v njej poiščite košček sonca tudi zase,« je slikarka ob odprtju 
razstave nagovorila množico prisotnih. 

Ob prijetnih zvokih slovenskih popevk, za katere je ob kitar-
ski spremljavi Žige Macedonija in Blaža Garbajsa s petjem po-
skrbela Maruša Šušerski, so si lahko obiskovalci spočili oči na 
več kot 20 poslikanih platnih. Slednje je avtorica razdelila v dva 
sklopa. V prvem sklopu z imenom Zlata pravljica smo lahko v 
objemu akrilnih barv občudovali Morsko deklico, Zlato morje, 
širno Zlato polje, poleg katerega se je bohotila Zlatolaska, lovili 
smo Zlato ptico in Zlato ribico, nakar smo stopili v Zlati gozd. 
»Na koncu naj vas pot ponese na Zlato cesto, ta v Zlato mesto, 
tam pa boste našli Zlate sanje,« je Lili z nasmehom na obrazu 
prav pesniško zaključila s predstavitvijo svojih del. Drugi sklop 
je poimenovala Koščki sonca. Tu smo skozi njene oči na desetih 
velikih slikah spoznali sončne podobe in na lastni koži doživeli 
njihovo energijo. 

Prostori sicer tihe in mirne knjižnice so resnično zaživeli, saj 
se je razstave udeležila precejšnja množica ljudi, umetnine pa so 
pritegnile tudi nekdanjega zdravstvenega ministra Dušana Ke-
bra, ki nam je priznal, da tudi sam ob ogledu razstavljenih del ni 
ostal ravnodušen.

Kdo je Lili?

Lili Garbajs je slikarka, ki je s trdim delom in vztrajnostjo 
izborila pot svoji umetniški duši. Slikarske izkušnje je prido-
bivala tako z lastnim raziskovanjem tehnik in barv kakor tudi 
s sodelovanji na slikarskih prireditvah in tekmovanjih doma 
in v tujini. Že nekaj let je stalna udeleženka galerije Open air 
art v Ljubljani, ima certifikat kakovosti z udeležbo na medna-
rodnem Extemporu v Piranu, je glavna pobudnica nedeljskega 
sejma Art mesta Ljubljana in tudi članica Društva ustvarjalnih 
programov Ljubljana. Njena tehnika slikanja je akril na pla-
tno, s svojo izjemno ustvarjalnostjo pa močno preseneča tudi 
stroko, kar je na eni od številnih preteklih razstav potrdil tudi 
priznani likovni kritik Janez Mesesnel: »V njenih akrilnih po-
dobah na platnu, slikanih pretežno z lopatico in dosledno 
v pasti, brez lazur, se nam razkriva svet, kakršnega so iz-
oblikovali klasiki modernega slikarstva šele po dolgih pro-
cesih nabiranja znanja, izkušenj in vsestranskega osebnega 
in umetniškega zorenja.«

Lili ve, kje je pot do pravljične dežele!

Slikarka Lili Garbajs (Foto: Eva Garbajs)

Morska deklica zlatega morja je pritegnila mnogo radovednih 
pogledov. (Foto: Andrej Habjan)
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Vabilo na postavitev velikonočne butare 
na Gradišču

V soboto, 16. aprila 2011, ob 14. uri bo 
pri vaški cerkvi sv. Primoža in Felicijana 
postavitev velikonočne butare pred cve-
tno nedeljo. Ob postavitvi ste vsi vabljeni 
na zanimivo prireditev z druženjem, kjer 
bodo sodelovali tudi krajani Vrha nad 
Želimljami in Smrjen. Izkupiček le-te bo 
namenjen obnovi strehe cerkve, saj je v 
izredno slabem stanju. Zaradi poškodb 
strehe se je povečala vlaga, zato objekt 
pospešeno propada.

Cerkev je zaščitni znak naše vasi in 
stična točka Svarunove poti, kjer se vsako 
leto ustavi veliko popotnikov, zato vam ob 
vabilu še na kratko predstavljamo zgodo-
vino cerkve.

Cerkev sv. Primoža in Felicijana stoji 
v starem vaškem jedru v podnožju hriba 
Brzek in je med najstarejšimi na Kranj-
skem, saj je bila zgrajena v dvanajstem 
ali trinajstem stoletju. Da je cerkev v ro-
manskem slogu, govori arhivski podatek 
iz sedemnajstega stoletja. Izvemo, da je 
imela polkrožno apsido in nad ladijsko 
zahodno fasado odprte mediteranske line 
za dva zvonova, tako imenovani zvo-
nik na preslico. Romanski izvor potrjuje 
tudi romansko okence, odkrito leta 1955, 
na južni steni cerkve. V zvoniku visita 
dva zvonova. Starejši ima na krilu na-
pis: Baltasar Schneider me fudit, anno 
1767, mlajši zvon pa je bil ulit po prvi 
svetovni vojni. Na južni strani je bila do 
obnove cerkve leta 1998 freska sv. Kri-
štofa, zavetnika popotnikov, vendar so jo 

zaradi slabega stanja prebelili. V notra-
njosti cerkve stoji oltar, ki je bil prenesen 
iz stare želimeljske cerkve, ki so jo leta 
1893 podrli. Posvečen je sv. Primožu in 
Felicijanu. Na levi strani cerkvene ladje 
je kip sv. Janeza Nepomuka, na desni pa 
kip sv. Lucije.

Želimo si, da bi bila naša cerkev še na-
prej okras naše vasi. Zato vas vse vljudno 
vabimo, da se nam pridružite na prireditvi, 

ko bomo postavili velikonočno butaro, 16. 
aprila ob 14. uri.

Predstavniki vasi Gradišče, ki so zadol-
ženi za obnovo cerkve, se bodo oglasili 
na vašem domu in prosili za prostovolj-
ne prispevke. Donacijo lahko nakažete 
tudi na transakcijski račun TRR: 24200-
9004407982. Iskrena hvala!

Gradiščani

Cerkev sv. Primoža in Felicijana zaradi dotrajane strehe nevzdržno propada.

Podobarji – umetniki naše cerkvene umetnosti
Slovensko cerkveno umetnost od kon-

ca 18. do začetka 20. stoletja so krojile 
predvsem podobarske delavnice. To so 
bile delavnice, ki so opravljale mizarska, 
kiparska in slikarska dela, med katere so-
dijo cerkvena oprema kot tudi posvetni 
izdelki, od panjskih končnic do poslika-
nega pohištva (skrinje, omare …). Število 
podobarskih delavnic je naraslo v začetku 
19. stoletja s koncem cehovske organiza-
cije, ki je bila eden od pogojev zagotavlja-
nja kakovosti. Z ukinitvijo cehov so dela 

postajala slabša in zato ni nič čudnega, da 
podobarska umetnost velja za manj kako-
vostno. Podobarji so bili umetniki oziro-
ma obrtniki, ki so sicer poznali dela tujih 
in domačih slikarjev ter kiparjev, niso pa 
bili deležni akademske izobrazbe. Podo-
barji so se zgledovali po tuji umetnosti – 
predvsem italijanski –, ki so jo spoznavali 
preko grafičnih predlog in vedno dosto-
pnejšega časopisja, kot sta na primer Dom 
in svet ter Ljubljanski zvon, predvsem 
druga polovica 19. stoletja pa je postregla 

tudi že z bolj strokovno obarvanimi pu-
blikacijami in izdajami o umetnosti. Zna-
nje, ki so ga podobarji pridobili v okviru 
delavnic, je vključevalo dosežke evropske 
umetnosti, a so izdelki ostajali na ravni 
kopiranja in okornih interpretacij, saj av-
torji védenja niso znali nadgraditi in ustre-
zno prilagoditi novi dobi. V podobarskih, 
zlasti slikarskih delih je opaziti predvsem 
nekoliko prirejene baročne predloge, ki 
se jim kasneje pridružijo še klasični vzo-
ri. Konservativnost in zgledovanje po že 
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preživetih stilih sta za takšne podobarske 
delavnice razumljiva pojava, saj je njiho-
vo upravljanje prehajalo iz roda v rod, z 
njimi pa tudi znanje, predloge in slogovni 
vzorci.
Čeprav se je barok iztekel že v 18. stole-

tju, je s podobarji živel vse do začetka 20. 
stoletja, v nekaterih primerih še nekoliko 
dlje – in to kljub temu, da so umetnostno in 
kulturno bolje ozaveščeni ljudje opozarja-
li na slabo kakovost in se borili za boljšo 
umetnost. Kakšnega večjega odmeva na 
te pozive ni bilo, saj je ljudem ustrezalo, 
kar so jim podobarji ponudili. Neizobra-
ženemu ljudstvu je povsem odgovarjala 
umetnost, ki so jo poznali, novosti pa so 
sprejemali z zadržki in z oznakami, da 
takšne podobe niso Bogu po volji. Na 
drugi strani pa so bili tisti, ki so razume-
li pomen slikarskih in kiparskih del in so 
podobarstvo obsojali, saj so v njem videli 
neizvirnost in golo ponavljanje vzorcev 
in v delih so »pogrešali pravo lepoto«, 
znanje in zgledovanje po tuji umetnosti. 
O kopiranju so pisali, da bi morali »izver-
stna dela pred sabo imeti«, da bi »gotovo 
potem podoba Jezusa Kristusa ne bila na 

vsakem štacijonu drugačna, – ne bilo bi 
viditi učencov v Emavs iti z dežnikom 
(marelo) pod pasho, – in ne toliko papežev 
z ženskim obrazom.« Kot kažejo ti citati, 
vzeti iz članka, objavljenega leta 1875 v 
Novicah, so podobarji pogosto brez po-
glabljanja v oblikovanje uresničili naroči-
lo za sliko, kip ali oltar. V dela so pozabili 
vnesti svoje znanje, pogosto se je dogajalo 
tudi, da zaradi številnih naročil preprosto 
niso utegnili svoje naloge izpolniti (nad)
povprečno. Poleg tega je treba upoštevati 
še nizka plačila, ki vsekakor niso mogla 
biti motivacija podobarjem, da bi se izdel-
ku bolj posvetili – v smislu časa kot tudi 
kakovosti.

Da so podobarji resnično obvladovali 
področje cerkvene umetnosti, vidimo še 
danes, saj so cerkve polne njihovih iz-
delkov. Iz podobarskih delavnic so prišli 
malodane vsi oltarji, njihovo kiparsko 
okrasje, prav tako tudi slike, klopi, spove-
dnice, prižnice in druga oprema. Podobar-
ska dela lahko vidimo tudi v skoraj vseh 
cerkvah naše občine – oltarji v Smrjenah, 
Laniščah (oltarji so bili med obnovo od-
stranjeni, od njih je ostalo le nekaj kipov), 

stranska oltarja na Gumniščih, slike iz 19. 
stoletja, ki so bile izdelane za želimeljsko 
cerkev …; tipično podobarsko delo tega 
obdobja pa so gotovo slikarske upodobi-
tve postaj križevega pota.

Nataša Kovačič

KNJIŽNICA SPOROČA

Kaj berejo knjižničarji?

ŠVIGELJ Merat, Brina: COCO DIAS ali ZLATA VRATA

Argentinski tango je prisoten tudi pri nas in vedno več 
ljudi uživa v klubih, ki častijo in razvijajo izključno ta ples. 
Sama se bolj navdušujem nad drugimi plesi, a vseeno mo-
ram priznati, da je argentinski tango resnično nekaj poseb-
nega in človeka pritegne, čeprav samo kot opazovalca.

Biografija Coco Dias ali Zlata vrata je posvečena argen-
tinskemu plesalcu tanga Orlandu Diasu, ki so ga poznali pod 
vzdevkom Coco. Imel je zelo težko otroštvo, saj je mati le 
s težavo preživljala dva otroka in sebe. Živeli so v Correi, 

najrevnejšem predelu Buenos Airesa, ki ga lokalno prebi-
valstvo imenuje kar villa miseria. Sreča v nesreči je bila, da 
je imel priložnost z materjo zahajati v kroge, kjer so plesali 
argentinski tango. Navdušil ga je, tako da se je vztrajno učil 
in postajal vedno boljši plesalec in učitelj tega strastnega 
romantičnega plesa. Biografija je zastavljena kot intervju 
med avtorico in Cocom, ko skleneta dogovor – on jo nauči 
plesati tango, ona napiše njegovo zgodbo.

Andreja Kmetec

MORGAN, Sally: V OBJEM KORENIN

Avtobiografski roman v treh delih V objemu korenin pred-
stavlja življenjsko zgodbo treh generacij: Sally, njene mame 
Gladys, babice Daisy in strica Arthurja, kot jih je doživljala Sal-
ly sama ali skozi pripovedovanje družinskih članov in prijate-
ljev.

Sally že v zgodnjem otroštvu občuti, da je drugačna od 
drugih otrok, hkrati pa spoznava, da se tudi način življenja 
njene družine močno razlikuje od navad okolice. Šele pri 

petnajstih letih spozna, da njen rod ne izhaja iz Indije, kot 
sta ji razložili mama in babica, temveč da so njeni predniki 
aborigini. Sally se odloči poiskati resnico.

Celotna pripoved je začinjena tudi s humorjem, kar daje 
knjigi še poseben čar.

Sally Morgan je ena najbolj priznanih avstralskih abori-
ginskih umetnic in pisateljic.

Alma Vidmar Mederal
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Novo na knjižnih policah
ODDELEK ZA ODRASLE

0 Menedžment, računalništvo
SUTTON, Robert. I.: Ni prostora za prasce: kako ustvariti 
civilizirano delovno okolje in preživeti v takem, ki to ni

1 Filozofija, okultizem, psihologija, morala
SIMON, Martin: 222 vaj za popoln spomin
KATZ, Elliott: Postanite (močan) moški, kakršnega si želi vsaka 
ženska: brezčasna modrost moškosti
KOIDL, Roman M.: Prasci: zakaj vedno znova naletim na 
napačnega
HENDRIX, Harville: Ohraniva najino ljubezen: program, ki 
razkriva možnost sreče v modernem odnosu

3 Vzgoja
PLESNIČAR, Martin: Kompas za starše

6 Medicina, kmetijstvo, vrtnarstvo, kuharstvo
ZDRAVILNA moč sibirskega bora: nasveti, pripravki, izkušnje 
in uporaba sibirskega bora v tradicionalni ruski medicini skozi 
stoletja
HAMILTON, David R.: Kako um zdravi telo
DUBBARLEY, Emily: Zabava s fetiši: perverznosti za začetnike
SERVAN-Schreiber, David: Življenje brez raka
KESSLER, Katja: Mamica bom!: nosečnost, porod in otrokovih 
prvih deset mesecev
HARRISON, John: Zelenjava: gojenje iz meseca v mesec
SQUIRE, David: Obrezovanje: osnovni priročnik o oskrbi 
okrasnih grmov in dreves, vzpenjavk, živih mej, vrtnic in sadnega 
drevja
SQUIRE, David: Kompost: osnovni priročnik o pripravljanju 
in uporabljanju vrtnega komposta ter o uporabi lončnega in 
setvenega komposta
TESTENINE: recepti, ki se jim ni moč upreti
ČOKOLADA: recepti, ki se jim ni moč upreti
VEGETARIJANSKE jedi: recepti, ki se jim ni moč upreti
MORSKE jedi: recepti, ki se jim ni moč upreti
PEKA: recepti, ki se jim ni moč upreti
KARMEL, Annabel: 100 najboljših prstolizov: 100 okusnih jedi 
za zdrave in zadovoljne papavčke

7 Umetnost, arhitektura, šport, alpinizem
TOMŠIČ Čerkez, Beatriz: Likovne kuharije: uporabne likovne 
tehnike
SAPAČ, Igor: Grajske stavbe v zahodni Sloveniji. Brda in 
Zgornje Posočje
ROWLE, Feye: Šest minut na dan: vaje za raztezanje in krepitev 
trebuha, nog in zadnjice
PETERNEL, Mitja: Najlepši turni smuki avstrijske Koroške: 
izborni turnosmučarski vodnik
LAVRIČ, Božidar: Polhograjsko hribovje: planinski vodnik
JANŠA, Klemen: Karavanke: planinski vodnik

80/82 Jezikoslovje, literarna teorija
MUŠIČ, Janez: Josip Murn Aleksandrov

821–1 Poezija
PENGOV, Tomaž: Drevo in zvezda

821–84 Misli, izreki
JE rekel … je rekla …: kaj si mislijo moški in ženske o seksu, 
denarju in o tem, kdo vodi svet

821–2 Dramatika
PLAUTUS, Titus Maccius: Kljukec
SOPHOCLES: Ojdip v Kolonu
PIRANDELLO, Luigi: Henrik IV.

821-311.2 Družabni roman
OZKAN, Serdar: Ko življenje zasije
MAZZINI, Miha: Godbe
STEEL, Danielle: Spoštuj se
STEEL, Danielle: Prelomnica
RICHLER: Barneyjeva verzija
PULLMAN, Philip: Dobri mož Jezus in prevarant Kristus
GIFIN, Emily: V srcu stvari
PETERSEN, Jens: Gospodinjska pomočnica
DEVERAUX, Jude: Prebujenje
MANSELL, Jill: Bodi moja
GELASIMOV, Andrej: Leto prevar
BUKOWSKI, Charles: Hollywood
EROS: Psi
TOWNSEND, Sue: Izgubljeni dnevnik Jadrana Krta
KODRIČ, Zdenko: Opoldne zaplešejo škornji
MERC, Dušan: Pedagoški triptih
KARDOŠ, Štefan: Pobočje sončnega griča
RUBIN, Samo: Urban, sodoben ati ali oči

821-311.6 Zgodovinski roman
GREGORY, Philippa: Posvetne radosti 1, 2

821-312.6, 929 Biografski roman, biografije
WHITE, Terri-ann: V iskanju Theodorja in Brine
CASARETTI, Paolo: Teodora: vzpon cesarice
INKRET, Andrej: In stoletje bo zardelo: Kocbek, življenje in delo
FEYNMAN, Richard Phillips: »Kaj ti mar, kaj mislijo drugi?«: 
nadaljnje dogodivščine zvedavega čudaka, kakor jih je ta 
pripovedoval Ralphu Leightonu
RAMA, Svami: Življenje s himalajskimi modreci
LYONS, Darryn: Paparac: dogajanje v ozadju najbolj odbitega 
fotografa slavnih
YOSHIKAWA, Eiji: Mijamoto Musaši. Pot meča

821 – 7 Humor
WIECHMANN, Daniel: Jamski človek

821-32 Kratka proza
MUNRO, Alice: Sovraži me, rad me ima, dvori mi, ljubezen da, 
mož in žena sva
ROZINA, Roman: Šumijo besede domače
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821-94 Spomini
BIBIČ, Polde: Spominjarije

821-312.4 Kriminalke
LARSSON, Stieg: Milenium. Dekle, ki je dregnilo v osje gnezdo
MARKLUND, Liza: Morilca z razglednice
KHOURY, Raymond: Znamenje
SMITH, Tom Rob: Otrok 44

821-312.9 Znanstvena fantastika
MEAD, Richelle: Klic duha

9 Geografija, turistični vodiči, potopisi, zgodovina
TURP, Craig: Budimpešta: nasveti za ogled naj 10 znamenitosti
CZUPRYN, Adriana: Švica
ARDITO, Fabrizio: Korzika

LEEB, Gerhard: Karavanke brez meja: zgodovina in zgodbe, 
favna, flora, najlepše ture in izleti med Dravo in Savo ter Trbižem 
in Velenjem
THACKER, Brian: Couch surfing: od kavča do kavča okoli sveta
KLOPČIČ-Casar, Ivanka: Popotni okruški
SVETA dežela: na križpotju ver in vojn
ČUČEK, Filip: Slovenska zgodovina v preglednicah

Vabila in knjižne novosti pripravila: 
Alma Vidmar Medera

KNJIŽNICA ŠKOFLJICA objavlja KNJIŽNE NOVOSTI 
tudi na internetnih straneh: 

www.skofljica.si, www.lavrica.si in www.lavrica.eu

VABILO Vabimo vas 
na predstavitev knjige 

Benjamina Crema

UMETNOST ŽIVLJENJA

 Življenje po zakonih življenja
Tako kot v glasbi in slikarstvu vladajo 

določena načela, tudi življenje poteka po 
določenih načelih. Dobro jih je poznati 
in upoštevati, da je življenje čim bolj 

harmonično.

Kaj je tisto, česar nas v šoli niso učili, 
pa bi bilo koristno vedeti? 

Kaj lahko naredimo, da bi postali 
boljši?

Predstavitev knjige bo 
v ponedeljek, 11. aprila,

ob 19. uri v Knjižnici Škofljica.

Predavala bo 
Albina Škerbinc.

Vabimo vas na 
KNJIŽNI KLUB, 

ki bo v SREDO, 20. aprila,
ob 19. uri v Knjižnici Škofljica.

Tokrat se bomo pogovarjali 
o knjigi

ISKALEC ZVEZDE
(Tim Bowler)

Luku, glavnemu literarnemu junaku 
mladinskega romana Iskalec zvezd, se 

tragično zruši svet pozitivnih vrednot in v 
njem se bije notranji boj z različnimi merili. 

Življenje mu postavi na pot krutejši svet. 
Ta svet tvorijo ljudje z dna družbe. 

V njem je nasilje in iz njega je zelo težko 
izstopiti. 

Pogovor o knjigi bo vodila pisateljica 
Sonja Pirman!
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5. 4.
 KDO JE NAPRAVIL 
VIDKU SRAJČICO
Pripoveduje Maša! 

V KNJIŽNICI ŠKOFLJICA
VSAK TOREK ob 17.30

Prisrčno vabljeni!

12. 4. 

PETER KLE
PEC 

Pripoveduje Sabina! 

19. 4. 
POMLADNA 
PRAVLJICA
Pripoveduje Sonja! 

1

CA

26. 4. 

PAJACEK IN
 PUNČKA

Pripoveduje Maša! 

Od pustnega do maturantskega plesa
Marec na Gimnaziji Želimlje 

Zimo, mraz in slabo vreme smo na 
pustni torek, 8. marca, odganjali tudi na 
Gimnaziji Želimlje. Pustno razpoložen je 
bil ves dan: že dopoldan so se po šolskih 
hodnikih sprehajale pustne šeme iz dija-
ških in profesorskih vrst, nato pa so se di-
jaki, pa tudi profesorji, v izvirnih maskah 
predstavili še na večernem pustnem plesu. 
Kot kaže, je bil uspešen; kmalu po njem 
nas je namreč pozdravilo prvo čisto pravo 
pomladansko prijazno vreme.

Plesalo se je . . .

Plesali pa v marcu nismo le na pu-
stnem, temveč v soboto, 19. marca, tudi 

na maturantskem plesu v dvorani Hote-
la Union v Ljubljani. Naših 59 bodočih 
maturantov in maturantk je gostom pri-
pravilo pester program. Ob predstavitvah 
razredov so nas po vzoru grške mitologije 
najprej nasmejali želimeljski bogovi, nato 
pa igra, ki je v več dejanjih prikazala, kaj 
bodo letošnji maturantje odnesli od štirih 
let na želimeljski gimnaziji. Nagovorili so 
nas tudi s pesmijo in ganili s plesom. 

. . . tekmovalo . . .

Skorajšnja pomlad je dijakom zadnjega 
letnika poleg maturantskega plesa prine-
sla tudi prve maturitetne preizkuse. Za 
zdaj so se le za predokus in še ne povsem 
zares na vseslovenski predmaturi preiz-
kusili v znanju slovenščine, na internih 
šolskih maturitetnih popoldnevih pa tudi 
angleščine in matematike. 

V znanju so se dijaki vseh letnikov merili 
tudi na šolskih, regijskih in državnih tek-
movanjih iz različnih predmetov. Slednja 
v teh dneh še potekajo, eno zgodnejših pa 
je bilo državno tekmovanje iz nemščine, 
na katerem je naš tretješolec Evgen Zajc 
zablestel s kar 100-odstotnim uspehom.

. . . in potovalo

V drugem marčevskem tednu se je na 
dneve komunikacije na Pohorje odpra-
vila še druga skupina tretješolcev, sku-
pinica astronomov pa se je 5. marca kot 
opazovalka udeležila Messierjevega ma-
ratona v idilični vasici Trnovo pri Novi 
Gorici. S svojim teleskopom so celo noč 
zrli v zvezdnato nebo in – podobno kot 
to enkrat letno počno astronomi po vsem 
svetu – na njem v eni sami noči skušali 
poiskati 110 objektov iz Messierjevega 
kataloga. 

Na Gimnaziji Želimlje redno gostujejo 
razstave. V marcu je fotografsko razstavo 
Matjaža Krivica o Urbanistanu na šolskih 
hodnikih zamenjala razstava dr. Tamare 
Griesser Pečar o totalitarizmih dvajsetega 
stoletja, to pa bo čez dober mesec nasle-
dila razstava zmagovalnih fotografij šol-
skega natečaja Srečanja z naravo. Več v 
prihodnjih številkah, sicer pa vabljeni k 
ogledom.

Mojca Leskovec
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V petek, 11. marca 2011, smo imeli v 
šolski avli že druge ustvarjalne delavni-
ce, tokrat na temo gregorjevega – ko se 
ptički ženijo, za šolske in predšolske otro-
ke. Vodili smo jih mladi prostovoljci pod 
vodstvom mentorice za likovno področje 
Ane Lili Jaklič in mentorice prostovoljcev 
Katarine Hafner Blatnik. Delavnice so 
potekale od 13.30 do 17.00. Prostovoljci 
smo najprej pripravili prostor, kjer so bile 
delavnice, nato pa smo začeli. Otroci so 
se lahko udeležili različnih delavnic: iz-
delovanje ptičkov iz papirja, mosgume, 
storžev in še drugih materialov, lahko pa 

tudi izdelovanja ladjic in splavov. Pred 
šolo je gospod hišnik postavil dolgo ozko 

korito z vodo, po katerem so plule ladjice 
s svečko, ki so jih izdelali otroci. Nareje-
ne ptičke smo obesili po drevesih, ki so 
bila v ta namen pripravljena v šolski avli 
in hodnikih. Tako je v šoli hitro zadišalo 
po pomladi. Delavnice je obiskalo veliko 
otrok, ki so se z veseljem udeležili vseh 
štirih delavnic, prav tako pa so se z ve-
seljem ustavili tudi ob družabnih igrah, 
ki jih je učiteljica Lucija Erčulj postavila 
za zabavo in učenje. Bila je ponovno lepa 
izkušnja.

Lucija Petretič, 7. B

S Smrkolini v februarju
Začetek meseca februarja je bil v Smr-

kolinu kulturno obarvan, saj je takrat pra-
znoval naš največji pesnik France Preše-
ren. Najstarejši Smrkolini so se odpravili 
v Ljubljano, da bi si od blizu pogledali 
njegov spomenik. Sprehodili so se vse od 
Mesarskega mostu, kjer so opazili mnogo 
ključavnic in izvedeli, da jih tja zaklepajo 
zaljubljenci, pa skoraj do Trnovega. Vmes 
so se seveda ustavili na Prešernovem trgu 
ter si ogledali pesnikovo podobo in nje-
govo muzo.

Tudi v tem mesecu so naši veliki rado-
vedneži Gusarji (3 do 6 let) obiskali Knji-
žnico Škofljica, kjer so tokrat poslušali 
pravljico o severnem medvedku.

Mi se imamo radi, radi, radi, radi . . . je 
po vrtcu odmevalo v dneh okoli sv. Valen-
tina, in ker imamo Smrkolini najraje ma-
mice in pa očije, smo jim izdelali košari-
ce, vanje pa skrili srčke, ki smo jih skrbno 
pobarvali. Tudi vrtec je bil lepo srčkasto 
okrašen.

Najbolj pridni Gusarji so se sredi me-
seca odpeljali v Kolosej in pogledali ri-
sanko o princesi Zlatolaski, ki jo je ugra-
bila zlobna čarovnica in jo zaprla v stolp. 
Po dolgih letih pa si je Zlatolaska želela 
spoznati zunanji svet in je zato sklenila 
kupčijo s tatičem Flynnom. Skupaj s ko-
njičem Maksimusom se odpravita na eno 
največjih dogodivščin, polno nevarnih 

nepridipravov, zabavnih nezgod in ne-
pričakovanih preobratov. Vsi smo zelo 
uživali ob ogledu risanke, ki nas je pope-
ljala v pravljični svet in se je kar prehitro 
končala.

Sicer pa smo bili Smrkolini tudi v febru-
arju zelo pridni in ustvarjalni. Najstarejši 
Gusarji so spoznavali prometne zakonito-
sti, srednji Indijanci so gradili hiše in stol-
pnice, najmlajši Kavboji pa so spoznavali 
življenje na kmetiji. Seveda pa vmes ni 
manjkalo niti navdušenega prepevanja in 
razigranega plesanja.

Vida Kovač

Ustvarjalne delavnice ob Gregorjevem

Foto: Valeria Gaser. Na sliki prostovoljka 
z otroki pri ustvarjanju ptičkov iz papirja.

Vrtec Škofljica
Pustovanje v vrtcu

Otroci iz vrtca Škofljica so komaj čakali, da bodo prišli v vrtec našemljeni. 
Na pust smo se pripravljali več dni, tako da smo izdelovali različne maske 
in druge okraske, s katerimi smo okrasili igralnice in garderobe. Na pustni 
torek pa smo preganjali zimo s pustnim rajanjem in pustnim sprevodom po 
Škofljici v okolici vrtca. Obiskali pa sta nas tudi dve maškari iz Dobrepolja.

Praznovanje pomladi
Praznovali pa smo tudi prvi pomladni dan. Izdelali smo pomladne kro-

nice, ki smo jih okrasili z rožicami. V ponedeljek, na prvi pomladni dan, 
smo šli iskat pomlad. Našli smo jo že pred vrtcem in v bližnji okolici, ko 
smo zagledali trobentice, zvončke, cvetoče mačice, vijolice, žafran in druge 
znanilke pomladi.

Za vrtec Škofljica: Ksenija
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7. c. Ob koncu tekmovanja so bili učenci 
že malce razdraženi, ampak ta dan je kljub 
vsemu zasedel mesto v našem spominu.

Osmošolci smo bili razporejeni v pet 
skupin. Preizkusili smo se v izdelovanju 
oglasov za ekoobleke in učitelji so morali 
priznati, da so nekateri odlično oblikova-
li in predstavili oglas. Preizkusili smo se 
tudi kot modni oblikovalci, tako da smo 
naredili skice modnih kreacij za žensko in 
moškega. Delo smo nadaljevali s šivanjem 
gumbov in nogavičk za telefon, spoznali 
smo tudi pravice potrošnikov in naredili 

zloženko na temo Ločevanje odpadkov ali 
Varčevanje z elektriko. 

Učenci devetih razredov smo se odpra-
vili na izlet v Nuklearno elektrarno Krško, 
kamor smo prispeli okoli osme ure. Tam 
nas je prijazno sprejel gospod, ki je preda-
val o elektriki in različnih elektrarnah. Ob 
poslušanju njegove razlage smo reševali 
učne liste, ki smo jih dobili na avtobusu. 
Nato so nam predstavili še razne posku-
se. Lahko smo vzeli tudi plastenko vode 
in modele uranovih tablet. Po poskusih 
smo si ogledali še razstavo. Nato smo se 
vrnili nazaj v šolo, se razdelili v skupine 
in odšli v učilnice. Naša skupina je bila 
najprej v računalniški učilnici, kjer smo 
reševali učne liste s pomočjo programa 
Edison, sledila je ura merjenja električnih 
tokov z različnimi napravami. Na koncu 
smo preverili učni list, ki smo ga reševali 
v elektrarni. 

Patricija Pepić in Tanja Vesel, 6. b; 
Anja Pirc, 7. b; 

Maruša Železnik, 8. c; 
Ksenja Žnidaršič, 9. a

Dan dejavnosti na OŠ Škofljica
V petek, 4. marca 2011, smo imeli na 

OŠ Škofljica dan dejavnosti ob pouku 
za vse 6., 7., 8., in 9. razrede. Šestošolci 
smo imeli tehniški dan na temo Papirna 
gradiva, ki smo jo obravnavali interdi-
sciplinarno. Sedmošolci smo igrali med-
razredne športne igre, osmošolci smo se 
na tehniškem dnevu posvetili tekstilu in 
devetošolci smo v okviru naravoslovnega 
dne obiskali Nuklearno elektrarno Krško. 

Učenci šestih razredov smo bili razde-
ljeni v skupine, ki so se izmenjevale na 
60 minut. Pri učitelju Saši Pirnatu smo v 
okviru tehnike in tehnologije izdelova-
li makete solkanskega mostu, seveda iz 
papirja. Naslednjo uro smo imeli pri uči-
teljici Metki Pukšič Mavsar slovenščino, 
kjer smo se prav tako posvečali papirju in 
razmišljali s pomočjo SSKJ in Pavčkovih 
Pisem o tem, da papir vse prenese. Po ma-
lici je sledila ura matematike z učiteljico 
Urško Ogrinc, kjer smo s pomočjo žepnih 
računalnikov reševali učni list o obdelavi 
podatkov. Na koncu smo si ogledali re-
zultate lanske zbiralne akcije papirja. Bili 
smo veseli, da smo samo lani rešili toliko 
dreves. Zadnjo uro smo se zbrali v računal-
niški učilnici, kjer nam je učitelj Marjan 
Bakan razdelil delovne liste z vprašanji na 
temo papirja. Odgovore na vprašanja pa 
smo morali poiskati na spletu.

Učenci sedmih razredov smo imeli 
medrazredno tekmovanje. Tekmovanje je 
potekalo ločeno; dekleta so bila v telova-
dnici, fantje pa v dvorani. Prva kategorija, 
v kateri so se pomerili fantje in dekleta, 
je bila kickball (igra z žogo, podobna no-
gometu). Naslednji kategoriji sta bili od-
bojka, ki so jo igrala dekleta, in nogomet, 
ki je ostal za fante. Po koncu tekmovanja 
so razglasili rezultate tekem: 1. mesto je 
zasedel 7. a, 2. mesto pa sta si delila 7. b in 

Na sliki učenci 6. razredov med delom v 
računalniški učilnici. Foto: Tatjana Pe-
klar - Justin.

Na sliki dekleta sedmih razredov med igro 
odbojke. Foto: Anja Pirc.

Na sliki osmošolke pri šivanju gumbov. 
Foto: Anja Pirc.

Na sliki zaščitna obleka v primru radioak-
tivnega sevanja. Foto: Monika Kastelic.

Likovno delo meseca februarja
Mesto likovnega dela meseca februarja je upravičeno do-

bil kip robota, ki ga je ustvaril Jan Voje, učenec 8. d-razreda. 
Pri oblikovanju se je soočal s težavami, saj je moral kip 
ustvariti samo iz odpadnih materialov. Domiselno je upora-
bil kartonske tulce in škatlice in tudi druge neobičajne pred-
mete. Poleg tega je zmogel na preprost način robotu vdahniti 
nekaj značaja. Zaradi stresa, ki ga občuti večina učencev pri 
šolskem delu, je z robotom želel prikazati stisko šolarjev ob 
vseh domačih nalogah in učenju. Tako se je spretno izognil 
težavi, da bi bil kip brezpomenski. Vse to pa je dosegel s 
samo najosnovnejšimi orodji. Od njega pričakujemo še ve-
liko dobrih, natančno izdelanih likovnih izdelkov.

Andrej Debevec
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Sejem Altermed
V mesecu marcu smo se predstavniki 

ekošole, ki deluje v CUDV Draga, ude-
ležili sejma Altermed v Celju. Na naši 
stojnici smo ponazorili idilično okolje ob-
robja Ljubljanskega barja, v katerem delu-
je naša ekošola, in dejavnosti, s katerimi 
skrbimo za naše zdravo življenje. 

Samo okolje, v katerem se otroci in 
mladostniki šolajo in bivajo, nam nudi 
možnosti za razvoj mnogoterih dejavno-
sti, s katerimi ohranjamo stik z naravo in 
zdravim načinom življenja. 

Predstavili smo hipoterapijo in terapijo 
s pomočjo konja, ki ju izvajamo v našem 
centru, temeljita pa na vzpostavljanju sti-
ka z živalmi in izkoriščata konjevo giba-
nje za izboljšanje otrokovih sposobnosti 
in spretnosti. 

Kot dobro izhodišče za opravljanje pe-
dagoškega dela v naravi smo predstavili 
gozdno učno pot, ki je urejena v nepo-
sredni bližini našega centra in nam nudi 
številne možnosti za učenje, razgibavanje 
in rekreacijo. 

Na stojnici smo s presajanjem sadik 
začimbnic ponazorili senzorni vrt, ki še 
razširja naše aktivnosti in omogoča vr-
tnarjenje tudi gibalno oviranim.

Na glavnem odru sejma so se s kratkim 
glasbeno-plesnim nastopom predstavili 
tudi naši umetniki in poželi bučen aplavz.

Vsekakor je bilo sodelovanje na sejmu 
za nas zelo zanimiva in dobrodošla izku-
šnja, ki jo bomo z veseljem ponovili tudi 
naslednje leto.

Ekošola CUDV Draga

GOSPODARSTVO IN TURIZEM

Srečanje gospodarstvenikov in podjetnikov
V sredo, 9. marca, je v kulturni dvorani 

na Škofljici potekalo srečanje gospodar-
stvenikov in podjetnikov s Škofljice, Iga 
in Velikih Lašč, članov GZS, Območne 
zbornice Ljubljana, in drugih gospodar-
skih subjektov. Prisotni so bili župani vseh 
treh omenjenih občin. Program je pove-
zovala Marta Turk, predsednica GZS, 
Območne zbornice Ljubljana, 
in podpredsednica za podjetni-
štvo in inovativnost pri GZS. 

Gostitelj, župan Ivan Jor-
dan, je v uvodnem nagovoru 
pozdravil navzoče in pouda-
ril pomen takšnih srečanj za 
razvoj podjetništva v lokalni 
skupnosti. Župan Velikih Lašč 
Anton Zakrajšek meni, da je 
tudi lokalna skupnost tista, 
ki lahko najde neke načine 
financiranja. Kot zgled je po-
stavil Društvo podjetnikov in 
zasebnih obrtnikov, ki deluje 
v občini Velike Lašče. Župa-
na Iga Janeza Cimpermana 
je zanimalo, kako naj lokalna 
skupnost pomaga podjetnikom in obrtni-
kom. Marta Turk odgovarja, da so rešitve 
na podjetnikih, gospodarska zbornica le 
odpira vrata. 

GZS, območna zbornica, pokriva 32 
občin v regiji, kar predstavlja 40 do 45 
odstotkov celotnega gospodarstva v re-
giji. Njen namen je podjetnike medse-
bojno povezovati. Zaradi velikega števila 

mikropodjetij je prav povezovanje po-
membno za uspešnost na trgih. Na lokalni 
ravni je sodelovanje med občino, gospo-
darstvom in županom ključnega pomena. 
Nacionalni interes pa se kaže v ustvarjanju 
delovnih mest. Glavne usmeritve zbornice 
so izobraževanje za gospodarstvo, ki naj 
poteka že od osnovne šole naprej, inova-

cijska kultura, dostop na mednarodne trge. 
Problemi se kažejo pri urejanju postopka, 
na primer gradbenih dovoljenj. Analiza v 
vseh treh občinah pokaže, da so plače pod 
povprečjem.

Predstavil se je Slovenski regionalni ra-
zvojni sklad iz Ribnice, katerega načelo 
je spodbujati zdravo rast. Ena od glavnih 
pobud sklada so ugodna posojila. Ciljna 

skupina so podjetniki, občine in kmetij-
stvo. Gre za javna sredstva, ki se podelju-
jejo prek razpisa. Razpisi so objavljeni na 
spletni strani sklada. Župan Ivan Jordan 
je dal pobudo, da se razpis objavlja tudi v 
lokalnih medijih z namenom, da se z njim 
seznani več ljudi.

Prisotni so z zanimanjem prisluhnili 
inovatorki Eriki Drobnič, ki 
jo je izguba službe spodbudila 
k ustvarjanju. Začela je razvi-
jati večnamensko pohištvo za 
otroke, za kar je prejela tudi 
nagrado na sejmu inovacij v 
Seulu. Predstavila je enega 
od svojih izumov, in sicer zib-
ko, ki raste z otrokom. Gre za 
otroško zibko, ki jo, ko ni več v 
uporabi, predelamo v otroško 
mizico s stolčkoma. Inovacija 
ima tudi svoj okoljski pomen, 
saj je izdelek tako bistveno 
dlje v uporabi.

Po triurnem srečanju smo na 
koncu prišli do zaključka, da 
primanjkuje takšnih dogodkov. 

Tematika je zelo široka in s strani podje-
tnikov in obrtnikov je bilo čutiti nezado-
voljstvo v trenutni situaciji. Dogovorjeno 
je bilo, da bodo na občini organizirana 
mesečna srečanja, ki se bodo osredinjala 
na posamezne tematike in kjer bodo obr-
tnikom in podjetnikom ponujeni konkre-
tnejši odgovori na njihova vprašanja.

Jana Vavtar
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Sečnja gozdov
Vljudno vas prosimo, da javno odgovo-

rite na vprašanje, vezano na problematiko 
osnovnih smernic veljavnega prostorske-
ga načrta naše občine, pričakujemo pa tudi 
vaše zagotovilo glede spoštovanja in ure-
sničevanja le-teh.

Občani v civilni iniciativi »Zelena Ško-
fljica 2020« smo upravičeno zaskrbljeni 
glede sečnje na območju ohranjanja na-
rave z imenom »Škofljica, ostanki gozda 
v naselju«. Konkretno gre za zeleni pas 
gozda, ki se razrašča po hribu nad raven-
sko dolino in na drugi strani med naseljem 
hribi.

Sprašujemo, zakaj se opravlja tako ko-
renita in nam tuja in nerazumljiva sečnja, 
ki ima za posledico podobo popolnega 
razdejanja in opustošenja kot po hudem 
neurju? Velikost površine in temeljitost 
poseke (popolni posek) vzbujata strah in 
dvome o upravičenosti in dobronamerno-
sti motiva sečnje.

Občani Škofljice si želimo živeti in 
ustvarjati v lokalni skupnosti, prijazni do 
naravnega okolja, gozda kot tudi barja. 
Nedvomno živimo v času, ko smo že in 
bomo primorani prevrednotiti vredno-
te in v skladu s tem postaviti smernice 

trajnostnega razvoja in celostne politi-
ke razvoja urbanih območij, ki vklju-
čuje ekonomsko, socialno in okoljsko 
dimenzijo. 

Naš slogan: 
Razmišljajmo globalno, 

delujmo lokalno!

Z vsem spoštovanjem vas lepo pozdra-
vljamo!

Civilna iniciativa 
Zelena Škofljica 2020

Obvestila svetovalne službe IG
S 1. marcem 2010 se je Kmetijsko-svetovalna 
služba, enota Ig, znova preselila na lokacijo 
na Igu, na naslov Gasilska ulica 10, 1292 Ig.

Telefon za naročanje za subvencijske vloge 
2011 je:

01/290 94 62 oziroma 041/310 196

Kmetijski svetovalec Zlatko Krasnič

Biotehniška fakulteta – 
testiranje ŠKROPILNIC 

Tisti, ki imate nove škropilnice, prinesite s 
seboj račune in potrdilo o homologaciji in 
dobili boste nalepko.

Kmetijski svetovalec Zlatko Krasnič

Povzetek letnega poročila JP Vodovod-kanalizacija 
o skladnosti pitne vode na oskrbovalnih območjih 
Občine Škofljica za leto 2010

JP VODOVOD-KANALIZACIJA, d. 
o. o., je v občini Škofljica izvajalec go-
spodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo na oskrbovalnem območju central-
nega vodovodnega sistema, kjer so na-
selja Lavrica, Škofljica, Babna Gorica, 
Lanišče, Lisičje, Daljna vas, Srednja vas, 
Zadnja vas, Gumnišče, Glinek, Gorenje 
Blato, Zalog pri Škofljici, Klanec in na 
oskrbovalnem območju Pijava Gorica z 
naselji Pijava Gorica, Kremenica, Draga, 
Podblato, Smrjene, Gradišče, Želimlje in 
Vrh nad Želimljami. Na oskrbovalno ob-
močje centralnega vodovodnega sistema 
odvisno od tlačnih razmer priteka pitna 
voda iz vodarn Kleče, Hrastje, Jarški prod 
in Brest, oskrbovalno območje Pijava Go-
rica pa se napaja iz vodarne Brezova noga. 

Nobeno drugo živilo ni nadzorovano 
tako strogo kot prav pitna voda. Nad zdra-
vstveno ustreznostjo in skladnostjo pitne 
vode bdimo tako v JP vodovod-kanaliza-
cija v okviru notranjega nadzora kot tudi 
ministrstvo, pristojno za zdravje, v okviru 
monitoringa. Ustreznost nadzora prever-
jajo inšpekcijske službe. Notranji nadzor 
poteka po načrtu, ki natančno opredeljuje 
dnevna mesta vzorčenja in vrsto presku-
šanj na posameznem odvzemnem mestu 
glede na vrsto tveganja. 

Preskušanje vzorcev v okviru notranje-
ga nadzora opravljajo služba za nadzor 
kakovosti pitne in odpadne vode v labo-
ratoriju JP vodovod-kanalizacija in zu-
nanji izvajalci. Vsi izvajalci izpolnjujejo 
splošna merila za delovanje preskusnih 

laboratorijev, predpisana po standardu 
SIST EN ISO/IEC 17025, in redno sode-
lujejo v medlaboratorijskih primerjalnih 
preskusih.

Skladno s Pravilnikom o pitni vodi 
(Uradni list RS 19/04, 35/04, 26/06, 
92/06, 25/09) smo pripravili letno poro-
čilo o skladnosti pitne vode za leto 2010, 
ki je objavljeno na spletni strani www.vo-
ka.si v rubriki Informacije/Kakšno vodo 
pijemo/Letno poročilo o skladnosti pitne 
vode. Povzetek poročila je v preglednici, 
ki prikazuje število odvzetih in neskladnih 
vzorcev za mikrobiološka in fizikalno-ke-
mijska preskušanja v okviru notranjega 
nadzora za oskrbovalna območja Kleče, 
Hrastje, Jarški prod, Brest in Pijava Go-
rica.

Kraj Napr. Datum Ura Prostor
1. Ig 45 20. 4. 11 8.00–13.00 Gasilski dom Vrbljene
2. Ig 35 22. 4. 11 8.00–13.00 Gasilski dom Vrbljene
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Vodovodni 
sistem Območje 

Mikrobiološka preskušanja Kemijska preskušanja

Odvzeti vzorci Neskladni vzorci Neskladni vzorci 
E. Coli Odvzeti vzorci Neskladni vzorci

redni občasni redni občasni redni občasni redni občasni redni občasni PAR

Ljubljana Kleče, Hrastje,
Jarški prod, brest 147 3 4 0 0 0 28 3 0 0 /

Pijava Gorica Pijava Gorica 40 1 0 0 0 0 40 1 0 0 /
Skupaj 187 4 4 0 0 0 68 4 0 0 /

OPOMBE: PAR – neskladni parameter
Za vsa morebitna vprašanja smo vam na razpolago na e-naslovu voka@vo-ka.si.

Pregled rezultatov notranjega nadzora skladnosti 
pitne vode v Občini Škofljica

JP VODOVOD-KANALIZACIJA, d. 
o. o., je v občini Škofljica izvajalec go-
spodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo na oskrbovalnem območju central-
nega vodovodnega sistema (Kleče, Hra-
stje, Jarški prod, Brest), kjer so naselja 

Lavrica, Škofljica, Lanišče, Gumnišče, in 
oskrbovalnem območju Pijava Gorica z 
naselji Pijava Gorica, Kremenica, Draga, 
Gradišče, Želimlje in Vrh nad Želimljami.

V tabeli objavljamo rezultate občasnih 
preskušanj notranjega nadzora skladnosti 

pitne vode. Rezultati preskušanj kažejo, 
da je pitna voda skladna z določbami Pra-
vilnika o pitni vodi (Uradni list RS 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.

Parameter Enota
Mejna 

vrednost

OSKRBOVALNO OBMOČJE

Pijava Gorica 
Kleče, Hrastje, 

Jarški prod, Brest
6. 7. 2010 1. 9. 2010

pH 6,5–9,5 7,5 7,8
Elektroprevodnost (pri 20 0C) μS/cm 2500 498 435
Celotni organski ogljik (TOC) mg/l C brez sprememb 1,4 <0,5
Amonij mg/l NH4 0,5 <0,003 <0,003
Nitrat mg/l NO3 50 4,4 11
Nitrit mg/l NO2 0,5 <0,003 <0,003
Sulfat mg/l SO4 250 12 9,2
Klorid mg/l Cl 250 4,1 7,0
Fluorid mg/l F 1,5 <0,1 <0,1
Bor mg/l B 1 <0,01 0,015
Krom μg/l Cr 50 <1,0 1,3
Svinec μg/l Pb 25 <1 <1
Železo mg/l Fe 0,2 <0,05 <0,05
Atrazin μg/l 0,1 <0,05 <0,05
Desetilatrazin μg/l 0,1 <0,05 0,07
2,6-diklorobenzamid μg/l 0,1 <0,03 <0,03
Pesticidi – vsota μg/l 0,5 <0,05 0,07
Trikloroeten in tetrakloroeten – vsota μg/l 10 <0,5 <0,5
Trihalometani – vsota μg/l 100 <0,1 <0,1
Escherichia coli v 100 ml 0 0 0
Koliformne bakterije v 100 ml 0 0 0
Ocena Skladen Skladen

JP VODOVOD-KANALIZACIJA, d. o. o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, marec 2011
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Zmaga Škofljice v Kočevju
V zaostali tekmi 16. kroga 1.B DRL, ki 

je bila zaradi zasedenosti dvorane v Ko-
čevju prestavljena s 5. marca na 11. marec 
2011, je gostujoča ekipa ŠD Škofljica z re-
zultatom 30 proti 28 premagala RK Grča 
Kočevje.

Tekma se je začela z nekajminutno za-
mudo, saj so imeli prireditelji težave s 
semaforjem, ki jih nikakor niso mogli od-
praviti, tako da sta se čas in rezultat vodila 
ročno.

Bolje so tekmo začeli rokometaši Ško-
fljice, ki so povedli, vendar so domači v 
naslednjem napadu že izenačili. Enako-
vredna tekma obeh nasprotnikov se je 
nadaljevala skozi ves prvi del tekme, saj 
so bili gostje do izenačenja na 10 stalno v 
prednosti enega zadetka. Po izenačenem 
rezultatu 10 : 10 pa so domači povedli z 12 
: 11 in 13 : 12, vendar je na koncu gostom 
uspelo izenačiti in ekipi sta odšli na odmor 
pri rezultatu na 13 : 13.

Drugi polčas se je nadaljeval podobno 
kot prvi, toda gostje so približno na polo-
vici igre uspeli domačinom pobegniti na 
štiri zadetke prednosti. Do konca tekme 
so domači razliko znižali na dva zadetka, 
tako da se je rezultat ob koncu tekme zau-
stavil pri 30 : 28 v korist gostujoče ekipe 
iz Škofljice. 

Spet lahko pohvalimo igro rokometašev 
ŠD Škofljica, ki so borbeno, disciplinira-
no in zelo dobro igrali v obrambi, kar se 
je še zlasti obrestovalo pri pokrivanju naj-
boljšega strelca Grče Damjana Škaperja. 
V napadu so vsi škofljiški igralci prikaza-
li dopadljivo in učinkovito, predvsem pa 
strpno igro, še posebno se je izkazal Blaž 
Potrbin, ki je navdušil z učinkovitostjo in 
dobro organizacijo, tako da se je domači 
strateg Karpov odločil za njegovo tesno 
pokrivanje, s tem pa omogočil našim dru-
gim igralcem, da so prihajali do izdelanih 
položajev za strel.

S to zmago v gosteh se je ekipa ŠD Ško-
fljica zavihtela na peto mesto na prven-
stveni lestvici. Naslednjo soboto, 19. mar-
ca 2011, bo zopet napeto v športni dvorani 
na Škofljici, saj v goste prihaja vselej ne-
ugodna ekipa Alplesa iz Železnikov. Vsi 
ljubitelji rokometne igre lepo vabljeni ob 
19. uri v športno dvorano.

Vabljeni tudi na ogled državnega prven-
stva v plesu pom-pon, ki se bo ves sobotni 
dan potekal v naši dvorani.

Strelci:
RK Grča Kočevje: Kirašič – 2, Križ – 1, 

Obajdin – 8, Štimec – 4, Nuhanovič – 3, 
Škaper – 4, Košir – 6 zadetkov;

ŠD Škofljica: Martinc – 7, Pogač – 4, 
Maleševič – 6, Huskič – 1, Potrbin – 4, 
Tomšič – 5, Sankovič – 3 zadetki.

Janez Rigler, vodja članske 
rokometne ekipe ŠD Škofljica

Na Občnem zboru ŠD Škofljica smo podelili priznanja 
mladim športnicam in športnikom

V skladu z 12. členom Statuta Špor-
tnega društva Škofljica (v nadaljeva-
nju: ŠDŠ) je občni zbor ŠDŠ sklical 
predsednik upravnega odbora g. Janez 
Rugelj. Občnemu zboru je prisostvova-
la več kot polovica članov, zato je bil v 
skladu s 13. členom statuta občni zbor 

sklepčen. Delo smo pričeli ob 19. uri 
s pozdravnim govorom predsednika 
društva.

Po podanih poročilih predsednika Ja-
neza Ruglja, blagajničarke Stanke Rigler, 
vodje rokometne sekcije Jožeta Pangerca 
in plesne sekcije Milana Kneza smo delo 

nadaljevali s prijetnejšimi točkami. Po 
Pravilniku o priznanjih in nagradah vsako 
leto vodje skupin s pomočjo plesalk in ro-
kometašev izberejo tistega, ki je s svojim 
delom najbolj pozitivno vplival na razvoj 
skupine in v zadnjem letu dosegel največji 
napredek.

Mini frkljice so za najbolj pridno in 
marljivo plesalko izbrale Niko Novak, 
ki s svojo dobro voljo in željo po novih 
plesnih korakih navdušuje prav vse v sku-
pini. Če bo tako nadaljevala, kot je začela 
svojo plesno pot, s trdim delom in ljube-
znijo do plesa, potem smo prepričane, da 
jo bomo čez nekaj let videle poplesavati 
na velikih odrih. 

Anja Žerjal je plesalka skupine Star fr-
kljice starejše in je v letošnjem letu po-
kazala največji napredek. Ta napredek je 
najbolj viden pri raztegnjenosti in skokih. 
Na treningih daje vse od sebe, tudi ko ji 
ne gre najbolje. Obiskuje jih vestno in z 
veseljem.

Izbrana plesalka skupine Star frklji-
ce 2 je Ana Filej. Je pridna plesalka, 
upošteva navodila trenerja, kar se vidi 
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pri njenem napredku. V zadnjem letu 
je pri plesu in tehniki zelo napredo-
vala. Soplesalkam vedno z veseljem 
pomaga. 
Članica Frkelj Kristina Etling je priso-

tna na vsakem treningu, je vestna, marlji-
va in ogromno pripomore k moštvenemu 
duhu celotne skupine. Glede na izkazan 
trud so se vse članice skupine odločile, da 
si letos zasluži priznanje.

Rokometaši: MDA in B-ekipa sta vadi-
li pod vodstvom trenerja Dušana Nereda, 
vodij ekipe Andreja Cigaleta in Jureta 
Gregoriča. Napredek je opazen, pričako-
vanja velika. 

Pohvale za sodelovanje na treningih 
in med samo tekmo si zaslužita v ekipi 

mlajši dečki A Tarik Ljutić, v ekipi mlajši 
dečki B pa Patrik Gregorič.

SDA in B: ekipa starejši dečki je vadila 
pod vodstvom trenerja Andreja Topolov-
ca in vodje ekipe Zlata Leška. Dosežen je 
bil največji tekmovalni uspeh v kategori-
ji mlajših selekcij. Ekipa se je uvrstila v 
nadaljnje tekmovanje za razvrstitev med 
šestnajst najboljših ekip v državi. Največji 
uspeh pa je dosegel Luka Janežič, saj je 
bil izbran za reprezentančno ekipo letnika 
1996 in mlajši, zato si s strani ŠDŠ zasluži 
pohvalo in priznanje. S svojo igro in za 
redno sodelovanje na treningih ter borbe-
nost na rokometnem parketu si v sklopu 
letnika 1997 zasluži priznanje tudi Aljaž 
Lešek.

Članski ekipi rokometašev je že vrsto 
let zvest Rok Cvetko, ki navdušuje s svo-
jo točnostjo in resnostjo, saj je po številu 
obiskanih treningov med vodilnimi v klu-
bu. Na treningih dela resno in zavzeto, na 
tekmah pa je pravi motivator in primer ne-
ustrašnega borca, ki se zna boriti za barve 
kluba. Ne sili v ospredje, je pa nedvomno 
eden izmed stebrov članske ekipe.

Nagrajenci so prejeli priznanje in 
praktično darilo. Čestitamo!

V nadaljevanju se je s plesno točko 
predstavila najmlajša skupina plesne sek-
cije Mini frkljice, ki so z nastopom pope-
strile in navdušile občinsko dvorano.

Potrjeno novo vodstvo Športnega društva Škofljica
Na občnem zboru smo opravili tudi re-

dne volitve v organe društva. 
Za predsednika je bil ponovno izvoljen 

Janez Rugelj, ki je doslej uspešno, tvor-
no in povezovalno vodil društvo. Pred 
društvom je v prihodnosti še kar nekaj 
zahtevnih nalog in izzivov, ki so v veli-
ki meri povezani tudi z reševanjem težav 
finančne narave. Prepričani smo, da je 
dosedanji predsednik Janez Rugelj kom-
petenten in dovolj avtoritativen človek, ki 
bo društvo peljal po pravi poti. Za tajnico 
je bila potrjena Darja Centa in za blagajni-
čarko Stanka Rigler, ki z delom blagajnika 
društva nadaljuje. Z dosedanjim delom in 
poznavanjem zakonov na področju financ 
je dokazala, da gre za vestno, strokovno 

in lojalno članico, ki drži niti finančnega 
poslovanja v svojih rokah in je deležna 
visokega zaupanja upravnega odbora in 
članov društva.

Plesno sekcijo tudi v naslednjem manda-
tu vodi Irena Balažic. V rokometni sekciji 
pa je prišlo do določenih organizacijskih 
sprememb. Jože Pangerc je namreč prosil, 
da se ga razreši z mesta vodje rokometne 
sekcije, saj zaradi preselitve ne more ka-
kovostno opravljati tega dela, ostaja pa 
član upravnega odbora društva. Za novega 
vodjo rokometne sekcije je bil predlagan 
Damjan Pangerc, poleg njega pa bodo pri 
vodenju sekcije delovali še Janez Rigler, 
Robi Pislevič, Andrej Cigale, Zlato Lešek, 
Jure Gregorič in Brane Markovič.

Poleg rednih članov je v skladu s 15. 
členom Statuta predsednik predlagal še 
tri kandidate za izredne člane društva, to 
pa so Jože Panger, Igor Zupančič in Jožko 
Žnidaršič. Vsi predlagani so bili soglasno 
potrjeni.

Štiriletni mandat je potekel tudi nad-
zornemu odboru in disciplinski komisiji. 
V nadzorni odbor so bili potrjeni Janez 
Rigler, Igor Pušnik in Karmen Vuletič, v 
disciplinsko komisijo pa Damjan Pangerc, 
Milan Knez in Andrej Cigale ter name-
stnika Mateja Pangerc in Robert Pislevič.

Podeljeni diplomi za dolgoletno delo 
v društvu in priznanja za izjemne 
dosežke na športnem področju

Upravni odbor ŠDŠ je odločil, da se v 
skladu s Pravilnikom o priznanjih in na-
gradah Športnega društva Škofljica letos 
posameznikom podeli tudi diplome ŠDŠ. 
V letošnji sezoni sta od aktivnega prosto-
voljnega dela v društvu poslovila Tomaž 
Ščavničar in Metka Debevec. Za stro-
kovno in organizacijsko delo kot tudi za 
nenehno pripravljenost pomagati društvu 
sta si zaslužila visoko priznanje. Diplomi 
jima je podelil predsednik društva g. Janez 
Rugelj in se jima zahvalil za dolgoletno 
delo v društvu. Poudaril je, da je bila Met-
ka Debevec ves čas, odkar se je društvo 
na novo formiralo, gonilna sila uprave in 
je z nesebičnim delom pustila neizbrisen 
pečat. Izrazil je upanje, da bo po svojih 
močeh še vedno pripravljena pomagati pri 
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določenih organizacijskih zadevah in da je 
njeno slovo le slovo od aktivnih in formal-
no dodeljenih funkcij in opravil. 

Na podlagi tretje točke 4. člena Pravil-
nika o priznanjih in nagradah Športnega 
društva Škofljica smo letos podelili tudi 
priznanja trem ekipam za izjemne do-
sežke na športnem področju v sezoni 
2009/2010.

Priznanje za izjemne dosežke na špor-
tnem področju v sezoni 2009/2010 je pre-
jela skupina Frkljice za drugo mesto na 
Elite Championship, ki je potekal v mese-
cu maju 2010 v Bottropu v Nemčiji.

Priznanje za izjemne dosežke na špor-
tnem področju v sezoni 2009/2010 je 
prejela tudi skupina Star frkljice, ki je na 
istem tekmovanju dosegla tretje mesto. 

Priznanje za izjemne dosežke na špor-
tnem področju v sezoni 2009/2010 je pre-
jela članska rokometna ekipa za uvrstitev 
v 1.B DRL.

Župan občine poudaril zasluge 
športnega društva škofljica za delo 
z mladimi

Za konec smo zaprosili za besedo žu-
pana občine Škofljica gospoda Ivana 
Jordana, ki je namenil nekaj besed delo-
vanju našega društva. Župan je pohvalil 
vse športnice in športnike za dosežene 
rezultate v pretekli sezoni kakor tudi ce-
lotno ekipo prostovoljcev, ki dela v okvi-
ru športnega društva. Glede na dosežene 
rezultate je obljubil, da se bo potrudil, da 
bo občina z dodatnimi sredstvi zagotovila 
boljše pogoje za delovanje društva. Ravno 
tako se bodo v okviru občine potrudili, da 
bo društvo imelo za izvajanje rokometa 
in plesa na voljo dovolj terminov v veliki 
dvorani kot tudi v plesni dvorani. Zaveda 
se, da je v teh časih zelo težko voditi ta-
kšno društvo, predvsem zaradi težav pri 
zagotavljanju sredstev, zato se je tudi sam 

zahvalil sponzorjem in donatorjem, ki fi-
nančno pomagajo društvu, da lahko izvaja 
zastavljen program in tako omogoča otro-
kom in mladini, da lahko trenirajo. Odprto 
državno prvenstvo Škofljice v navijaških 
skupinah pom-pon je bilo v soboto, 19. 
marca 2011, župan pa je obljubil pomoč s 
strani občine pri sami organizaciji prven-
stva, glede na dosedanja rezultatov deklet 
pa tudi pomoč pri nakupu novih plesnih 
oblek.

Občni zbor smo uspešno zaključili ob 
20.15 in druženje nadaljevali v preddverju 
občinske kulturne dvorane s klepetom in 
obljubami o nadaljevanju resnega dela z 
mladimi.

Metka Debevec, 
ŠD Škofljica

Poročilo plesne sekcije ŠD Škofljica za leto 2010
V plesno sekcijo ŠD je bilo v letu 

2010 vključenih 87 plesalk in plesalca, 
in sicer v petih plesnih skupinah; pet 
tekmovalnih skupin. Najmlajši plesalci 
so združeni v dveh otroških skupinah, 
mlajša otroška, Mini frkljice (Lina 
Bravničar), in starejša otroška, Star 
frkljice 2 (Nastja Šturm). Malce starej-
še so mladinska skupina Star frkljice 1 
(Sani Julevič). Članska plesna skupina 
so Frklje (Vesna Požar in Tjaša Flis). 
Naša najstarejša plesna skupina je 
skupina 30+ (Sani Julevič). V rednem 
tekmovalnem delu plesne sekcije tako 
zajemamo plesalce od drugega razreda 
devetletke pa vse do drugega letnika 
fakultete. 

 
Na podlagi predhodno zastavljenih 

ciljev lahko za leto 2010 zagotovimo, 
da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

1. Naše skupine so tekmovale v ka-
tegoriji skupin pom-pon in v pom-pon 
parih na domačih tleh.

V pretekli sezoni so plesalci ŠD Škoflji-
ca tako priplesali:

• trikrat 3. mesto, (skupina Star frklji-
ce 1, pom par Neža Repar in Petra Fakin, 
pom par Sara Narobe in Kristina Etling);

• petkrat 2. mesto (skupina Frkljice, 

skupina Star frkljice 2, pom par Tjaša Bo-
žič in Peter Etling, pom par Janja Trope 
in Kristina Etling, pom par Urša Balent in 
Maja Dolinar);

• štirikrat 1. mesto (skupina Frklje, 
skupina Star frkljice 1, skupina 30+, pom 
par Urša Balent in Maja Dolinar).

2. Naše skupine so tekmovale v ka-
tegoriji skupin pom-pon in v pom-pon 
parih tudi v tujini:

• 2. mesto skupina Frkljice in 3. mesto 
skupina Star frkljice 1 na evropskem po-
kalnem tekmovanju – Nemčija 2010;

• 8. mesto pom par Maja Dolinar in 
Urša Balent in 6. mesto skupina Frklje na 
tekmovanju Beach Cup 2010 v Nemčiji.

3. Organizirali smo plesno tekmo na 
domačih tleh, in sicer državno prven-
stvo za navijaške skupine in skupine 
pom-pon, 21. april 2010.

4. S svojimi plesnimi točkami smo 
sodelovali na vseh pomembnih priredi-
tvah v občini in zunaj nje, na tekmah 
naših rokometašev in na tekmah košar-
karskega kluba Grosuplje. 

Tudi sezono 2010/2011 smo v plesni 
sekciji ŠD Škofljica odločno in kvalitetno 
začrtali naslednje:

• tekmovati v skupinskih formacijah 
in dvojicah v vseh starostnih skupinah na 
tekmah ZNPS ter pokalnih tekmovanjih 
doma in v tujini;

• organizirati državno tekmo v navija-
štvu in pom-ponu 2011 (tekma je bila 19. 
marca 2011);

• se uvrstiti na evropsko prvenstvo 
2011, ki bo v Ljubljani;

• se udeležiti evropske pokalne tekme 
v Nemčiji 2011;

• se ponovno priključiti plesnemu tek-
movanju ŠKL (Šolska košarkarska liga) z 
dvema skupinama, otroška in mladinska;

• razširiti poučevanje baleta na mlajše 
plesne skupine;

• obdržati in še izboljšati lanske rezul-
tate; 

• redno popestriti tekme domačih roko-
metašev in tekem KK Grosuplje; 

• sodelovati na prireditvah v kraju in 
se povezovati z drugimi društvi v občini 
Škofljica ter tudi zunaj domačega kraja;

• uspešno sodelovati in vključevati 
starše plesalcev;

• uspešnost pri iskanju donatorjev in 
sponzorjev.

Irena Balažic, 
vodja plesne sekcije
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Odprto državno prvenstvo Škofljice 2011 
v navijaštvu in plesu POM-PON

V soboto, 19. marca 2011, se je v do-
mači športni dvorani, tokrat že četrtič za-
pored, odvilo Odprto državno prvenstvo 
Škofljice v navijaštvu in plesu pom-pon. 
Na tekmovanju se je zbralo 320 tekmo-
valcev iz vse Slovenije, tekom dneva pa 
si je prireditev ogledalo okoli 700 obisko-
valcev. 

Da je naše plesno tekmovanje organi-
zirano in neprekinjeno teklo, gre zahvala 
številnim, ki so se k pomoči in sodelova-
nju z veseljem odzvali; Milan Knez kot 
vodja organizacijskega odbora tekmo-
vanja, župan Ivan Jordan, ravnatelj šole 
Roman Brunšek, predsednik ZNPS Vojko 

Korošec, ekipa Andreja Kneza, Marko 
Rotar, Janez Stražišar, Drago in Mojca 
Brkinjač za pomoč pri postavitvi dvo-
rane, čiščenju in drugi operativi, osebje 
ZNPS, prostovoljci Gasilske zveze Ško-
fljica za požarni red in varnost, plesalke 
Frklje (Urša, Eva, Petra in Nina) za delo 
hostes, plesalke Star frkljice (Vesna, Sabi-
na in Nina) za izdelavo tabel nastopajočih, 
mlajši rokometaši za nošenje tabel, učen-
ki šole (Sabina, Čarna) za sliko zgibanke 
tekmovanja.

V zabavnem programu so se nam pred-
stavile plesalke PŠ Lavrica, mladi mojstri 
frajtonarice in pom par ŠD Škofljica. Sle-
dil je nastop Mihe Brkinjača, ki nam je že 
na uvodu čudovito zapel tudi himno.

Za konec posebna zahvala tudi vsem, 
ki so prireditev omogočili: Občina ško-
fljica, OŠ in vrtec Škofljica, Pivovarna 
Union, d. d., Gostilna Čot, Repar elek-
tronika, d. o. o., Inoteh, d. o. o., Mesar-
stvo Blatnik, Pekarna Pečjak, Gasilska 
zveza Škofljica, spletni portal dj-slove-
nija.si, Radio zeleni val, Kartonaža Ja-
mnik, d. o. o.

Vsem omenjenim v članku se iz srca za-
hvaljujejo vse plesalke, ki se še kako za-
vedajo, da brez njih prireditve v domačem 
kraju ne bi bilo. 

Na sončno soboto je tako pred domače 
občinstvo stopilo šest tekmovalnih skupin 
pom-pon in trije pom pari ŠD Škofljica. 
Skupine in pari so se odlično predstavili, 
posegli po najvišjih mestih in si priplesa-
li vstopnice za evropsko prvenstvo, ki bo 
letos julija v Ljubljani. Za konec pa smo si 
prislužili tudi tim. »spirit stick«. 

Veliko, veliko več o naših izrednih 
uspehih pa v naslednji številki. 

Irena Balažic, 
vodja plesne sekcije ŠD Škofljica

NASVETI 

Dobrodošlica vrtnicam
Vrtnice že spomladi zahtevajo našo po-

zornost, da lahko kasneje skozi rastno se-
zono upravičijo sloves kraljice vrta.

Že na začetku pomladi je zelo pomemb-
no, da vrtnice obrežemo. S tem opravilom 

poskrbimo, da bodo lepše cvetele, bolj 
zdrave in vrsto let ostale v dobri kondi-
ciji. Obrežemo jih lahko na več načinov. 
Nizka rez je primerna v starejših nasadih; 
pri tej rezi poganjke skrajšamo na dve do 
tri očesca. Cilj omenjene rezi je pomlaje-
vanje grma. Tiste vrtnice, ki so zelo vital-
ne, prikrajšamo do petega očesca, druge 
(odvečne) pa izrežemo pri osnovi. To rez 
imenujemo tudi srednja rez. Opravimo 
lahko tudi visoko rez, ki temelji na krajša-
nju poganjkov nad petim očescem. To rez 
uporabljamo samo eno leto, torej če smo 
preteklo leto opravili visoko rez, v tem 
opravimo nizko ali srednjo rez. 
Pravila obrezovanja

Za tiste, ki potrebujejo pravilo, kdaj so 
vrtnice godne za rez, si velja zapomniti: 
ko zacveti rumena forzicija. Za obrezova-
nje potrebujemo močne usnjene rokavice, 

vrtne škarje, vzvodne škarje in sadjarsko 
žagico. S kakovostnimi enoreznimi škar-
jami gre delo mnogo lažje od rok kot z 
dvoreznimi, ker stebel ne trejo. Pomemb-
no splošno pravilo je tudi, da odstranimo 
vse poganjke, ki so bolni. Tudi stari les na 
vrtnici nima kaj iskati. Pri mnogocvetni-
cah in velecvetnicah dobro cvetijo samo 
lanski poganjki, pri popenjavkah pa lanski 
in predlanski. Starost poganjka ločimo po 
barvi lica: lanski so sveže (ali rdeče) zele-
ni in popolnoma gladki, dvoletni so zelen-
kasti in s prvimi podolžnimi razpokami. 
Kar je starejše, porjavi in dobi skorjo, ki 
se lušči.

Poleg rezi poskrbimo še za popolno 
oskrbo

Vrtnice je v začetku vegetacije vseka-
kor treba ustrezno dognojiti. Najprej jih 
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okopljemo in odstranimo ves plevel, nato 
pa okoli njih potresemo pelete dolgode-
lujočega organskega gnojila Biogrena. 
To organsko gnojilo, ki za obogatitev tal 
vsebuje nadpovprečno število mikroorga-
nizmov, uporabimo tudi pri sajenju vrtnic. 
Z njim obogatimo prst, s katero sadike za-
sujemo. Konec marca ali v aprilu vrtnicam 
dodamo še membransko gnojilo Plantella 
formula 365 za vrtnice, ki s prilagojenimi 
hranili poskrbi za zdravo rast rastline in 
bogato tvorjenje cvetnih nastavkov. Ker se 
membransko gnojilo sprošča postopoma, 

je vrtnice z njimi treba dognojili le enkrat 
letno. 

Vsak ljubitelj vrtnic ve, da je večina sort 
močno izpostavljena različnim boleznim. 
Nemalokrat se zgodi, da že v zgodnjem 
poletju ostanejo brez listov. To pa lahko 
preprečimo, če jih že od pojava prvih li-
stov redno škropimo z naravnim varoval-
nim pripravkom Bio plantella natur-f, ki 
rastline tudi krepi. Na mladih poganjkih 
se rade pojavijo uši, ki jih učinkovito od-
pravimo z ekološkim pripravkom iz na-
ravnega piretrina Bio plantella kenyatox 

verde. Z njim škropimo ob prvem pojavu 
škodljivca. Pripravek pred uporabo pre-
tresemo, pri škropljenju pa pazimo, da 
listov ne omočimo preveč.

Strokovnjaki Kluba Gaia

Ste tudi vi srčni ljubitelji vrtnic, a ste 
vsako leto razočarani nad cvetočim rezul-
tatom? Za nasvet povprašajte Gaine stro-
kovnjake na brezplačni telefonski številki 
080 81 22 oziroma kliknite na www.klu-
bgaia.com.

Pisma bralcev

Spoštovani nekajkratni župan občine 
Škofljica in sedanji občinski svetnik taiste 
občine g. dr. Jože Jurkovič!

Na moč sem bila presenečena, češ da bo 
občinsko glasilo občine Škofljica Glasnik 
ponovno izhajalo redno?!
Če me spomin ne vara (dopuščam to 

možnost), je Glasnik doslej redno izhajal.
Res je minilo kar nekaj časa od na novo 

postavljene občinske oblasti, katere izvo-
ljeni predstavnik ste tudi vi, spoštovani dr. 
Jože Jurkovič. Morebiti pa temu ni tako in 
živim v zmoti?

Pa pustimo ob strani to, da ste bili njega 
dni nekaj mandatov izvoljeni župan obči-
ne Škofljica, zahvaljujoč izdatni podpori 
članov in simpatizerjev stranke SDS, če-
sar se, roko na srce, niste otepali in tudi 
ne sramovali.

Ob vašem cenjenem članku me je za-
skelelo ob vašem razmišljanju, da bodo v 
vašem (zdajšnjem) mandatu strankarske 
in osebne koristi nekoliko pred koristmi 

občanov in občine. Zakaj se vas lotevajo 
tako črne misli?

Kamen spotike naj bi bilo imenovanje 
nadzornega odbora, ki ga seveda imenu-
je občinski svet. Kriteriji za imenovanje 
v NO, ki so se vedno upoštevali in se jih 
je vselej spoštovalo (in menim, da tudi 
tokrat ni bilo drugače), so: izobrazba, de-
lovne izkušnje s pravnega in finančnega 
poslovanja, teritorialna zastopanost in ne-
združljivost funkcij.

G. Žlahtič (omenjen v vašem članku 
kot predsednik KVIAZ-a) je sposoben in 
spoštovanja vreden gospod in ne vem, od 
kod vam cinizem glede njega in tudi vseh 
drugih članov občinskega sveta občine 
Škofljica in ne nazadnje tudi župana, g. 
Jordana?

O kakšnih in katerih »delegatih« govo-
rite?

Na lokalnih volitvah 2010 ste bili vsi 
izvoljeni v skladu s pričakovanji, že-
ljami, oddanimi in skrbno preštetimi 

volilnimi lističi prebivalcev občine 
Škofljica.

O županih in njihovem bolj ali manj 
uspešnem delovanju v njihovih mandatih 
pa govorijo, so in bodo pokazatelji samo 
rezultati na vseh ravneh razvoja občine 
na gospodarskem, finančnem, kulturnem 
področju . . .

Spoštovani g. dr. Jurkovič, kot občin-
skem svetniku vam želim, da bodo vaša 
pozitivna razmišljanja in iskrena hotenja 
v dobrobit naše občine v občinskem sve-
tu vedno naletela na plodna tla oz. odprta 
ušesa . . .

Naj sklenem tole razmišljanje z željo, 
da si v bodoče ne boste več privoščili faux 
pas.

Z vsem spoštovanjem in najlepšimi že-
ljami za vas, za nas . . .

Nataša Dolamič
Gradišče, 14. marec 2011

Razmišljanja ob članku gospoda dr. Jurkoviča V ekstazi moči 
(občinsko glasilo občine Škofljica, marec 2011, str. 12)

ODGOVOR UREDNIKU GLASNIKA g. IZTOKU PETRIČU iz časopisa novembrske številke 2010
Objavljamo nadaljevanje pisma gospoda Žlahtiča. Pismo ni lektorirano.

4. Poleg tega avtorstvo in ustrezna za-
konodaja na tem področju nista kršena. 

Program stranke OOSD se je navezo-
val na objavljeno vizijo svojega člana. In 
v nadaljevanju uvodnika mi pripisujete » 
laž/nost«; Kakšna laž/nost je to in v čem? 
Morda v tem, da prispevka ali ni, ali, da 
smo se sklicevali v stranki SD na v Gla-
sniku objavljen avtorsko definiran pisni 
vir. In, ker odziva na objavljeno gradivo 

po njegovi objavi ni bilo, kar sva konsta-
tirala ob neki mimobežni priložnosti oba; 
je avtorjeva pravica tista, da s člankom 
razpolaga – ravna intelektualno in mate-
rialno. To vse je: črno na belem zapisa-
no tudi v Zakonu o avtorskih in sorodnih 
pravicah, kjer so definirani elementi kot: 
a) avtorsko delo, b) varovano avtor-
sko delo in c) nevarovano avtorsko 
delo.

 Kar se tiče moralnih avtorskih pravic 
zakon pravi: avtorjeva in splošna morala 
varuje avtorja glede njegovih: a) duhov-
nih in b) osebnih vezi do lastnega dela - 
izdelka. In zakon nadaljuje, da ima avtor 
izključno pravico odločiti, ali, kdaj in 
kako bo njegovo delo prvič in tudi dalje 
objavljeno. Ker pa, navajate v uvodniku 
pojme kot so: laž, izkoriščanje dobre vo-
lje urednika in svojo spodaj podpisanost 
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pod člankom z navedbo: »Gradivo uredil 
Iztok Petrič«; je to: črno na belem (upora-
bljam Vašo dikcijo). 

Kar se avtorstva tiče, pogodbe med 
izdajateljem Glasnika in menoj nismo 
podpisali, je tudi ni, tudi avtorskega ho-
norarja nisem prejel in ničesar tega nisem 
od nikogar terjal. Ampak, kot avtor se 
imam na svoje delo po Zakonu o avtor-
skih pravicah pravico vselej na gradivo 
sklicevati, enako smem tudi isto besedi-
lo, tako pravi zakon o avtorskih pravicah, 
spreminjati in ga, glede na avtorstvo 
tudi podarjati, (kar sem storil); (Tako o 
tem zakon!). Saj sem gradivo v celoti po-
sredoval kot pobudo, tudi kot pripombe 
in premisleke Občini Škofljica in njenim 
občanom za postopno ustvarjanje občin-
ske vizije v premislek/e, enako občini kot 
prostoru in enako Svetu občine ter enako 
občinski upravi občine Škofljica; in tudi 
bralstvu.

 Kar se prenosa vira – vsebine in gradiva 
različnim uporabnikom tiče, zakon pravi: 
» Pravico reproduciranja in distribuira-
nja časniških člankov (med kar sodi tudi 
obravnavani prispevek), lahko avtor pre-
nese hkrati istega več uporabnikom, če 
ni s pogodbo drugače določeno.« (Tako 
zakon in pogodbe ni bilo, je tudi nisem 
terjal; glej skladnost z občinskimi pravili 
honoriranja prispevkov Glasnika Občine 
Škofljica). 

Obstajala je moja želja in dobra volja, 
da sem svoja razmišljanja kot iniciativo, 
pa ne trdim, da popolno ali celovito, zapi-
sal in se odločil za objavo. Verjemite mi, 
da bi sam lahko v času, ki sem ga namenil 
pisanju pobude in iniciative, mogel početi 
marsikaj drugega. (Tako ne bi nastal tudi 
današnji prispevek; ne govorim o času); 
govorim o: PONOVNI POBUDI. 

S tega vidika je vaše pisanje, ki ga ra-
zumem kot javni (znova odprt) dialog o 
usmeritvi in potrebah ter nujnnosti/h 
premisleka policentričnega razvoja ob-
čine škofljica še več kot zgolj izkazana 
potreba.

Kar se tiče nalog urednika in izbire 
prispevkov, naslednje: veljavni škofljiški 
Odlok o izhajanju občinskega glasila Ob-
čine Škofljica v vseh svojih členih ne pre-
poveduje sklicevanja AVTORJA na lasten 
zapis, tudi ne na trditve, in na Vaše na-
vedbe in umišljenosti, ki mi jih očitate. V 
obravnavanem primeru, ki se vam zdi spo-
ren, bi, g. Petrič, če ste tako menili, lahko 
Vi, kot urednik gradivo - program stran-
ke SD, pripravljen za objavo, z uredniške-
ga vidika mogli pred tiskom zavrniti ali 

bi lahko terjali korekcijo predvolilnega 
besedila SD Škofljica objavljenega v Gla-
sniku, priloga, št. 8/2010, če ste kot ure-
dnik Glasnika ugotovili, da kompetence in 
navedbe programa SD posegajo v: 

a) neodgovorno, b) zavajajoče pisanje, 
c) tudi v škodljivo pisanje. 

Tega niste storili; pravno in moralno 
možnost ste imeli, saj vam jo občinski 
Odlok o izdajanju občinskega glasila daje 
(dokument, npr.: 7. člen, 11. alineja ( in 
lahko bi se celo sklicevali na): V. (peto) 
poglavje istega Odloka), ali da bi mi , kot 
sva do takrat običajno komunicirala, svoje 
mnenje / pomeni: ne soglašanje/ sporočili 
po elektronski pošti; in bi našla ali reše-
vala problem.

In , čemu ste potem uporabili v uredni-
kovi komunikaciji z javnostjo in menoj 
pojme v osrednjem delu vašega drugega 
odstavka uvodnika - zapisa pojme kot so: 
laž, izkoriščanje dobre volje, neiskrenost, 
posmehovanje ? (Teh vsebin mi , prosim 
v morebitnih nadaljevanjih ne razlagajte 
več.)

Urednikova naloga je (med drugimi 
tudi) urednikovati; to pravi občinski Od-
lok o izdajanju občinskega glasila. Porav-
nalnega odbora po odloku (Odlok o izda-
janju občinskega glasila, 14 člen) pa niste 
predlagali sklicati, niti ni bil sklican, da 
bi morebitno spornost navajanja OOSD 
na omenjeni prispevek kakorkoli mogel 
oceniti ali tako stanje ugotoviti. Če ste za 
sklic Poravnalnega odbora , kot urednik 
dali županu g. Riglerju pobudo, pa se to 
ni zgodilo, ne vem. 

Kar se stranke SD ali, kot jo imenujete 
reformirani KPS tiče, bralce spominjam, 
da je sedanja stranka izšla iz ZLSD, ta iz 
ZKS, in ta iz KPS, tudi je bila v sestavi 
ZKJ; tudi ta iz Socialistične internaciona-
le in socialističnega gibanja ipd., in, kot 
je splošno znano iz delavske stranke, v 
kateri so prevladovale ideje socialistič-
nega gibanja, razširjenega v evropskem 
in ameriškem delavskem prostoru, med 
katerimi so bile tudi različne ideološke 
skupine in frakcije. Pa naj omenim tudi, 
da je bilo v našem občinskem prostoru, 
sedanji občini veliko somišljenikov in de-
lavcev, proletarcev, tudi članov te stranke 
ali vsaj simpatizerjev tega političnega gi-
banja, imenovanega ZK ali KP ali soci-
alno usmerjenega pogleda. Pa tudi velja 
omeniti, da je v tej stranki - gibanju bilo 
nekdaj veliko ljudi, ki so prešli v druge, 
po letu 1990 nastajajoče, najrazličnejše 
stranke (tako imenovane nove leve in ali 
desne in tudi stranke ali gibanja srednje 

politične opcije; tudi v zadnjem obdobju 
v liste in svobodne iniciative, ipd.); ki se 
danes vrtijo na celotnem političnem ma-
vričnjaku - vrtiljaku idejnih in političnih 
usmeritev. Vendar teh političnih vsebin 
posameznikov in strank ali list na tem 
mestu ne mislim obravnavati, tudi ljudi 
ne in njihovih odločitev. (Tu bi lahko na-
vajal kaj o demokraciji, pa na tem mestu 
ni smiselno.) 

Drugo, kar vam v tem kontekstu mo-
ram javnosti sporočiti, se tiče uporabe 
pojmov: a) program in b) pretekle/a pri-
poved in praksa disidentov. Če menite, 
da je pisanje in objavljanje neke vizije in 
pobude razvoja majhne lokalne skupnosti 
s političnega vidika ( videno na lokalnem 
nivoju) dobrodošlo katerikoli slovenski 
politični opciji v tej občini, s politikant-
skega vidika dobrodošlo, se motite. In 
če del pobude katera politična opcija - ini-
ciativa ali lista prevzame, pa je z mojega 
vidika to dobrodošlo. Tudi zato smo / 
sem objavil vsebino in informacija je tu; 
DA, NAJ TEČE. 
Če soglašava, da je pobude razvoja ob-

čine možno strniti programsko, česar v 
uvodniku niste omenili, potem, v tem so-
glašava. In to zna biti kot najino videnje v 
tej točki jasna vsebina. 

Ne dovolim pa, gospod Iztok Petrič, da 
me z namigovanjem uvrščate v negativno 
politično prakso, ki jo, kot pravite opisu-
jejo in v svojih besedilih in prikazujejo di-
sidenti; eminentni pisci in svobodomisleci 
kot so morda: A. Solženicin, K. Steiner, 
F. Balantič ali Boris Pahor, o čemer piše 
tudi vrsta slovenskih zgodovinarjev (pri-
mer: dr. M. Britovšek (že osemdeseta leta 
v času SFRJ in drugi), da sodim s svojim 
ravnanjem med … kaj? Tega tukaj niste 
upali izjaviti. Med katere vrste ljudi ? … 
in čigave ? … in kam sodim? Morda ima-
te o tem kakšne informacije, dokumente, 
podatke, ipd? V primeru poznavanja, pro-
sim, me z njimi vsaj seznanite. In tukaj 
prestopate mejo dobrega okusa in verodo-
stojne politične in izobraženske volje in 
mnenja in kakršnega koli človeškega in 
dostojanstvenega prepričanja.

Znane so vsebine avtorjev – zapornikov 
zapisov z Golega in tudi mnoge druge, ki 
govore o najrazličnejših grozodejstvih 
obsojencev, ki sem jih nekaj celo oseb-
no poznal (in katerih koli pobojih, tudi 
čistkah, tako nacističnih, kot stalinskih, 
tudi Informbirojevskih ali o sodnih pro-
cesih v ZDA po drugi sv. vojni, in za-
dnjih dokumentih, ki so se odprli v Veliki 
Britaniji, tudi o delovanju francoskega 
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odporniškega gibanja in pomenu Vis-
hyske republike, ki so pri nas zelo malo 
znani; (da ostanem le v bližje znanem 
svetu (ne omenjam Azije ipd.) ki so se žal 
kruto dogajale in zaključevale. In upam, 
da navedeno, čeprav ste me opredelili za 
politično neiskrenega, tudi stranko, na-
vedeno razumete. In upam, da me med 
množično negativno obravnavane trpke in 
krute praktike prejšnjega stoletja – v tem 
smislu negativce, med katere sodijo tudi 
že več stoletij mnoge znane osebe in reži-
mi ( poleg kraljev, cesarjev, priznanih po-
litikov, vojaških poveljnikov in znanih kru-
težev tudi verske dostojanstvenike, ne le 
ene vere) mene ne prištevate. In, verje-
tno je vaša zamaknjenost v čustvenosti 
pisanja iz običajne pač ob vsem močno 
odskočila; morda pa je bila provokacija 
v povolilnem obdobju celo željena?

5. V nadaljevanju pišete o moji osebni 
in politični neiskrenosti in se sprašujete 
o iskrenosti stranke, katere član sem, tudi 
o njeni vlogi in sodelovanju v Občinskem 
svetu (Kot je to možno deduktivno sklepa-
ti iz navedenega!). 

Kaj bi lahko, če in ker ste imeli mo-
žnost, bilo bolj iskreno kot, da bi me o 
Vašem profesionalnem mnenju urednika 
Glasnika in o napaki, za kater menim, da 
to NI, strokovno in uredniško izostreno 
mogli obvestili. Mar ne? V tem primeru se 
Vam ne bi bilo potrebno sprenevedati, da 
v uvodniku z vidika urednika glasila, na 
katero mesto ste bili imenovani, navajate: 
etično-moralni gnev do druge politične 
opcije in ji osporavate, ker ste uredniko-
vali in lektorirali določeno gradivo . 

Zato, g. avtor uvodnika, vam kot ure-
dniku objavljenega uvodnika v Glasniku, 
št. 9, november 2010, ker ste imeli vrsto 
možnosti svoja uredniška stališča izpo-
staviti (tega NISTE STORILI !). Čemu 
ob navedenem od mene terjate pojasnila? 
Nimam jih namena navajati. (Sicer, 
paradoks: pojasnila sem navedel, zaradi 
javnosti in ne zaradi vas, prav v tem pri-
spevku.) 

In pravite, naj se opravičim. Komu in 
čemu? (Ali zaradi sklicevanja na lastno 
avtorsko besedilo? Znova sporočam: 
gradivo s podnaslovom: . . . vizija . . ., je 
poleg objavljenega gradiva tudi celota ali 
sestavni del programa OOSD Škofljica, 
vključno s skicami, tudi tistimi, neobja-
vljenimi.) 

… Vam ali bralcem, naj se opravičim?
In še o iskrenosti: 
Prepričan sem, da bralstvo, ki ga ne 

podcenjujem, ne meni, da naša občina ne 
potrebuje vizije razvoja; tudi sem prepri-
čan, da občani ne mislijo, da ne bi smeli 
v načrtovanju občine sodelovati prav vsi 
člani Občine Škofljica kot njeni deli in 
celota. In upam, da se ljudje v tej občini 
lahko še zgodijo in dogajajo ter terjajo od 
izvoljencev na volitvah vsebin in dejstev. 

Tudi zato smo se sklicevali na program 
razvoja občine, ki bi moral biti pri-
pravljen kot vsebina in načrt občanov 
občine Škofljica; in pripadati bi moral 
vsaj v glavnem, vsem kandidatom in tako 
imenovanim voljenim; verjetno časovno 
bistveno prej, kot le v zadnjem obdobju 
predvolilnih opravil. Na take vrste is-
krenosti bi veljalo opozarjati! In Vaša, 
meni naprtena ali terjana katarza naj 
bi bila usmerjena morda komu ali kam 
drugam.

Vaš uvodnik, g. Petrič, izraža splošno 
družbeno in socialno stisko posamezni-
kov in občanov kot celote; kot vsesplošne 
nemoči krajanov, občanov in državljanov 
prostora občine Škofljica. To pomeni: 
občinsko neorientiranost in izraža eko-
nomsko nemoč urejanja potreb obča-
nov in njihovega temeljnega nezadovo-
ljevanja in neuresničevanja osnovnih 
človeških potreb v urbanem in rural-
nem prostoru občine Škofljica. 

To in TU je bistvo stvari. Tukaj je treba 
problem odpreti in začeti z urejanjem! 

Te vrste medsebojna obtoževanja, ne le 
na mikro, tudi na makro nivojih vodijo v 
destrukcijo. Še več, namenjena so razpr-
tijam in politizaciji vsebin na neustrezen 
način; vodijo k ustvarjanju neaktivnih 
razprav in k preusmerjanju političnega 
delovanja, s tem tudi pravnega in eko-
nomsko-gospodarskega v smeri splošne-
ga zavajanja in preusmerjanja razprav v 

nekonstruktivno smer. 
In, to so temeljna dejstva ljudi, tudi 

vseh nas, NAŠA – v občini Škofljica. 
Zato, Vaš gnev, zgrnjen name in na 

program OOSD usmerjam v konstruk-
tivnost trenutka in zavedanja lokalnih 
tegob ter v reševanje problemov kot 
so: v zmanjševanje odklonjene množi-
ce otrok v vrtcih, v policentričnost gra-
ditve vrtcev v občini, v reševanje nujnih 
kanalizacijskih in vodooskrbnih naprav 
in pripadajočih vsebin , v izdelavo vizije 
razvoja Občine Škofljica in v načrtovanje 
gradnje in rasti ali urbaniziranja prostora, 
v načrtovanje in reševanje kmetijske 
vsebine, v oblikovanje in sistematično 
načrtovanje občinske vizije ekološko-
energetske dejavnosti, v razvoj človeških 
virov, v reševanje nevzdržne prometne 
zamašitve in infarktnosti prostora itd. 

Verjemite, da je polemika, ki ste jo spro-
žili s svojim zadnjim urednikovim uvo-
dnikom (žal politično skrajno neartikuli-
ranim in s tega vidika skrajno politično in 
etično spornim besedilom) nadalje po-
stala nepomembna in neproduktivna. 

S tem oseben odziv in razpravo z moje-
ga vidika zaključujem. Želel sem bralstvu 
le pojasniti nekaj, v uvodniku zapisanih, 
s šmentom obarvanih pojmov, ki so za 
Vaš nivo urednikovanja nedostojni črno-
belega zapisovanja. Nadaljnjih pojasnil 
na temo Vašega urednikovega sklepnega 
uvodnika Glasnika ne dajem. Upam tudi, 
da se s tem načinom pisanja v Glasnik in 
v sedanjo politično pestro sestavo Občin-
skega Sveta Škofljica ne vnaša ponovno 
problematike in dileme v delitvi: MI in 
ONI, ter DRUGI in VI in MI in ... podob-
no.

S spoštovanjem do bralstva, 
Žlahtič Jože
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Srce tvoje je zastalo
zvon v slovo ti je zapel
misel nate pa ostaja,
spomin za vedno bo živel.

V 82 letu je tiho legla k večnemu počitku
naša draga mama, tašča, nona in sestra

GABRIJELA KRNEL, 

zadnja leta oskrbovanka doma 
Sv. Terezije Videm-Dobrepolje.

Ob njenem odhodu v večnost se iskreno 
zahvaljujemo vsem za izrečene beside tolažbe in 

sočutja, darovane sveče ter cvetje. 
Posebna zahvala ob tem gre gospodu Mehlinu in 

njegovi ženi Branki. Zahvaljujemo se tudi osebju 
doma Sv. Terezije, kolektivu OŠ Prule ter vsem, 

ki ste ob the trenutkih stali nam ob strani.
Hvala župniku, gospodu Jožetu Tomincu za lepo 

opravljen obred.

Žalujoči vsi njeni, ki smo jo imeli radi

ZAHVALA

Ob smrti

ANE MEHLIN
(1917–2011)

iz Drenika

se zahvaljujem patronažnima sestrama 
ga. Majdi in ga. Tanji za nesebično pomoč, 

sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
Društvu upokojencev za izrečeno sožalje, 

cvetje, sveče in mašne darove.
Hvala pevcem in gospodu župniku Jožetu Tomincu za 

lepo opravljen obred.

Rado

 

•  Rezano cvetje, Lončnice, Darila 
•  Aranžiranje daril
•  Žalni venci (od 80 eur naprej)  
•  Žalne ikebane (od 40 eur naprej)

Možna DOSTAVA za vse izdelke!

Naročite lahko tudi na telefon:
01/366-73-72,031/516-585

Odprto: pon–pet: 9.–18. ure, sob: 8.–13. ure 

Dolenjska cesta 466a, Škofljica

Cvetličarna Marjetica

Odp

D l
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S krofi se bodo mastile maškare iz vrtca Škofljica.


