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Priznanja za dolgoletno prizadevno delo v DU Škofljica so prejeli: 
Marija Gregorič, Milena Paznar, Jože Rojc, Marija Bregar, Slavko Ožbolt, Dušan 

Bitenc, Breda Pušnik, Tone Sladič, manjka Milojka Kastelic.

Ogrinova hiša v 30-ih letih 20. stoletja



Izhaja enkrat mesečno, gospodinjstva v občini prejemajo glasilo brezplačno.
Naklada: 2800 izvodov; ustanovitelj: Občinski svet Občine Škofljica; izdajatelj: 
Občina Škofljica; glavni in odgovorni urednik: Jana Vavtar, mobitel 040 665 801; 
odgovorna oseba izdajatelja: Ivan Jordan, župan; člani uredniškega odbora: 
Karmen Fabjan, Matej Novak, Frančišek Prešern, Klemen Vider; 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. Prispevke za prihodnjo številko 
zbiramo do vključno 20. maja.

OMNE PRINCIPIUM DIFFICILE
Spoštovane občanke in občani!
Po mesecih, ko je bil Glasnik v rokah začasnega uredništva, vas 

končno pozdravljam. V naslednjih letih bomo za to, da bo Gla-
snik zrcalo časa in kraja, skrbeli Karmen, Franc, Klemen, Matej 
in jaz. Prav tako ne gre pozabiti na pisce, ki nam pridno pošiljate 
prispevke.

Predhodnikom se zahvaljujemo za dobro uhojeno pot, po ka-
teri, upam, ne bo težko hoditi. Ob skromnosti ne pozabljamo na 
dejstvo, da je vsak začetek težek. To zavedanje nam pomaga pri 
spopadanju z začetnimi ovirami. Z veseljem ugotavljam, da kar 
dobro krmarimo proti cilju, izidu majske številke. Od vas pa si 
želim iskrenih odzivov, da bomo vedeli, ali je pot prava.

Po večdnevnem deževju se danes jasni. Smo pred prvomajskimi 
prazniki. Zjutraj sem peljala otroka v vrtec na Lavrico. Ker so 
počitnice, so ceste za naše razmere prazne. Lavrica dobiva novo 
podobo. Občina se mladi. Vedno več je priseljencev. Naša naloga 
bo tudi skrb za nove občane, da jim predstavimo kraj, ki so si ga 
izbrali za svoj dom. Pot nas bo vodila po zaselkih, spoznavali 
bomo zanimive ljudi. Sami bomo iskali načine, kako še bolj po-
vezati kraj, kako v občanih obuditi, da je tudi doma lepo. Upam, 
da bomo držali skupaj. 
Če se vprašamo, kaj v Škofljici pogrešamo, bo seznam najverje-

tneje dolg. Tarnamo nad jutranjo in popoldansko gnečo na cestah, 
primanjkuje nam prostora v vrtcih. Tudi šola kmalu ne bo več 
kos naraščajočim potrebam. Trgovin nam manjka. Kje naj drugače 
zapravljamo? Veseli bi bili banke pa še ene pošte. Da ne omenjam 
zdravnika, pediatra, ginekologa . . .

Ugodje je postalo vrednota. Da smo še 50 let nazaj pešačili po 
več kilometrov v šolo, službo, trgovino, se le malokdo spomni. 
Sprašujem se, ali ni bilo mogoče bolje. Kaj nam pomenijo vse 
dobrine na dosegu roke? Bo zato življenje res lažje? V človekovi 
naravi je, da ko se z nečim zadovoljimo, potrebujemo drugo. Skrbi 
me, da več ko dosežemo, bolj se oddaljujemo od bistva. Od stvari, 
ki so zares pomembne. In ki se jih zavemo, ko jih izgubimo. Zato 
vam svetujem, namenite svoj čas domačim, svojim otrokom. Pa 
če bo zaradi tega obiskal en krožek manj, nič zato. Bo drugače 
pripravljen na svet. 

Za Škofljico pravijo, da se že nekaj let ni premaknila. Po odzi-
vih in vzdušju se nam obetajo spremembe. Spremembe, za katere 
prosimo, moledujemo in tarnamo več let. Z zanimanjem pogledu-
jemo, kaj se gradi. Kaj bo novega v tej hiši? Po drugi strani si jih 
želim čim manj. Zavedajmo se, da ne potrebujemo drugega, kot 
da nam zdravje služi in da se imamo radi. Na naše življenje ne 
sme vplivati dejstvo, da se vozimo mogoče deset minut dlje, kot 
bi si želeli. Bodimo veseli, da je naš kraj razmeroma nedotaknjen. 
Da imamo možnost izbirati med barjem in sprehodi po gozdu. Da 
lahko vsak najde košček miru, kamor se zateče po sprostitev. Te 
stvari so pomembne. Imamo jih, negujmo jih in bodimo hvaležni 
zanje. In na koncu še ena meni ljuba misel Jožeta Petraka Zajca, ki 
naj nas spremlja, ko nam bo težko: Naši problemi so sanje revnih 
in preganjanih.

Jana Vavtar,
odgovorna urednica
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KAZALO – UVODNIK

je glasilo Občine Škofljica



S 6. redne seje občinskega sveta
Občinski svet je sprejel odlok o pri-

znanjih Občine Škofljica. V odloku so 
navedene štiri vrste priznanj, in sicer: 
najvišje občinsko priznanje je naziv ča-
stni občan občine Škofljica, nato si po 
rangu sledijo grb občine Škofljica, pla-
keta občine Škofljica in županovo pri-
znanje občine Škofljica. V odloku so 
navedeni kriteriji za podelitev navedenih 
priznanj.

Obravnava zaključnega računa pro-
računa občine za leto 2010 je potekala 
umirjeno, ker je po mnenju nadzorne-
ga odbora in razpravljavcev poslovala v 
okviru predpisov. Skupni prihodki prora-
čuna so bili realizirani v znesku 7,4 mio. 
evrov, kar predstavlja 85,4 odstotka na-
črtovanega proračuna. Na odhodkovni 
strani je bila realizacija v višini 6,7 mio. 
evrov, kar pomeni 56,9 odstotka od načr-
tovanega. Posledica je letni proračunski 
presežek 706.211 evrov. Takšnega kot 
je bil predstavljen, je občinski svet po 
obravnavi tudi sprejel.

Za pridobitev nekaterih zemljišč v ob-
močju Natura 2000 se je občina odločila 
zaradi izvedbe protipoplavnega zemelj-
skega nasipa na bregu potoka Škofeljšči-
ca. Z nasipom se bo zagotovila poplavna 
varnost bodočega doma starejših občanov 
pred poplavnimi vodami. Z lastnikom 
zemljišč, ki jih bo občina pridobila, so 
se dogovorili, da bo šlo v tem primeru 
za menjavo. Občina bo svoje zemljišče, 
parc., št. 669/69, k. o., Lanišče, v izmeri 
11.386 m2 ponudila v zamenjavo za ze-
mljišča 809/2 v izmeri 1372 m2 in 810/1 
v izmeri 5522 m2, obe k. o. Lanišče, ter 
803/1 v izmeri 7886 m2 in 803/2 v izmeri 
114 m2 k.o. Lanišče. Na seji je bila podana 
informacija, da je projektantska vrednost 
investicije v protipoplavni zadrževalnik 
600.000 evrov.

Na območju krajevne skupnosti Pijava 
Gorica se je občina lotila zamenjave ze-
mljišč, ki so v trasah cest in ob njih ter 
na druge opuščene dele javnega dobra. 
Občina Škofljica je pričela s postopki 
uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z 
dejanskim že leta 2006 s pridobitvijo ce-
lotne dokumentacije. Določena zemljišča 
na trasi cest so vpisana kot lastniška fizič-
nim osebam, večji del opuščenih zemljišč 
prvotne cestne infrastrukture oziroma 

javnega dobrega pa je pridruženih ali 
mejnih njihovim posestim.

Glede na pridobitve novih parcelnih šte-
vilk, cenitev in soglasij strank v postopku 
je dana možnost za prodaje, dokupe, me-
njave in brezplačne prenose zemljišč. Na 
seji so svetniki predlagali, da se menjave 
izvedejo v razmerju za kvadratni meter 
1 : 1 ter da se prenosi zemljišč rešujejo z 
vsakim lastnikom posebej.

Pri pregledu poslovanja Osnovne šole 
in vrtca Škofljica so z zaključnim raču-
nom na občini, ki je ustanoviteljica teh 
dveh javnih zavodov, ugotovili prese-
žek sredstev za leti 2009 in 2010. Sku-
pni presežek obeh let znaša 153.000 
evrov. Občinski svet je ob treh vzdrža-
nih glasovih sklenil, da se ugotovljeni 
presežek nameni kot zagonska sredstva 
novega vrtca.

Iz poročila o porabi sredstev organiza-
torjev volilne kampanje na lokalnih voli-
tvah 2010 je razvidno, da so organizatorji 
volilne kampanje ravnali varčno tako za 
volitve v občinski svet kot za župana. 
Organizatorji volilne kampanje oziroma 
kandidati za člane občinskega sveta, ka-
terih listam so pripadali mandati za sve-
tnike v občinskem svetu, imajo pravico 
do povrnitve stroškov volilne kampanje v 
višini 0,33 evra za dobljeni glas, pri če-
mer skupni znesek povrnjenih stroškov ni 
smel preseči zneska porabljenih sredstev.

Do delne povrnitve stroškov volilne 
kampanje so upravičeni tudi organizator-
ji volilne kampanje oziroma kandidati za 
župane, za katere je glasovalo najmanj 10 
% skupnega števila volilnih upravičen-
cev, ki so glasovali, in sicer v višini 0,12 
evra za dobljeni glas. V primeru druge-
ga kroga glasovanja za volitve župana se 
stroški volilne kampanje za kandidata, ki 
na tem glasovanju kandidirata, lahko po-
večajo še za 0,12 evra na posameznega 
volilnega upravičenca.

Skupni stroški volilne kampanje za vo-
litve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 
evra na posameznega volilnega upravi-
čenca v občini.

Stroški volilne kampanje za župana 
ne smejo preseči 0,25 evra na posame-
znega volilnega upravičenca. Če pride 
do drugega kroga glasovanja, se stro-
ški volilne kampanje za kandidata, ki 

na tem glasovanju kandidirata, lahko 
povečajo še za 0,15 evra na posame-
znega volilnega upravičenca v lokalni 
skupnosti.

Za volitve v občinski svet občine Ško-
fljica je deset organizatorjev volilne kam-
panje prejelo skupno 960,84 evra povrači-
la. Za volitve župana je pet organizatorjev 
županskih volitev prejelo skupno 684,96 
evra povračila. 

Župan občine Škofljica je seznanil 
občinski svet, da je pričel pogajanja o 
ustanovitvi skupnega medobčinskega in-
špektorata in redarstva občin Grosuplje, 
Škofljica in Ig. Namen ustanovitve je po-
večati učinkovitost te službe in zmanjšati 
stroške. Občini Škofljica in Ig sta v letu 
2010 z odlokom ustanovili skupni med-
občinski inšpektorat in redarstvo. Obe 
občini sta zaposlili inšpektorico, ne pa 
redarjev. Zaposlitev redarjev bi dodatno 
povečalo stroške delovanja te službe, ker 
redarji za svoje delo potrebujejo drago 
opremo (stacionarni radar, vozilo in dru-
go tehnično opremo), je župan menil, da 
se je smiselno povezati tudi z občino Gro-
suplje. Občinski svet je soglasno podprl 
predlog o pričetku pogajanj o ustanovitvi 
skupnega medobčinskega inšpektorata 
treh občin.

O obvoznici čez barje je župan obra-
zložil, da po posvetovanjih na ministr-
stvu za promet, ministrstvu za okolje in 
prostor obstajajo tri mogoče različice, 
ki so v skladu s predpisi. Trase OC, 2A 
in mimo Lisičja. Krajane Pijave Gorice 
je obvestil o gradnji križišča v kraju. V 
prihodnjih letih je pričakovati tudi pre-
mike pri investicijah v komunalno infra-
strukturo zaradi sredstev iz kohezijskih 
skladov.

Predsednik KS Lavrica je izpostavil 
problem nevarnega križišča Dolenjske ce-
ste z Jagrovo cesto ter prehoda za pešce 
na istem križišču.

Franc Prešeren 
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Pogovor z Ivanom Jordanom, županom Škofljice 

Rad bi pustil pečat
Pol leta je minilo, odkar je postal 

župan. Je v letih, ko večina že uživa 
zasluženi pokoj. Ljubitelju narave, lov-
cu, članu različnih društev pa je v tem 
času v ospredju samo ena stvar: Ško-
fljico pripeljati med najboljše občine v 
državi. 

V zadnjih dveh mandatih ste kot podžu-
pan, zadolžen za gospodarstvo, že bili de-
javno vključeni v lokalno problematiko. 
Vam je bilo na začetku vašega mandata 
kaj prihranjeno ter kakšni so bili vaši 
prvi občutki, ko ste pričeli z vodenjem 
občine Škofljica?

»Že v prejšnjem mandatu sem z nado-
meščanjem župana dobro spoznal delova-
nje občinske uprave. S tem sem si utiral 
pot, tako da sem po prevzemu poslov, ki 
je trajal od desete do dvanajste ure, takoj 
začel normalno delati. Seznanjen sem bil 
samo še s stvarmi, s katerimi prej kot pod-
župan nisem imel stika.«

Katerih projektov ste se že lotili in kaj je 
bila vaša prednostna naloga, ko ste začeli 
županovanje? Kateri bodo vaši naslednji 
koraki in čemu boste pri svojem delu da-
jali poudarek?

»Najprej sem avtobusno linijo 3B, ki 
sem jo kot podžupan pripeljal v Škoflji-
co, spremenil v stalno linijo. Nadalje sem 
se posvetil šoli na Lavrici, pregledal vso 
dokumentacijo in ugotovil, da je po seda-
njem načrtu šola zelo potratna, zato sem 
začel s spremembo postopka za pocenitev 
šole, za energetsko učinkovitejšo šolo. 
Sedanji načrt smo tehnološko premodifi-
cirali. Nisem pa šel v razporeditev, ampak 
to prepustil strokovnjakom in ravnatelju 
šole, ki je bil v tej komisiji.« 

Kateri projekti iz mandata vašega pred-
hodnika ostajajo in kaj bo z vašim župa-
novanjem novega?

»Takoj sem nadaljeval s projektom gra-
dnje vrtca in z izbranim izvajalcem podpi-
sal pogodbo. Ta projekt je potekal sočasno 
s projektom za novo šolo. Že v prejšnjih 
letih je bilo rečeno, da smo izgubili dom 
starejših občanov. S tem se nisem strinjal 

in naredil vse, da sem pridobil lastništvo 
nad zemljiščem, kjer so zadrževalniki za 
vodo, ki so glavni pogoj za gradnjo doma. 
Zaradi predolgih postopkov nam je pote-
kla tudi koncesija. Pri ministru dr. Ivanu 
Svetliku sem si pridobil podaljšanje kon-
cesije za Sanolabor in ta trenutek smo v 
zaključni fazi predprojektiranja zadrže-
valnika vode. Tudi ta načrt smo spreme-
nili, tako da bomo hkrati reševali poplav-
no ogroženost Škofljice in ne smo dveh 
objektov, kot je bilo mišljeno prvotno. 
Imeli bomo zelo velik zadrževalnik vode 
in bomo verjetno v naslednjih petih letih 
uspeli rešiti poplavno ogroženost občine.«

Gospodarska kriza pri nas še ni končana. 
Kako nameravate za podjetja in gospo-
darstvo na Škofljici vzpostaviti ugodno 
okolje za vlagatelje?

»Od leta 1996 se že borimo za obrtno 
cono v Škofljici in moram povedati, da 
smo bili pri tem zelo neuspešni kot po-
litika in kot država. Postopki denaciona-
lizacije glede približno četrtine cone še 
danes niso rešeni. Težave imamo tud z 
nezasedenostjo drugega dela cone. Pro-
blem je v tem, da se je v tem času začelo 
veliko graditi na Škofljici, kar vodi v pre-
obremenjenost daljnovodov. Ker Elektro 
ni sledil trendu razvijajočih se potreb po 
elektriki, smo ta trenutek za 30 % pod-
hranjeni z elektriko. Po domače poveda-
no, 30 % je izdanih preveč soglasij, kot 

je sploh poraba elektrike. Naslednji moj 
projekt je bil pridobitev soglasja od Ob-
čine Grosuplje za brezplačno služnost 
daljnovodov. Z novim županom smo na-
šli skupni jezik in župan je ugodil našim 
željam za brezplačni prenos elektrike po 
njegovem območju. Osnovni pogoji so 
tako izpolnjeni. Trenutno je Elektro Lju-
bljana v pridobivanju dovoljenja. Daljno-
vod iz Ponove vasi do Škofljice gre v treh 
fazah (Škofljica–Šmarje, Šmarje–Gro-
suplje in Grosuplje) in vztrajam na tem, 
da začnemo z zadnjo fazo Škofljica proti 
Šmarju.«

Kakšni so odnosi v občinskem svetu, ali 
je prisotne dovolj politične dobre volje?

»Že na začetku sem uspel pridobiti 
večino somišljenikov, političnih strank, 
neodvisnih poslancev. Tako da me že od 
začetka ni bilo strah predsedovanja občin-
skemu svetu. V zadnjih časih se po zače-
tnih iskrenjih in nesoglasjih stvar umirja, 
tudi tisti, ki so nasprotovali ali so bili na 
drugi strani kampanje, so ugotovili, da 
bomo morali skupaj delati. Ta trend se 
zdaj umirja.« 

Smo po vašem občani dovolj prisotni v 
razvoju in življenju kraja ali Škofljica 
postaja zgolj spalno naselje?

»Z mojim neodvisnim programom sem 
dvignil na noge ljudi oziroma občane. Ker 
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znam prepoznati delavnost pri ljudeh, ni-
sem imel težav pri snovanju ekipe. Imeli 
smo aktivno skupino iz vseh delov obči-
ne. V Smrjenah so ustanovili novo društvo 
Vas. Zelo aktivni so tudi Gradišče, Vrh 
nad Želimljami, Želimlje in Pijava Gorica. 
Center Škofljice pri tem še malo zaostaja, 
ampak je zelo dejaven v društvih. Ta tre-
nutek se prebuja tudi Lavrica. Lista Naša 
Lavrica je k temu veliko pripomogla. Jaz 
bi zelo želel, da bi bila tudi pri občinskem 
prazniku Lavrica bolj vključena. Želim, 
da je občina enotna.«

Imate Facebook profil na internetu? Ste 
naklonjeni novim medijem ali ste do njih 
bolj zadržani?

»Imam Facebook, kjer sem bil zelo 
aktiven od začetka. Ta trenutek pa za to 
ni časa, ker me službene obveznosti za-
poslujejo ves dan. Od 7.30 zjutraj pa do 
poznih večernih ur sem vsak dan na Ško-
fljici. Na svoji spletni strani pregledujem 
samo nujne stvari, za drugo žal ni časa. 
Enostavno sem to ta trenutek zanemaril, 
ker imam zelo zahtevne projekte. Do 15. 
maja moramo vložiti gradbeno dovoljenje 
za dom starejših občanov. Delamo s pol-
nim tempom, da nam ne bi stvari propa-
dle. Lahko trdim, da uprava trenutno dela 
zelo dobro. Ena mojih prednostnih nalog 
je bila tudi učinkovitost občinske uprave. 
Prisiljen sem bil menjati direktorja, da se 
trendi spremenijo in da sem vcepil usluž-
bencem, da smo tukaj zaradi občanov.«

Kaj bi po vašem morali občani storiti, 
da bi bila Škofljica turistično bolj prepo-
znavna? Kaj bi naključnemu obiskoval-
cu našega kraja ob prvem obisku pri nas 
pokazali v teh pomladnih mesecih, kam 
bi ga peljali na ogled?

»Že v prejšnjem mandatu smo veliko 
časa namenili gradu Lisičje. Treba je mi-
sliti tudi na ohranjevanje naše kulturne 
dediščine. Spoštujem delo svojih pred-
nikov, hkrati pa se zelo borim za naravo, 
ki na jo malomarneži uničujejo. Sem tudi 
16 let organizator čistilnih akcij. Po na-
ravi sem »bolj zelen« in me zelo skrbi za 
vodo. Lansko leto smo začeli prenavljati 
grad. Letos smo dobili za ta namen 50.000 
EUR sredstev, kar je zelo malo, a maksi-
malno, kar lahko črpamo za male projek-
te. Ta trenutek se pripravlja starograjska 
cesta z Lavrice do Lisičja in upam, da bo 

ta cesta tudi povezala Lavrico s Škofljico. 
Letošnjo 20-letnico osamosvojitve bomo 
praznovali na gradu. Če nam bo vreme 
dopuščalo, načrtujemo to zunaj. Spreme-
nil sem koncept praznovanj. Poudarek bo 
na ljudskosti. Glede druženja želim, da 
gremo med občane. Tudi letošnji občinski 
praznik bo nekaj posebnega, ne bo bogat 
in predrag, ampak bo zelo ljudski.«

Vsi občutimo posledice neustreznega 
prometnega režima na Škofljici oziroma 
se vsak po svoje spopadamo s problemom 
jutranje in popoldanske velike gneče na 
naši cesti. Vidite svetlo prihodnost glede 
prometne ureditve v našem kraju?

»Šel sem skozi zelo trnovo pot, da sem 
pripeljal 3B-linijo na Škofljico. Devet 
mesecev sem bil borbo z birokrati na mi-
nistrstvu. Ko sem te okope prebil, je se-
danji župan Grosuplja z lahkoto podaljšal 
3G-linijo. To je sedanja linija, ki vozi v 
Grosuplje in jo bomo modificirali tako, da 
bi delovala kot mestni prevoz. Vse bo ena-
ko, samo da bo namesto primestne linije 
mestna. Škofeljčani bodo lahko z Urbano 
šli tudi na ta avtobus za Grosuplje. Tudi 
Laniščani se bodo lahko peljali z mestnim 
avtobusom. Z mojo pobudo in borbo so na 
ministrstvu spoznali problem in moja po-
nudba je padla na plodna tla. Sem edini od 
županov v skupini za integracijo prometa. 
To pomeni, da bo bomo imeli enotno karto 
za avtobuse in vlake. Ta pionirski projekt 
bo vzorčni primer za vso Slovenijo. 3B-li-
nija je že en korak za zmanjšanje prometa. 
Nadalje delamo na tem, da se poveča pro-
pustnost ceste, kar bi naredili s povečanje 
omejitve hitrosti s 50 km/h na 60 km/h. 
Tretja stvar je ureditev odstavnih pasov 
za avtobuse, da bi tu lahko vozili mimo 
kolone. Četrta stvar je postavitev železni-
škega postajališča na Lavrici. Peta stvar 
je podaljšanje železniške proge iz Ortneka 
v Kočevje. Šesta stvar je obvoznica. Na-
črtujemo tudi poln priključek v Šmarje - 
Sap. Verjamem, da bodo ti začasni ukrepi 
kar hitro narejeni.«

Na uredništvo je bilo naslovljeno vpra-
šanje Civilne iniciative zelena Škofljica 
2020. Občani so zaskrbljeni glede sečnje 
gozdov nad ravensko dolino in med nase-
ljem Hribi. Sprašujejo, zakaj se opravlja 
tako korenita sečnja.

»Zavod za gozdove mora odobriti seč-
njo. Nasprotno gre za črno gradnjo, ki je 

kazniva. Natančneje vam ta trenutek ne 
morem odgovoriti. Vem pa, da je na Ra-
venski poti bilo posekanih nekaj dreves 
zaradi nevarnosti, ki so jo ta predstavljala 
za poškodbo hiš. Po zakonu lastnik goz-
dov odgovarja za škodo. Razumem zaskr-
bljenost teh občanov, da bi jim drevesa 
poškodovala hiše. Vem, da so bile vloge 
dane na Zavod za gozdove zaradi hiš, ki 
so ogrožene. Ta nato odobri nadaljnje po-
sege.«

Prostega časa vam verjetno glede na 
obilico službenih obveznosti ostane bolj 
malo. Pa vendarle, kako ga radi preži-
vljate?

»Odkar sem nastopil funkcijo župana, 
nisem imel prostega časa, razen nedelje, 
ki jo izkoristim, da ostanem doma. Takrat 
ne dvigujem telefonov, se sproščam in si 
polnim baterije.«

G. župan, kam boste letos odšli na zaslu-
ženi dopust?

»Dopusti so moja šibka stran, saj sem 
doslej izkoristil le pet mesecev dopusta 
v celem življenju. Rad sem si edino pri-
voščil, da sem bil v petek, soboto prost. 
Imam staro kmečko hišo v naselju med 
Brežicami in Krškem. Na to domačijo se 
odpravim, da se odpočijem. Imam veli-
ko zemlje in tisti čas porabim za kmečka 
opravila. Stik z naravo mi veliko pomeni.«

Bi morda še kaj dodali? 

»Želim si, da bi tudi ljudje čutili spre-
membo. Prišel sem kot župan, zato da bi 
nekaj naredil za ljudi. Eksistenco sem si 
ustvaril. Rad bi pustil svoj pečat, kar mi je 
želja že od samega začetka mojega udej-
stvovanja. Občino želim pripeljati med 
bolj razvijajoče se občine. Ne strinjam se 
o statistiki, ki je zelo slaba, saj govori, da 
je glede na statistiko občinska uprava na 
196. mestu od 210 občin. Želim občino 
pripeljati tja, kamor sodi, v sam vrh. Ob-
čane bi prosil za razumevanje, ker kakšna 
moja obljuba ne bo takoj izpolnjena. Ni 
vse odvisno od mene. Vsekakor se bom 
trudil in od svojega programa ne bom od-
stopil.« 

Zahvaljujem se vam za prijeten pogovor.

Jana Vavtar
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O B V E S T I L O
Komisija za obravnavo predlogov občanov in razvoj občine je novo delovno telo občinskega sveta. Prvič se je sestala 

18. aprila 2011 in sprejela program dela. Komisija naj bi obravnavala pobude občanov, ki bi prispevale k razvoju občine, v 
nekaterih primerih bi lahko nastopila kot mediator ter skušala rešiti manjše spore in zaplete brez vključevanja sodišč. 

Komisijo sestavljajo: Peter Pal, predsednik, dr. Jože Jurkovič, Domen Petelin, Slavka Kregar, Jože Žlahtič 

Komisija bo obravnavala le pisne pobude, predloge in pritožbe, ki jih lahko naslovite na župana ali predsednika komisije. 
Kmalu po seji je že bila na komisijo naslovljena pobuda, ki se nanaša na razvoj občine.

Občinska uprava

V skladu s 7. členom Statuta Občine Škofljica (Ur. l. RS, št. 1/10 in 101/10) in 8. členom Odloka o priznanjih in nagradah 
Občine Škofljica (Ur. l RS, št. 33/2011) objavljamo

J A V N I R A Z P I S
za podelitev priznanj občine Škofljica v letu 2011

Občina Škofljica poziva občane, podjetja, društva, politič-
ne stranke ter druge organizacije in skupnosti, da predlagajo 
kandidate za občinska priznanja, ki so dosegli uspehe na po-
dročju gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, športa, kulture, 
znanosti, zaščite in reševanja, ekologije in na drugih podro-
čjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo h kakovostnejše-
mu, boljšemu ter popolnejšemu življenju občanov in imajo 
večji pomen za ugled, promocijo in razvoj občine Škofljica 
in širše skupnosti.

Priznanja in nagrade občine Škofljica so:

• Častni občan občine Škofljica se podeli posameznikom, 
občanom občine Škofljica in drugim državljanom RS, katerih 
delo in aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge na podro-
čjih gospodarstva, umetnosti, športa, kulture in na področju 
drugih človekovih ustvarjalnosti, oziroma osebam, ki so po-
sebno zaslužne za razvoj, ugled in promocijo širše skupnosti 
občine Škofljica.

• Grb občine Škofljica se podeli za pomembno življenj-
sko delo ali velike uspehe oziroma dosežke, ki so pomembni 
za razvoj in ugled občine oziroma za pomembna življenjska 
dela. Grb se podeljuje fizičnim osebam.

• Plaketa občine Škofljica se podeli posameznikom, 
podjetjem in drugim pravnim osebam, ustanovam in zavo-
dom, skupnostim, družbenim organizacijam, društvom in 
njihovim zvezam za njihovo izredno uspešno delo, izjemne 
dosežke za občino in širšo skupnost. Plaketa občine Ško-
fljica se podeli za uspešno sodelovanje drugim lokalnim 

oziroma prijateljskim skupnostim. Lahko se podeljuje ob 
posameznih jubilejih in priložnostih, med drugim tudi ugle-
dnim gostom ali delegacijam, če je njihovo delovanje po-
membno za razvoj posamezne organizacije ali skupnosti 
v občini. 

Priznanja in nagrade bodo podeljeni ob občinskem prazni-
ku občine Škofljica v mesecu septembru 2011. 

Pobuda za podelitev mora vsebovati:
• naziv oziroma ime ter sedež pobudnika,
• ime in priimek predlaganega prejemnika in osnovne 

osebne podatke,
• vrsto zgoraj navedenega priznanja občine,
• obrazložitev oziroma utemeljitev pobude ter
• dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.

Pisne predloge z obrazložitvijo pošljite po pošti, e-pošti ali 
dostavite osebno najkasneje do 30. maja 2011 do 12. ure na 
naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, s 
pripisom: Občinska priznanja 2011.

Predloge, ki bodo prispeli po navedenem datumu in uri, bo 
komisija ovrgla.

O podelitvi priznanj bo odločal Občinski svet Občine Ško-
fljica na predlog Komisije za volitve, imenovanja in manda-
tna vprašanja.

Številka 03606-04/11 
Datum: 22. 4. 2011 

Občina Škofljica
Komisija KVIAZ
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Orlovci ohranjajo svojo tradicijo
Že tradicionalno smo se vaščani Orel 

zbrali v soboto, 16. aprila, v gasilskem 
domu na Orlah, da spletemo butaro ve-
likanko in jo na cvetno nedeljo postavi-
mo pred župnijsko cerkev sv. Simona in 
Jude Tadeja na Rudniku. 

Začetek pletenja butaric na Orlah sega 
daleč v 19. stoletje, ko so posamezni revni 
kmetje za preživetje svoje številne druži-
ne našli dodaten vir zaslužka z izdelavo 
in prodajo butaric na ljubljanski tržnici. 
Sprva so zelenje, nabrano v gozdu, po-
vezovali v preproste butarice, kasneje pa 
so zelenju dodajali še pobarvane oblance, 

največkrat spletene v motiv slovenske tro-
bojnice. 

V tednu pred cvetno nedeljo smo nabra-
li zelenje, leskove šibe in pobarvali oblan-
ce, tako da smo v soboto popoldan pričeli 
plesti butaro, značilno za našo vas. Zbralo 
se je lepo število vaščanov, od katerih je 
imel vsak svojo nalogo, naša mladina pa 
je vse skupaj z zanimanjem opazovala 
in po svojih močeh pomagala. Po dobrih 
petih urah dela je bila butara nared, da jo 
prepeljemo do cerkve in postavimo. Pred 
cerkvijo nas je pričakal domači župnik, ki 
je skrbno nadzoroval postavitev butare in 

nas na koncu še pogostil s piškoti in pija-
čo. Po vrnitvi v gasilski dom nas je pri-
čakala okusna malica, ki jo je pripravila 
družina Tomaža Okorna.

Ker je tradicija pletenja butar na Orlah 
dolga in bogata, je naša želja, da jo negu-
jemo in ohranimo tudi v prihodnje in jo 
prenesemo tudi na mlajše rodove.

Besedilo in fotografiji: 
Simon Černe

Izjava o prometni ureditvi pijave gorice
V vseh javnih občilih in javno dostopnih 

informacijah s strani županov, ministrstev 
ipd. je mogoče zaslediti zgolj idejne pro-
jekte o obvoznici Škofljica z začetkom ob 
vznožju Gumnišč. Nikjer pa ni zaslediti 
razprave ali predlogov o konkretni rešitvi 
prometne problematike na Pijavi Gorici. 
Za krajane Pijave Gorice je namreč 
edina sprejemljiva rešitev obvoznica 
mimo Pijave Gorice.

Ne smemo si zatiskati oči, da bi z iz-
gradnjo obvoznice Škofljica breme pove-
čanega prometa z vsemi znanimi posledi-
cami (povečano onesnaževanje, hitrost, še 
težje prečkanje in vključevanje na Koče-
vsko cesto …) na Pijavi Gorici povzroči-
lo kaotično stanje. Kakovost življenja bi 
bila daleč od tega, kar obljublja ime Pi-
java Gorica – prijazna Gorica. Gradnja 3. 
pasu nikakor ne bo pripomogla k varnosti, 

ampak bo le dvignila vsakodnevno pov-
prečno potovalno hitrost skozi Pijavo Go-
rico. 
Če povzamemo to, kar doživljata v 

milejši obliki naselji Lavrica in Škoflji-
ca, bomo to doživljali tudi krajani Pija-
ve Gorice, vendar ne po lastni volji. Ne 
bomo dopustili, da Pijava Gorica izpade 
iz okvira omenjenega projekta in ne bomo 
sprejeli ter podprli nobene rešitve, ki bo 
Pijavo Gorico obravnavala kot postranski 
problem.

Kot svet KS se čutimo odgovorne do 
krajanov Pijave Gorice, do naših otrok, 
vnukov in zanamcev, da izpostavimo ta 
problem in izkoristimo vse možnosti ob-
veščanja, lobiranja in pritiska. 

Začeli smo z obveščanjem, opozarja-
njem vseh udeleženih v tem procesu od-
ločanja (župane, svetnike in ministrstva), 

zahtevali smo/bomo pojasnila od pristoj-
nih ministrstev in institucij, da nam poja-
snijo, zakaj so se odločili za degradacijo 
Pijave Gorice na račun kratkovidnosti 
(tretji vozni pas). 

Glede na razvoj dogodkov se lahko 
pričakuje, da bomo pričeli z zbiranjem 
podpisov peticije za prometno varno in 
življenjsko ureditev Pijave Gorice, kjer se 
bomo morali odločiti, kaj želimo: zagoto-
vo prometno varno in PRIJAZNO Gorico.

Močno želimo in upamo, da nam ne 
bo treba začeti z zaostrovanjem, kot so 
državna nepokorščina, morebitne zapore 
cest ipd.

Se vidimo kmalu!

V imenu Sveta Krajevne 
Skupnosti Pijava Gorica

Franci Pavlinjek
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Svet KS Lavrica na podlagi 10. člena Pravilnika o priznanjih Krajevne skupnosti Lavrica objavlja

Javni razpis za podelitev priznanj KS Lavrice

KS Lavrica vabi na

4. DAN LAVRICE, ki bo v soboto, 4. junija 2011

Kriteriji za podelitev nagrad

Zlata plaketa Lavrice
Zlata plaketa Lavrice je najvišje priznanje KS Lavrica. Po-

deljuje jo svet KS Lavrica, in sicer:
• posamezniku za življenjsko delo ali več kot 15-letno 

uspešno delo na področju KS Lavrica, za dosežene uspehe, 
s katerimi prispeva (ali je prispeval) k ugledu in razvoju KS 
Lavrica;

• skupinam občanov, društvom, podjetjem, zavodom in 
drugim pravnim osebam za več kot 20-letne uspehe in dosež-
ke, s katerimi povečujejo (ali so povečevali) ugled Lavrice na 
gospodarskem, družbenem ali drugem področju dela.

Srebrna plaketa Lavrice
Srebrno plaketo podeljuje svet KS Lavrica, in sicer:
• posamezniku za življenjsko delo ali več kot 10-letno 

uspešno delo na področju KS Lavrica, za dosežene uspehe, 
s katerimi prispeva (ali je prispeval) k ugledu in razvoju KS 
Lavrica;

• skupinam občanov, društvom, podjetjem, zavodom in 
drugim pravnim osebam za več kot 15-letne uspehe in dosež-
ke, s katerimi povečujejo (ali so povečevali) ugled Lavrice na 
gospodarskem, družbenem ali drugem področju dela.

Bronasta plaketa Lavrice
Bronasto plaketo podeljuje svet KS Lavrica, in sicer:
• posamezniku za življenjsko delo ali več kot 5-letno 

uspešno delo na področju KS Lavrica, za dosežene uspehe, 
s katerimi prispeva (ali je prispeval) k ugledu in razvoju KS 
Lavrica;

• skupinam občanov, društvom, podjetjem, zavodom in 
drugim pravnim osebam za več kot 10-letne uspehe in do-
sežke, s katerimi povečujejo (ali so povečevali) ugled La-
vrice na gospodarskem, družbenem ali drugem področju 
dela.

Častni znak Lavrice
Častni znak Lavrice je prestižno in častno priznanje, ki se 

podeli za izjemne dosežke na področju gospodarstva, znano-
sti, umetnosti, kulture in športa ter za druge dosežke, ki so 
pomembni za razvoj in dvig ugleda Lavrice.

Spominsko priznanje Lavrice
Spominsko priznanje Lavrice se lahko podari posamezniku 

ali skupini krajanov in drugim pravnim osebam, kadar le-ti z 
enkratnim ravnanjem prispevajo k ohranitvi, zaščiti in zdrav-
ju človeških življenj, okolja in premoženja oziroma opravijo 
takšno dejanje, ki je z gospodarskega, družbenega ali kultur-
no-humanitarnega vidika ocenjeno kot pozitivni dosežek.

Podatki, ki jih mora vsebovati pobuda oziroma predlog
Pobudo oziroma predlog je treba podati pisno in mora vse-

bovati:
• ime in priimek ali naziv pobudnika oziroma predlagate-

lja,
• ime in priimek ali naziv predlaganega prejemnika prizna-

nja in njegove osnovne osebne podatke,
• obrazložitev pobude oziroma predloga in dokumente 

(neobvezno), ki kakorkoli potrjujejo dejstva iz obrazložitve 
pobude oziroma predloga. 

Pobude oziroma predlogi morajo biti poslani do ponedelj-
ka, 16. maja 2011, na naslov: Krajevna skupnost Lavrica 
(s pripisom Priznanja KS Lavrica – Ne odpiraj), Dolenjska 
cesta 327, 1291 Škofljica, ali e-naslov (z zahtevano potrditvi-
jo branja): ks@lavrica.eu. 

Pravilnik o priznanju je na voljo na spletnih naslovih: www.
lavrica.eu/svet_krajevne_skupnosti_lavrica.htm ali www.la-
vrica.si. 

Priznanja bodo izročena na seji KS Lavrica ob praznova-
nju krajevnega praznika ali na svečanem delu same prireditve 
DAN LAVRICE.

Dopoldansko dogajanje se bo začelo ob 9. uri na igrišču pred osnovno šolo na Lavrici, od koder se boste 
lahko podali na pohod po novonastali Čemšeniški grajski poti ali kolesarski izlet družin po Barju, se udeležili 

košarkaškega turnirja trojk, balinarskega turnirja ali nogometnega turnirja v Babni gorici.

Po golažu ob 12. uri se bo druženje nadaljevalo ob 16. uri, ko se bodo najprej zabavali otroci 
v taborniškem lovu na lisico, na napihljivem gradu in trampolinu in drugimi aktivnostmi.

Ob 17. uri bo osrednja prireditev s podelitvijo priznanj KS Lavrica, 
nato bo sledilo druženje ob glasbi ansambla Utrinek.

Vse informacije in prijave ekip na športna tekmovanja na e-naslov: ks@lavrica.eu.
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Odlok o občinskih cestah, ali ga poznate?
 S tem člankom bi želeli opozoriti na do-

ločila v Odloku o občinskih cestah, ki bi 
jih morali občani spoštovati, vsakodnevno 
pa ugotavljamo, da je v praksi drugače.

V odloku o občinskih cestah, ki ga je 
občina Škofljica sprejela že leta 1999 in 
ga dopolnila leta 2005 (odlok in dopolni-
tve najdete na spletni strani občine Ško-
fljica), so zapisana določila, ki določajo, 
kaj je dovoljeno in kaj je prepovedano iz-
vajati na občinskih cestah in ob njih. 

Najpogostejša kršitev je na področju 
posegov v varovalni pas ob občinski ce-
sti, kjer je raba prostora omejena. Pouda-
riti moramo, da so posegi, kot so gradnja 
ograj, gradnja drugih enostavnih objektov 
oziroma kakšnih drugih objektov in na-
prav, v prostor varovalnega pasa lokalne 
ceste, javnih poti in javnih poti za kole-
sarje, dovoljeni le s soglasjem upravljavca 
občinske ceste. Taka dela se lahko opra-
vljajo le pod pogoji, ki jih določa soglas-
je. Soglasje izda Občinska uprava Občine 
Škofljica. Varovalni pas se meri od zuna-
njega roba cestnega sveta in je na vsako 
stran lokalne ceste širok osem metrov, pri 
javni poti obsega šest metrov in pri javni 
poti za kolesarja je širok tri metre.

V določilih odloka je zapisano, da je 
prepovedano začasno ali trajno zasesti 
občinsko cesto ali njen del, izvajati ali 
opustiti kakršnakoli dela na cesti in ze-
mljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila 
poškodovati cesto ali objekte na njej, ter 
ovirati ali ogrožati promet na cesti. Vse 
stroške zavarovanja in odstranitve ovire 
na cesti in drugih posledic prepovedanih 
dejanj nosi tisti, ki jih je povzročil.

Prepovedano je predvsem: odvajati na 
cesto vodo, odplake in druge tekočine, 
ovirati odtekanje vode s ceste, z mazili ali 

drugimi snovmi pomastiti cesto, posta-
vljati ograje, količke, zasaditi živo mejo, 
drevje ali trto ali druge visoke nasade ali 
poljščine, nameščati ali odlagati na cesto 
ali ob njo les, opeko, odpadni ali drugi ma-
terial ali predmete, če se s tem poslabša ali 
onemogoči preglednost ceste ali drugače 
ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta 
ali poslabša njena urejenost, nameščati na 
cesto kakršnekoli predmete z namenom 
oviranja ali onemogočanja nemotenega in 
varnega odvijanja prometa.

Nadalje morajo sosednje ob občinski 
cesti imeti na strehah objektov, s katerih 
se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, pri-
trjene snegolove.

Medobčinski inšpektorat opaža, da ne-
kateri kmetje in lastniki kmetijskih ze-
mljišč orjejo do roba cest, čeprav bi mora-
li upoštevati določilo odloka, ki pravi, da 
je prepovedano orati v razdalji, manjši kot 
štiri metre od ceste v smeri proti njej, ozi-
roma v širini, manjši kot en meter od ceste 
vzporedno z njo. Opozoriti je treba, da je 
po zemeljskih delih ali po oranju nujno s 
ceste odstraniti navoženo blato oziroma 
očistiti pnevmatike, preden zapeljejo na 
cesto. Prepovedano je tudi vlačiti po cesti 
hlode, veje, skale in podobne predmete 
kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko 
orodje ter druge dele tovora.

Inšpektorat je obravnaval že več pri-
merov ovir na območju križišč občin-
skih cest oziroma na območju cestnih 
priključkov na občinsko cesto (pregle-
dno polje). Opozoriti moramo, da ni 
dovoljeno saditi kakršnekoli vegetacije 
ali postaviti objekte, naprave in druge 
predmete ter storiti karkoli drugega, kar 
bi oviralo preglednost cest, križišča ali 
priključka.

Sicer pa morajo lastniki zemljišč ob jav-
ni cesti dopustiti vse posege, ki so nujno 
potrebni za nemoteno uporabo javne ce-
ste, predvsem za dostop do cestnih objek-
tov zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo 
objektov in naprav za odvodnjavanje ce-
stišča in cestnega telesa, postavitev pro-
metne signalizacije in prometne opreme, 
izvedbo ukrepov in postavitev začasnih 
ali stalnih naprav za zaščito ceste in pro-
meta, če gradnja in postavitev navedenih 
objektov in naprav nista mogoči v okviru 
cestnega sveta.

Nadzor nad določili odloka o cestah 
opravlja medobčinski inšpektorat in re-
darstvo. Vodenje inšpekcijskega postop-
ka, izrekanje ukrepov in vročanje in-
špekcijskih odločb zakon opredeljuje kot 
nujne ukrepe v javnem interesu, zato se 
v smislu določb Zakona o upravnem po-
stopku odločba lahko izda v skrajšanem 
postopku brez zaslišanja strank. Odločba 
se lahko izda ustno na kraju samem oziro-
ma se jo pošlje inšpekcijskemu zavezan-
cu po pošti. V odločbi se določi, kaj mora 
zavezanec storiti in rok za odpravo ne-
pravilnosti. Zoper odločbo inšpektorja za 
ceste je dovoljena pritožba v osmih dneh 
od dneva vročitve. Pritožba zoper odločbo 
ne zadrži njene izvršitve. Če zavezanec v 
roku ne odpravi pomanjkljivosti, sledi pri-
silna izvršba inšpekcijskih ukrepov, ali z 
denarno kaznijo ali pa po drugi osebi, na 
stroške kršitelja.

Občanom priporočamo, da spoštujte 
določila, zapisana v Odloku o občinskih 
cestah, in s tem pripomorete k boljši var-
nosti v cestnem prometu. 

Leonida Goropevšek Kočar
Vodja medobčinskega inšpektorata in 

redarstva občin Škofljica in Ig

Koristna informacija

Kdaj praznijo zabojnike
Večkrat se občani, ki oddajamo prazno 

embalažo in star papir srečamo s polnim 
zabojnikom na ekološkem otoku. Kaj 
zdaj? Začne se iskanje drugega tovrstne-
ga zabojnika ali pa odložimo kar poleg 
polnega. Slabša možnost je odlaganje v 
črni zabojnik za vse druge odpadke ali, 
najslabše, odlaganje v naravo.

Za odvoz odpadkov z ekoloških otokov 
skrbi v naši občini Javno podjetje Snaga, 
ki zagotavlja ustrezno število zabojnikov. 
Na pobudo občine Snaga zagotovi tudi ve-
čje število zabojnikov za določeno vrsto 
odpadkov na ekološkem otoku, če je po-
treba. Če opažate, da so zabojniki večkrat 
polni, sporočite to informacijo ustrezni 
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Zadnji predpraznični petek je k nam na 
povabilo župana prišel evropski poslanec 

dr. Milan Zver s svojim spremljevalcem 
Petrom Šuhlom. Z županom sta se pogo-

varjala o aktualnih 
temah, ki se tičejo 
občine, predvsem v 
kontekstu Evropske 
unije. Dotaknila sta 
se tudi razvoja šol-
stva v naši občini. 
Kasneje sta se po-
govoru pridružila 
podžupana Boris 
Zupančič in Bojan 
Božič. Med drugim 
je beseda tekla o re-
formi skupne evrop-
ske kmetijske poli-
tike. Ker gre pri tem 
za veliko denarja, 

občine zanima, v katero smer se bo od-
vijala ta reforma. Po sestanku je dr. Zver 
pozdravil še uslužbence občinske uprave. 
Nam pa je odgovoril na kratka vprašanja. 
Zanimalo nas je, kaj ga je spodbudilo, da 
nas obišče. Pravi, da poskuša vzdrževati 
stike z lokalnimi skupnostmi in prebival-
ci. K temu prispeva tudi njegova odprta 
pisarna v Ljubljani. Vprašali smo ga tudi, 
kakšne so komparativne prednosti manj-
ših občin v Evropski uniji. Zver meni, da 
so prednosti pri črpanju evropskih sred-
stev, predvsem pa manjše občine veliko 
lažje razpolagajo s svojimi razvojnimi 
viri, tudi finančnimi. Da je veliko manj 
tudi birokratskih ovir. Prednosti vidi tudi 
v tem, da je župan veliko bolj v neposre-
dnem stiku z ljudmi.

Jana Vavtar

službi na občini. Snaga bo nato dodala 
zabojnike na ustrezna mesta. Odpiranje 
novih ekoloških otokov poteka v sodelo-
vanju z občino, ko ta zagotovi ustrezno 
mesto na javnih površinah za postavitev 
zabojnikov. Postavitev teh je mogoča tudi 
na funkcionalnih zemljiščih stanovanj-
skih, blokovnih naselij. V teh primerih 
gre za dogovor med upravnikom naselij 
in JP Snaga.

V naši občini Snaga prazni zabojnike 
z embalažo dvakrat tedensko (v sredo in 
soboto), papir enkrat tedensko, ob sredah, 
steklo enkrat na tri tedne, prav tako ob 
sredah. 

Marija Rutter iz Snage je dejala, da se 
po njihovih izkušnjah najhitreje polnijo 
rumeni zabojniki za embalažo in modri 
za papir. Postregla je s podatkom o koli-
čini zbranih odpadkov, ki gredo v prede-
lavo. V letu 2009 (ti podatki so trenutno 

dostopni) je Snaga zbrala na območju, 
kjer opravlja svoje storitve, okrog 15 tisoč 
ton odpadkov. Pri tem ni upoštevana ko-
ličina bioloških odpadkov. Od leta 2003, 
ko je bilo zbranih okrog 3500 ton odpad-
kov (embalaža, steklo, papir), se je do leta 
2009 količina skoraj petkrat povečala. 
Razveseljivo je dejstvo, da vedno več lju-
di ločuje odpadke, zato jim je treba zago-
toviti možnost, da s takšnim ravnanjem 
nadaljujejo. 

Snaga vsako leto oskrbi gospodinjstva 
s priročno brošuro z navodili, kako rav-
nati s posameznimi vrstami odpadkov. 
Skupaj z družbama Slopak in Žurnal 24 
nagrajuje najboljše ločevalce odpadkov. 
Vse koristne informacije v zvezi z različ-
nimi odpadki dobite tudi na spletni strani 
www.snaga.si. 

Franc Prešeren

Ivan Jordan, dr. Milan Zver, Boris Zupančič, Bojan Božič. (Foto: Peter Šuhel)I J d d Mil Z B i Z čič B j B žič (F t P t Š h l)

Obisk evropskega poslanca

Pošte na Lavrici ne bo

Gora smeti
Gospoda Staneta Bozjo, vodjo re-

žijskega obrata na občini Škofljica, 
smo poprosili, da potegne črto pod 
letošnjo čistilno akcijo. Ocenil je, da 
se je (glede na razdeljene rokavice 
in vreče) čiščenja udeležilo več kot 
300 občanov. Na vabilo turističnega 
društva so se odzvala tudi vsa druga 
društva (lovsko, kulturno-umetni-
ško . . .) in tudi otroci z osnovne 
šole.

Smeti so bile odpeljane z desetimi 
zabojniki, dodatno pa je v Smrjenah 
nabrane smeti pobral še t. i. hiap, 
to je kamion z nakladalno roko. V 
volumnu je bilo nabranih približno 
100 m3 smeti, v masi pa 15.240 ki-
logramov.

Gospod Bozja nam je povedal 
tudi, da je na Snago že večkrat po-
slal dopis, da bi pogosteje praznili 
zabojnike na ekoloških otokih; vse 
doslej žal neuspešno. Stalno pa po-
večujejo število ekoloških otokov 
ali pa obstoječe večajo. Ekootoki se 
praznijo ob sredah, in sicer zaboj-
niki s papirjem in embalažo, steklo 
pa na tri tedne in dodatno še ob so-
botah.

Karmen Fabjan

Na pobudo občana Lavrice je uredni-
štvo naslovilo vprašanje na Pošto Slove-
nije. Zanimalo nas je, ali se Lavrici obeta 
samostojna enota pošte, kajti prostorska 
stiska na Pošti Škofljica je neznosna in 
želja po lastni poslovalnici je vsekakor 
umestna. A odgovor se (žal) glasi:

»V Pošti Slovenije smo zainteresirani, 
da bi na Lavrici odprli novo pošto, vendar 

doslej nismo našli primernega objekta za-
radi specifičnih potreb (dovoz ...). V po-
slovnem načrtu za letošnje leto zato nova 
pošta ni predvidena, vsekakor pa bomo 
ustrezne prostore iskali še naprej.

Lep pozdrav, Megi Jarc, Služba za od-
nose z javnostmi Pošte Slovenije.«

Karmen Fabjan
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Izboljšanje energetske učinkovitosti stanovanjskih stavb

Nepovratne finančne spodbude občanom 

Možnost pridobitve kredita in nepovratnih sredstev 
Eko sklada

Eko sklad občanom omogoča prido-
bitev nepovratnih finančnih spodbud 
za izboljšanje energetske učinkovitosti 
stanovanjskih stavb. 

V ta namen sta objavljena dva raz-
pisa v skupni višini 12 milijonov evrov. 

Javni poziv 6SUB-OB11 je name-
njen spodbujanju izvedbe različnih 
ukrepov učinkovite rabe energije in rabe 
obnovljivih virov energije v eno- ali 
dvostanovanjskih stavbah oziroma posa-
meznih stanovanjih. V ta namen je raz-
pisanih 10 milijonov evrov nepovratnih 
sredstev.

Finančno spodbudo je mogoče pridobiti 
za: 

• vgradnjo solarnega ogrevalnega sis-
tema,

• vgradnjo kurilne naprave na lesno bi-
omaso, 

• vgradnjo toplotne črpalke, 
• prvo vgradnjo centralnega ogrevanja 

pri obnovi stavbe in priključitvi na daljin-
sko ogrevanje na obnovljiv vir energije, 

• vgradnjo lesenega zunanjega stavb-
nega pohištva pri obnovi stavbe,

• toplotno izolacijo fasade, strehe ozi-
roma podstrešja pri obnovi stavbe,

• vgradnjo prezračevanja z vračanjem 
toplote odpadnega zraka, 

• gradnjo ali nakup nizkoenergijske ali 
pasivne stanovanjske stavbe ter nakup sta-
novanjske enote v tri ali večstanovanjski 
stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem 
energijskem razredu.

Višina spodbude za gradnjo ali nakup 
nizkoenergijske in pasivne stanovanjske 
stavbe je določena glede na izračunani 
energijski razred in neto ogrevano povr-
šino stanovanjske stavbe ter vrsto in vo-
lumski delež izolacijskega materiala ter 
ne presega 25.000 evrov. 

Večja sprememba glede na lanskoletni 
razpis pri dodeljevanju nepovratnih sred-
stev je pri zamenjavi zunanjega stavbnega 
pohištva. Z namenom spodbuditi vgra-
dnjo naravnih materialov in večjo upora-
bo naravnih materialov, pa tudi z vidika 
trajnostne gradnje oz. obnove stavb, javni 
poziv za dodelitev nepovratnih finančnih 
spodbud vključuje le spodbujanje vgra-
dnje lesenih oken, balkonskih vrat in fi-
ksnih zasteklitev.

Podrobnejše informacije glede razpisa 
lahko dobite na spletni strani Eko skla-
da: http://www.ekosklad.si/html/razpisi/
main.html 

Javni poziv 7SUB-OB11 je namenjen 
izvedbi ukrepov učinkovite rabe energi-
je in rabe obnovljivih virov energije pri 

obnovi tri- ali večstanovanjskih stavb, za 
kar je razpisanih 2 milijona evrov nepo-
vratnih sredstev. 

Nepovratna sredstva je mogoče prido-
biti za obnovo večstanovanjske stavbe, in 
sicer za:

• toplotno izolacijo fasade, 
• toplotno izolacijo strehe oziroma 

podstrešja, 
• vgradnjo naprave za centralno ogre-

vanje na obnovljiv vir energije,
• vgradnjo termostatskih ventilov in 

hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sis-
temov ter 

• vgradnjo sistema delitve stroškov za 
toploto glede na dejansko porabo.

Vlogo v imenu upravičencev lahko vlo-
ži upravnik stavbe, skupnost lastnikov 
ali pooblaščeni predstavnik. Upravičene 
osebe v primeru izpolnjevanja pogojev 
poziva pridobijo pravico do nepovratnih 
sredstev v višini 25 % priznanih stroškov 
naložbe, višine spodbud pa so omejene 
tudi nominalno. Za socialno šibke upra-
vičence spodbuda znaša 100 % priznanih 
stroškov naložbe.

Podrobnejše informacije lahko dobite 
na spletni strani Eko sklada: http://www.
ekosklad.si/html/razpisi/main.html

Za izvedbo celovitih obnov starejših 
stanovanjskih stavb oz. hkratno izvedbo 
najmanj treh ukrepov, katerih skupna vre-
dnost presega 20.000 evrov, ter gradnjo 
ali nakup nizkoenergijske in pasivne sta-
novanjske stavbe je mogoče pridobi tako 
nepovratne finančne spodbude kot tudi 
najem ugodnega kredita. 

Naložba mora izpolnjevati pogoje ve-
ljavnega javnega poziva za kreditiranje in 
javnega poziva za dodeljevanje nepovra-
tnih sredstev. Nepovratna finančna spod-
buda in kredit skupaj ne smeta presegati 
priznanih stroškov naložbe.

Dodatne informacije glede razpisov:

EKO SKLAD
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana 

telefon: 01/241 48 20, 01/241 48 22 • telefaks: 01/241 48 60 
elektronska pošta: ekosklad@ekosklad.si
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Okoljske naložbe

Kreditiranje okoljskih naložb 
Javni poziv 43OB10 za kreditiranje 

okoljskih naložb občanov ponuja ugodna 
kreditna sredstva za financiranje različ-
nih okoljskih naložb, med drugim tudi za 
ukrepe učinkovite rabe energije in rabe 
obnovljivih virov energije.

Krediti so na voljo po fiksni nominal-
ni obrestni meri, ki je diferencirana glede 
na ročnost kredita. Za kredite z odplačil-
no dobo do 5 let je letna obrestna mera 
3,2 %, za kredite z odplačilno dobo 5 
let in več, vendar ne več kot 10 let, je 
letna obrestna mera 3,9 %. Ugodno kre-
ditiranje bo občanom zagotovljeno celo 
leto 2011 

Podrobnejše informacije lahko dobite 
na spletni strani Eko sklada: http://www.
ekosklad.si/html/razpisi/main.html

Javni poziv 44PO10 za kreditiranje 
okoljskih naložb pravnih oseb, samo-
stojnih podjetnikov in zasebnikov ponu-
ja ugodne kredite za različne naložbe na 
področjih varstva okolja. Najnižja letna 
obrestna mera za te kredite je trimesečni 
EURIBOR + 1,5 %, pri čemer se ob do-
delitvi kredita morebitna državna pomoč 
ugotavlja in dodeljuje po pravilu de mi-
nimis. Za kredite za naložbe v naprave za 
proizvodnjo ali soproizvodnjo električne 

energije je določena obrestna mera tri-
mesečni EURIBOR + najmanj 1,5 % oz. 
višji fiksni pribitek, ki se določi tako, da 
ne zagotavlja pomoči države. Odplačilna 
doba kreditov z vključenim moratorijem 
je največ 15 let oziroma največ 5 let za 
nakup opreme in vozil skladno z določ-
bami javnega poziva. Dovoljen je največ 
enoletni moratorij na odplačilo glavnice 
kredita. 

Podrobnejše informacije lahko dobite 
na spletni strani Eko sklada: http://www.
ekosklad.si/html/razpisi/main.html

Razpisi Programa za razvoj podeželja 
za obdobje 2007–2013 (PRP). 

V sklopu Programa razvoja pode-
želja Republike Slovenije za obdo-
bje 2007–2013 (v nadaljevanju PRP 
2007–2013) se podpirajo naložbe v pro-
izvodnjo energije iz obnovljivih virov, 
tako za opravljanje kmetijske oziroma 
živilskopredelovalne dejavnosti kot 
tudi prodajo. Naložbe, ki so namenjene 
samo lastni rabi proizvedene energije, 
niso predmet podpore. Naložbe v pro-
izvodnjo energije iz obnovljivih virov 
se podpirajo v različnih ukrepih PRP 
2007–2013. 

UKREP 312 Podpora ustanavlja-
nju in razvoju mikropodjetij je name-
njen sofinanciranju naložb v različne de-
javnosti, med drugim tudi sofinanciranju 
naložb v proizvodnjo energije iz obnovlji-
vih virov za prodajo oziroma za opravlja-
nje opravičljive dejavnosti po tem ukrepu 
(npr. predelava lesa). Eden ključnih pogo-
jev za pridobitev sredstev je, da se naložba 
izvede izven kmetije in naselja s statusom 
mesta. Naložba v proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov ne sme presegati pred-
računske vrednosti 1 milijon evrov (brez 
DDV), saj v nasprotnem primeru ni upra-
vičena do sofinanciranja po PRP 2007–
2013. Delež sofinanciranja znaša 70 % 

priznane vrednosti naložbe. Med priznane 
stroške naložbe ne spadajo stroški, nastali 
pred datumom prejema odločbe o dodeli-
tvi sredstev, in DDV. Podpora znaša največ 
200.000 evrov ter se dodeljuje v obliki ne-
povratnih sredstev in po pravilu de mini-
mis kot oblika državne pomoči. V primeru 
pridobitve sredstev po PRP 2007–2013 se 
zniža subvencionirana odkupna cena pro-
izvedene energije, če gre za proizvodnjo 
električne energije iz obnovljivih virov ali 
soproizvodnje.

Podrobnejše informacije lahko dobite 
na spletni strani Ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano: http://www.
mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpi-
si/

UKREP 311 Diverzifikacija v nek-
metijske dejavnosti

Naložbe v sklopu ukrepa 311 se izvaja-
jo na kmetiji. Ukrep je namenjen sofinan-
ciranju naložb v pet sklopov dejavnosti, 
med katerimi je tudi sklop proizvodnje in 
prodaje energije iz obnovljivih virov. Pod-
pirajo se naložbe v:

• proizvodnjo bioplina z uporabo or-
ganskih odpadkov,

• predelavo biomase za obnovljive vire 
energije ter 

• infrastruktura za obnovljivo energijo 
iz biomase in drugih obnovljivih virov 
energije.

Predračunska vrednost naložbe v proi-
zvodnjo energije iz obnovljivih virov ne 
sme presegati milijona evrov (brez DDV) 
oziroma 400.000 evrov (brez DDV) v pri-
meru samo proizvodnje električne energi-
je, saj v nasprotnem primeru ni upravičena 
do sofinanciranja po PRP. Delež sofinan-
ciranja znaša 70 % priznane vrednosti 
naložbe. Med priznane stroške ne spadajo 
stroški, ki so nastali pred datumom preje-
ma odločbe o dodelitvi sredstev, in DDV. 
Najvišji znesek podpore znaša 200.000 
evrov. Podpora se dodeljuje v obliki nepo-
vratnih sredstev in po pravilu de minimis 
kot oblika državne pomoči. To tudi po-
meni, da se v primeru pridobitve sredstev 
PRP zniža subvencionirana odkupna cena 
proizvedene energije.

Podrobnejše informacije lahko dobite 
na spletni strani Ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano: http://www.
mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpi-
si/
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Neargumentirani očitki Socialnih demokratov ne bodo 
izgradili nove osnovne šole

Težko se odzivam na večkrat povedane stvari, vendar se prav 
zaradi raznih manipulacij okoli gradnje nove osnovne šole in vrt-
ca na Lavrici in vse pogostejših govoric, da se večino občinskih 
sredstev porabi na Lavrici, moram odzvati na članek Občinskega 
odbora Socialnih demokratov v prejšnjem Glasniku.

Morda je res videti, da se Lavrica razvija hitreje od drugih krajev 
v občini, kar pa je zelo relativna trditev. Zidava blokovskih naselij 
in postavitev diskontnih nakupovalnih središč nista sorazmerno 
povezani z razvojem kraja in občine. Če zanemarimo dejstvo, da je 
Lavrica prevzela primat največjega oziroma najštevilčnejšega kra-
ja v občini, imamo še vedno najstarejšo osnovno šolo na Škofljici, 
ki pa je kljub popolni neprimernosti še vedno delujoča. V vseh 
petnajstih letih se v največjem občinskem kraju ni izgradilo niti 
eno otroško igrišče, novozgrajeno centralno križišče, ki ga mnogi 
povezujejo z napredkom, pa je izgradil investitor novega naselja 
za lastne potrebe. Če se želijo na tak način razvijati naši južni kraji, 
verjamem, da je še čas, da se te želje upoštevajo v nastajajočem 
občinskem prostorskem načrtu. Tudi v Smrjenah, Gradišču ali na 
Vrhu nad Želimljami je mogoče izgraditi večja blokovska naselja, 
za katera pa močno dvomim, da si jih z vsem napredkom, ki bi jih 
naselja prinesla, tamkajšnji krajani tudi zares želijo. 

Z drugo polovico članka Socialnih demokratov v prejšnjem Gla-
sniku se povsem strinjam. Da je osnovna šola pomembnejša, kot 
si nekateri upajo priznati, in da bo njena neizgradnja negativno 
vplivala na celotno občino, tudi sam opozarjam že vrsto let. Se pa 
ne morem strinjati s prvim delom članka, kjer mi očitajo, da ne 
zagovarjam istih stališč, kot sem jih zagovarjal ob koncu prejšnje-
ga mandata. Dokaj neresno se mi zdi v drugem branju proračuna 
z neuravnoteženim in neustreznim amandmajem predlagati, da se 

zavrne že podpisana gradnja novega vrtca in se ta sredstva pre-
razporedijo za gradnjo šole. Predvsem zato, ker je bilo to v danem 
trenutku praktično neizvedljivo, in to zagotovo ve tudi predlagatelj 
tega predloga. 

Pojasniti je treba tudi očitek, da sem odločno nasprotoval iz-
gradnji vrtca in zagovarjal prednostno gradnjo šole. Res, da je 
bila osnovna šola vedno najvišje uvrščena med prioritetami naše 
neodvisne liste, a kljub temu sam nikoli nisem nasprotoval gradnji 
vrtca. Še celo več, zagovarjal sem celo gradnjo enote na Pijavi Go-
rici, kar predlagatelj amandmaja protislovno zagovarja še danes. 
Sem bil pa na zadnji seji prejšnjega občinskega sveta proti vsem 
nepravilnostim, ki so se zgodile v nekaj tednih. Takratni župan 
je kot najprimernejšo možnost prikazoval zidani vrtec, ki bi ga 
po vsej verjetnosti gradilo podjetje, kjer je bil redno zaposlen. 
Na zadnjo sejo ni bilo vabljenih predstavnikov medijev, krajevnih 
in pa vaških skupnosti. Čudežno je prenehala delovati snemal-
na naprava in direktorica občinske uprave nas je pred samo sejo 
seznanila, da zapisnika zaradi pomanjkanja časa ne bo mogoče 
izdelati. Več kot dovolj nepravilnosti za dvom o kredibilnosti tega 
projekta. Prav to je bil glavni razlog, da smo s sedanjim županom 
in takratnim občinskim svetnikom Ivanom Jordanom ter še petimi 
drugimi svetniki nasprotovali tako pomembni odločitvi na zadnji, 
že močno predvolilni seji občinskega sveta.

Sem pa vesel, da je gradnja osnovne šole tudi Socialnim de-
mokratom najvišji cilj tega mandata, zaradi česar bodo zagotovo 
pridobili simpatizerje tudi na Lavrici, kar pa je bil zagotovo cilj 
tega članka. Kljub temu verjamem v nadaljnje dobro sodelovanje.

Neodvisna lista Naša Lavrica
Bojan Božič

Poslanska skupina SDS na obisku v občini Škofljica
Poslanke in poslanci SDS so se v ponedeljek, 11. aprila 2011, 

mudili na celodnevnem delovnem obisku v notranjsko-dolenjski 
regiji. V okviru obiska je bilo v različnih občinah organiziranih 
prek 30 različnih dogodkov, poslanci pa so obiskali poleg naše 

občine tudi občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje, 
Bloke, Loška dolina, Cerknica in Logatec, Brezovica, Ig, Veli-
ke Lašče, Loški Potok, Sodražica in Ribnica, Kočevje, Kostel in 
Osilnica, Vrhnika, Borovnica, Log - Dragomer, Horjul in Dobrova 
- Polhov Gradec. V okviru obiska so se poslanke in poslanci sestali 
z različnimi predstavniki lokalnih skupnosti, podjetij, ustanov, ki 
so jim predstavili izzive in težave, s katerimi se soočajo v regiji. 
Na podlagi tovrstnih pogovorov in obiskov so poslanke in poslan-
ci zelo dobro seznanjeni z realnim stanjem v Sloveniji. V notranj-
sko-dolenjski regiji se poleg težav, ki so posledica gospodarske 
krize in neučinkovite vladne politike, ki ni pravočasno sprejela 
ukrepov za blažitev le-te, soočajo tudi z infrastrukturnimi ome-
jitvami, posamezniki so opozorili na nujnost vzpostavitve tretje 
razvojne osi, lokalne skupnosti pa se soočajo z velikimi ovirami 
pri zagotavljanju prostora v vrtcih za otroke.

Župan g. Ivan Jordan in podžupan g. Boris Zupančič sta pred-
stavila aktivnosti in problematiko, s katero se sooča občina na 
gospodarskem in prav tako družbenem področju.

Za OO SDS Škofljica: Simona KostrevcPoslanska skupina SDS, župan Ivan Jordan, podžupan Boris Zupančič.
Foto: SDS
Poslanska skupina SDS župan Ivan Jordan podžupan Boris Zupančič
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Ob materinskem dnevu obiskale 
tri najstarejše članice Občinskega 
odbora SDS Škofljica
Kdo s poljubčkom sladkim zjutraj me 
zbudi?
Kdo mi skuha kavo, kruhek nadrobi?
Kdo zašije hlačke, zlika srajčico?
Kdo ves dan se trudi, da mi je lepo?
Kdo zvečer me spravi v toplo posteljo?
Kdo me potolaži, če mi je hudo?
To je moja ljuba, draga mamica.
Želje vse izpolni, rada me ima!

Ob tem velikem prazniku naših ma-
mic smo se v Ženskem odboru SDS 
Škofljica odločile, da se zahvalimo z 
majhno pozornostjo našim najstarejšim 
članicam, ki že leta širijo pozitivno ener-
gijo naše stranke z delom ali mišljenjem. 
Obiskale smo tri najstarejše članice, ki 
so nas zelo toplo sprejele in bile vesele 
našega obiska.
Za ŽO SDS Škofljica: Simona Kostrevc, 

Brigitte Grandovec Vider

Vabi ljubitelje sprehodov v naravi na

POMLADANSKI POHOD 
NA MOLNIK

V soboto, 28. 5. 2011 ob 8. uri

Zbor pohodnikov je ob 8. uri pred 
občinsko stavbo na Škofljici. 

Pot nas bo vodila mimo župnijske cerkve 
in pokopališča do gradu Lisičje, 

kjer se nam lahko priključite ob 8.30. 
Pot ni zahtevna in je primerna za vsa 

starostna obdobja. Priporočamo športno 
obutev in lahka oblačila.

Pridružite se nam in preživite sobotno 
dopoldne na svežem zraku, v lepi naravi in 

prijetni družbi.

Antonija Kastelic, Simona Kostrevc Antonija Kastelic Simona Kostrevc Brigitte Grandovec Vider, Mojca Pirnat
Vabljeni!

OO SDS Škofljica

OO SDS
Škofljica
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Zbor članov DU Škofljica 

V tretjem življenjskem obdobju še zelo živahni in 
dejavni

V petek, 11. marca 2011, se je zbora 
članov DU Škofljica udeležilo 185 od 623 
članov. To je pomenilo, da je bila občinska 
kulturna dvorana polna in še na hodniku 
so spremljali potek zbora. Med dvanajsti-
mi povabljenimi gosti so bili med drugi-
mi prisotni župan Ivan Jordan, podžupan 
Bojan Božič, predsednik Osrednje po-
krajinske zveze ZDUS Marjan Sedmak, 
ravnatelj Osnovne šole Škofljica Roman 
Brunšek, predsednik Občinskega odbora 
DeSUS Peter Pal. 

V uvodnem delu nam je ženski pevski 
zbor Laniške predice zapel tri pesmi. Nji-
hov nastop je bil na visoki ravni. S kul-
turnim programom so nadaljevali otroci 
Osnovne šole Škofljica s svojimi pesmimi 
in recitali. Polni energije so nam posredo-
vali prijetno čestitko in nam voščili uspe-
šno delo na zboru tudi v jeseni življenja. 
Vsem prisrčna in lepa hvala.

V nadaljevanju smo se z minuto molka 
spomnili naših trinajstih umrlih članov v 
preteklem letu.

Na vrsti so bila poročila
Predsednik DU g. Janez Ogrinc je na 

kratko predstavil delo društva za leto 
2010 in spomnil na nekatere aktualne na-
loge (uspešno pridobitev soglasja za pro-
tipoplavne nasipe in s tem napredek pri 

gradnji doma za starejše, na veliko vlo-
ženega truda župana pri obvoznici itd.) pa 
tudi na prostorsko stisko pri delu članov 
društva, na umiritev prometa na Kočevski 
cesti in skozi naselje Škofljica, na slabo 
internetno povezavo in še na več drugih 
težav, o čemer poročamo v nadaljevanju.

Finančno poročilo je podala ga. Regi-
na Gabrijel ter predstavila prihodkovno 
in odhodkovno stran; prihrankov iz leta 
2010 je zelo malo. Največji delež sred-
stev, več kot 40 %, smo porabili za podro-
čje sociale. Vse finance v društvu vodimo 
računalniško, skrbno in tekoče.

Komisija za socialno varnost
Na območju DU Škofljica že peto leto 

izvajamo projekt Starejši za starejše. Pro-
stovoljke so obiskale 589 oseb in prvič 
popisale 64 oseb. Namen teh obiskov je 
nuditi potrebno pomoč in že s samimi 
obiski starostnikov nad 69 let popestriti 
njihov življenjski ritem in njihovo poču-
tje. Komisija mesečno opravlja meritve 
življenjskih funkcij (krvnega tlaka, slad-
korja in holesterola). Pretežno se te me-
ritve opravljajo v društveni sobi občinske 
stavbe, občasno pa tudi v posameznih va-
seh. Izvedenih je bilo kar nekaj strokovnih 
predavanj in izobraževanj. Konec leta je 
komisija pripravila srečanje starejših nad 

75 let, ki so se nekoliko razveselili in po-
govorili. Občasno na terenu nastopijo po-
samezni manjši problemi, vendar jih s po-
močjo patronažne službe in uslužbencev 
Občine komisija uspešno rešuje. Opra-
vljenih je bilo še več drugih opravil. Po-
ročevalka ga. Hedvika Škerjanc je skrbno 
faktografsko podala poročilo, saj je težko 
na kratko povzeti vse naše dejavnosti. Po-
sebej je treba omeniti, da vse ugotovitve 
kažejo na lepo ravnanje družinskih članov 
s starejšimi in da družinski člani primerno 
skrbijo za starejše. Ob tej priložnosti se 
prav lepo zahvaljujemo z upanjem, da se 
dobra navada ne bo opustila.

Komisija za likovno dejavnost
Za likovno skupino, ki deluje že več 

kot deset let, je poročala ga. Vladka Nose. 
Delo v likovni skupini poteka tedensko po 
tri ure in je že utečeno. Vsako leto pa poč-
nejo kaj novega in zanimivega (na primer 
oblikovanje mandel z lastnimi krožnimi 
kompozicijami na svilo, poslikava lese-
nih skrinjic, poslikava odsluženih ste-
klenic, oblikovanje portretov z mozaično 
tehniko, izdelava več kot 800 novoletnih 
čestitk). Vse to najmanj enkrat letno raz-
stavijo. Lani je bila razstava na Gradišču 
in ob drugih priložnostih v občini. Likov-
nega krožka se udeležuje približno 24 
žensk, tako da je društvena občinska soba 
že premajhna. V delo bi se rado vključilo 
še nekaj oseb, a žal ni več prostora.

Komisijo za šport in rekreacijo
Za Komisijo za šport in rekreacijo je 

podal poročilo Štefan Slaviček. Med šol-
skim letom je enkrat tedensko rekreacija v 
telovadnici, ki se je povprečno udeleži 25 
oseb. Sedem rekreacijskih pohodov se je 
udeležilo približno 120 članov, dvanajstih 
kolesarskih voženj pa približno 92 članov. 
Balinanja in streljanja z zračno puško se 
je na območnem tekmovanju udeležilo 
enajst članov. Glede na razmere in možno-
sti treniranja so rezultati več kot odlični, 
saj tekmovalci domov prinašajo pokale za 
prva mesta. Pri teh dejavnostih je še do-
volj prostora, zato vabimo vse člane, da 
se pridružijo in vsaj nekoliko prispevajo 
za svoje zdravje.Laniške predice so nas z občuteno pesmijo popeljale v mlada leta.
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Komisija za izlete
Komisija za izlete in prireditve je v pre-

teklem letu izvedla pet izletov, ki se jih je 
udeležilo 226 oseb, kar je približno 15 % 
manj kot preteklo leto. Izvedli so tudi tri 
prireditve po programu s skupno udeležbo 
248 oseb oziroma članov društva. Skupaj 
se je torej teh dejavnosti udeležilo 474 čla-
nov. Vzroke za manjšo udeležbo je pred-
vsem treba iskati v višjih stroških in tudi v 
manjši finančni zmogljivosti posamezni-
kov, kar ugotavlja komisija s predsednico 
go. Meto Močnik Gruden.

Tajnica Marjana Bedenčič je na kratko 
predstavila svoje administrativno delo. V 
preteklem letu je imel upravni odbor de-
set rednih sej in eno izredno ter nekaj sre-
čanj s posameznimi komisijami oziroma 
njihovimi vodilnimi člani po posameznih 
področjih dela. Vodi evidenco članov, piše 
zapisnike, skrbi za pošto in arhiv, pomaga 
pri izdelavi raznih poročil in programov. 
Redno pošilja voščila jubilantom. 

Nadzorni odbor, za katerega je poročal 
Alojz Žist, je ugotovil, da je poslovanje 
potekalo po Zakonu o društvih, Statutu in 
programu dela in ni bilo pomanjkljivosti.

Za častno razsodišče je poročilo podal 
Jože Rojc. V preteklem letu niso imeli 
dela, kar si želijo tudi letos. 

Zanimivo je tudi, da društvo s pomočjo 
članice Alenke Tepež tedensko izvaja iz-
obraževanje angleškega jezika, ki poteka 
že tretje leto. 14 udeležencev si tako bistri 
um in izboljšuje znanje.

Brez živahne razprave ni življenja!
Po podanih poročilih je bilo kar nekaj 

razpravljavcev, ki so nezadovoljni s pre-
počasnim reševanjem aktualnih nalog, tj. 
gradnjo obvoznice, gradnjo hodnikov za 
pešce in kolesarskih stez v samem sredi-
šču Škofljice s povezavo z Ljubljano, s 
kanalizacijsko ureditvijo, z internetno po-
vezavo in še z reševanjem drugih težav, ki 
se tičejo občanov Škofljice, od najmlajših 
do najstarejših. Župan Jordan je v pred-
časnem nagovoru (zbor je predčasno za-
pustil zaradi drugih obveznosti) povedal, 
da bodo poskušali pridobiti koncesijo za 
dom, zagotoviti večji prostor za družbene 
dejavnosti, ureditev hodnikov za pešce na 
posameznih območjih in priključkih cest, 
vendar so tu veliki problemi, saj posa-
mezni deli ležijo na ogroženih poplavnih 
območjih. Glede kabelske in spletne po-
vezave je povedal, da prav zdaj opravlja-
jo določena dela. Župan je tudi pohvalil 
in se zahvalil za tako uspešno in vestno 
delo društva. V razpravo se je vključil tudi 
podžupan Božič in zbor seznanil, da bo 
letošnji razpis za občinska sredstva za te 
dejavnosti nekoliko pozneje, ker je občin-
ski svet pravkar sprejel nov pravilnik za 
dodelitev sredstev. Zbor je pozdravil tudi 
g. Pal, ki je izpostavil, da so dejavnosti 
društva kot civilne družbe v občini zelo 
pomembne. Še naprej si bodo skupaj pri-
zadevali, da bi v Škofljici vendarle zgra-
dili dom za starejše.

G. Sedmak je zbor pozdravil in oblju-
bil pomoč zlasti pri pridobivanju kon-
cesije za gradnjo doma. Izpostavil je 
tudi, da tečejo prizadevanja za zakonsko 

ureditev za dolgotrajno pomoč socialno 
ogroženim. 

Posamezni člani so pohvalili razvejano 
dejavnost društva in uspešno organiziran 
zbor.

Zanimivo, da so člani društva razpra-
vljali predvsem o problemih, ki se nanaša-
jo na vse občane. To kaže, da se zavedajo, 
da smo upokojenci sestavni del družbe, 
tako dobrega kot slabega.

Predsednik Janez Ogrinc je opozoril na 
čistilno akcijo, ki je bila 2. aprila 2011, 
in na potrebo čiščenja barjanskih jarkov, 
ki se zaraščajo s travo in grmovjem. Ob-
činskim predstavnikom je predlagal, da bi 
tudi tako delo organizirala občina s pro-
stovoljci.

Ponovno je pozval k ohranitvi starih vo-
dnjakov po vaseh naše občine, saj postaja 
voda vedno dragocenejša.

Vsa poročila so bila soglasno sprejeta, 
prav tako tudi drugi sklepi in program dela 
za leto 2011.

Program dela za leto 2011 so vsi člani 
že prejeli. Predsednik društva pa je opo-
zoril še na razstavo Komisije za likovno 
dejavnost, ki bo junija v škofljiški knjižni-
ci. Opozoril je tudi, da bomo morali zelo 
skrbno ravnati z denarnimi sredstvi, saj 
nam po trenutni napovedi lahko na koncu 
leta zmanjka približno 1500 evrov, če ho-
čemo izvesti vse načrtovane programe. In 
še to ob predpostavki, da bomo uspešno 
pridobili vsa načrtovana sredstva. 

 
Podelitev priznanj 

Devetim članom društva so bila pode-
ljena priznanja za dolgoletno, vestno in 
uspešno delo na različnih področjih delo-
vanja društva. Pisna priznanja so prejeli 
Marija Bregar, Milojka Kastelic, Breda 
Pušnik, Milena Paznar in Tone Sladič. 
Spominski priznanji sta prejela Marija 
Gregorič in Jože Rojc. Častni članstvi je 
zbor podelil g. Slavku Ožboltu in g. Du-
šanu Bitencu za uspešno delo in vodenja 
društva. Vsem sta bili izrečeni zahvala in 
prošnja, da še naprej pomagajo pri delu 
društva. 

Ob prijetnem klepetu in kozarčku se 
je razprava še kar nekaj časa nadaljeva-
la. Upamo, da je bilo srečanje prijetno in 
vsem v zadovoljstvo. Vsake pohvale in 
kritike članov društva bomo veseli in ju 
bomo upoštevali pri svojem nadaljnjem 
delu.

 Alojz Žist 
Delovno predsedstvo nas je učinkovito vodilo skozi obsežen dnevni red: Marjetka Gru-
den Močnik, Marjana Bedenčič, Alojz Žist – delovni predsednik, Regina Gabrijel
D l d d t j či k it dil k i b ž d i d M j tk G
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Redni letni zbor članov Turističnega društva Lavrica
Turistično društvo Lavrica (TD La-

vrica) je 30. marca zvečer imelo v kul-
turni dvorani na Lavrici 12. redni le-
tni zbor svojih članov. Zbrali smo se 
v lepem številu, tako da ni bilo težav 
s sklepčnostjo. Delovno predsedstvo je 
vodil podpisani, s tajnico Mijo Kuplje-
nik in članico Nevenko Kupljenik. Za 
uvod so nas z napitnico in z Aljaževo 
Oj, Triglav moj dom razveselili naši 
pevci mešanega pevskega zbora Češnje 
(MPZ Češnje), ki so s pesmijo tudi za-
ključili uradni del zbora. 

Po začetnih formalnostih in sprejetem 
dnevnem redu z desetimi točkami so funk-
cionarji TD Lavrica podali svoja poročila. 
Predsednica je povedala, da je društvo de-
lovalo z okrnjenim upravnim odborom, kar 
smo popravili v nadaljevanju z izvolitvijo 
novih članov, in se je srečalo sedemkrat 
v tekočem obdobju. Načrtovanih je bilo 
kar 25 različnih projektov, s katerimi je 
društvo kandidiralo za občinska sredstva. 
Veliko dela pa so članice in člani opravili 
prostovoljno. Zato smo kljub majhnemu 
proračunu uspeli izpeljati skoraj vse na-
črtovane projekte in aktivnosti. Naj izpo-
stavimo le večje: Šopek za mami ob mate-
rinskem dnevu z domačimi nastopajočimi 
z recitacijami, petjem in glasbo, ki jo je 
popestrila gostujoča družina z igranjem na 
citrah; nadalje smo gostili kulturno dru-
štvo Groblje z igro Tetka Čarlijeva ob si-
cer skromnem obisku krajanov. Z društve-
nimi sredstvi in prizadevnim delom članic 
in članov smo pripravili pogostitev ob 
jubilejnem koncertu našega MPZ Češnje 
ob njegovi deseti obletnici uspešnega de-
lovanja. Ta je bil na Škofljici, kjer je bilo 
prisotnih nekaj sto udeležencev. Sodelo-
vali pa smo tudi pri drugih dejavnostih te 
naše v širšem okolju najodmevnejše sek-
cije. Uspešne so bile delavnice: izdelava 
in nagrajevanje cvetnonedeljskih butar in 
butaric pod vodstvom priznanih domačih 
pletilcev, izdelovanje adventnih venčkov 
pod strokovnim vodstvom članice Klavdi-
je. Za medobčinsko tekmovanje koscev in 
grabljic so članice pripravile veliko peci-
va, čeprav je tekmovanje zaradi vremena 
odpadlo. Kot grabljice smo tekmovale na 
občinskem tekmovanju koscev in grabljic 
ter zasedle vsa najboljša mesta. Imeli smo 
tudi miklavževanje z igrico gostov iz Lo-
gatca in s sladkarijami obdarili otroke. 
Druge akcije, kamor smo se vključili, so 

bile: občinska čistilna akcija, dan Lavrice 
za okrasitev odra za nastopajoče in druge 
aktivnosti tega dne, obisk razstave Dobro-
te slovenskih kmetij na Ptuju, blagoslov 
konj na štefanovo na Rudniku. Gospod 
Filež je prebarval vse naše oglasne ko-
zolčke, zasadili smo veliko cvetja, ki pa 
žal zaradi dežja ni uspevalo. 

Tajnica društva Mija Kupljenik je poda-
la nekaj administrativnih podatkov, ki jih 
je opravilo društvo, kot tudi pripravo pre-
novljenih pravil ter pravilnika disciplin-
ske komisije in druge obveznosti v zvezi 
z gostovanji sekcije MPZ Češnje.

Blagajniško poročilo, ki ga je poda-
la Jelka Modic, izkazuje pozitivni saldo 
zaradi donatorskih sredstev, ki so jih lani 
pridobili člani zbora Češnje za načrtova-
no gostovanje v Parizu. Glede članarine v 
višini deset evrov letno pa naj v vednost 
in spodbudo k večji vključenosti povemo, 
da je evidentiranih 120 članov, medtem 
ko članarino plačuje le okoli 70 članov. 
Pri tem moramo pohvaliti člane sekcije 
MPZ Češnje, saj vsi dosledno plačujejo 
članarino. 

Ob izčrpnih poročilih prejšnjih treh 
funkcionarjev je predsednik nadzornega 
odbora potrdil, da je vse knjiženo in izpe-
ljano v skladu s predpisi in da je v delova-
nje vloženega veliko prostovoljnega dela 
v korist kraju in krajanom.

Tudi predsednik sekcije MPZ Češnje 
Jani Kupljenik je poudaril, da so imeli ju-
bilejni koncert, na katerem se je trlo obi-
skovalcev, in se zahvalil drugim članom 
za prijetno druženje po koncertu. Tokrat 
so gostili folklorno skupino s Starega trga 
ob Kolpi z narodnimi pesmimi in plesi iz 
tega območja. Poleg tega so imeli še dva 
samostojna koncerta in sedem nastopov v 
okviru revij pevskih zborov. Imajo redne 
pevske vaje enkrat tedensko, ob nastopih 
tudi večkrat, kar zahteva precej odrekanja, 
vendar uspehi ne izostajajo. 

Pod okrilje TD Lavrica smo sprejeli 
novoustanovljeni Aktiv podeželskih žena, 
ki je imel pred kratkim ustanovni zbor 
članic, na katerem so izvolili predsednico 
Terezijo Kastelic iz Zaloga pri Škofljici. 
Zboru članov je predstavila glavne de-
javnosti, usmerjene v izobraževanje na 
področjih izdelave sira, peke kruha in 
peciva, biološkega vrtnarjenja, zdravega 
prehranjevanja in drugo. Poleg tega se že-
lijo intenzivno vključevati v občinske in 

medobčinske skupne akcije ter prireditve 
z vidika ohranjanja in razvoja podeželja.

Glede na spremenjeno zakonodajo o 
društvih in širitev našega društva z no-
vimi sekcijami (aktiv podeželskih žena, 
podmladek TD Lavrica – otroški pevski 
zbor Čebel'ce) smo na tokratnem zboru 
predstavili dopolnjena in usklajena pra-
vila društva. Uskladitev so pripravili: 
predsednica Slavka Kregar, Stanko Kle-
menčič Saražin in Mitja Levstek, pravnik, 
ki je zboru prisotnih spremembe tudi ob-
razložil, enako tudi pravilnik disciplinske 
komisije. Oba dokumenta smo na zboru 
soglasno potrdili v predlagani obliki.

Sledila je soglasna izvolitev predla-
ganih novih članov upravnega odbora, 
ki v skladu z določili pravil lahko šteje 
najmanj devet članov. Tokrat smo poleg 
že izvoljenih štirih funkcionarjev (pred-
sednice, podpredsednika, blagajnika in 
tajnika) izvolili še osem drugih članov, ki 
so že doslej aktivno sodelovali pri upra-
vljanju društva. Upravni odbor zdaj šteje 
dvanajst članov. Ker ena od članic nad-
zornega odbora ne želi več sodelovati, 
smo izvolili nadomestno članico za dobo 
naslednjih dveh let, ko bodo nove volitve.

Ob koncu je predsednica Slavka Kregar 
prisotnim predstavila okvirni načrt dela 
društva za letošnjo leto, od katerega je ne-
kaj nalog že opravljenih (Šopek za mami, 
čistilna akcija). Skupno je za matično dru-
štvo predvidenih 15 programov, sekcija 
MPZ Češnje načrtuje tri večje nastope in 
gostovanja, sekcija podmladek šest gosto-
vanj in nastopov, Aktiv podeželskih žena 
osem programov, kar skupaj predstavlja 
kar 32 programov, ki so razporejeni preko 
celega leta. O vseh teh programih nismo 
posebej razpravljali, ker so še v pripravi 
in pretežno odvisni od dodelitve občin-
skih sredstev. Pooblastili pa smo upravni 
odbor, da jih dokončno pripravi in sprej-
me ter predstavi občini za dodelitev po-
trebnih javnih sredstev, saj lahko le redke 
v celoti izpeljemo s sredstvi iz članarine. 
Predvsem za gostovanje v tujini so zelo 
potrebna in dobrodošla sredstva donator-
jev in pokroviteljev. Se priporočamo!

Pod razno je dolgoletni aktivni in tudi 
ustanovni član društva, Andrej Pogačnik, 
predlagal, da organiziramo tudi lavri-
ški večer z udeležbo znanega kulturnega 
sodelavca Alojza Rebule in etnografske-
ga sodelavca, Janeza Ovsca ali Janeza 
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Bogataja. To smo z navdušenjem sprejeli 
in bomo vnesli v naš program dela. 

Ob zaključku je ljudem v društvu, ki 
največ prispevajo za uspešno delo, čestital 
predsednik sveta KS Lavrica Jože Seba-
nec. Posebno zahvalo je izrekel MPZ Če-
šnje, ki redno nastopajo na dnevu Lavrice, 
in upa, da bo tudi letos tako. Posebej je 

izpostavil, da bi bilo dobro poiskati spo-
sobne ljudi za večje udejstvovanje na 
kulturnem področju, saj je dvorana sedaj 
toliko usposobljena, da so v njej lahko 
vsakovrstne prireditve. S tem spodbuja 
k ustanovitvi kulturnega društva Lavrica.

Po uradnem delu zbora članov Turistič-
nega društva Lavrica smo nadaljevali s 

pogovori ob pogrnjeni mizi z dobrotami 
iz domačih peči in loncev ter nazdravili z 
janževcem in cvičkom do poznih nočni ur. 
Druženje, ki je vsekakor koristno za kraj, 
okolje, telo in duha.

Stanko in Ksenija

Praznične butarice

Prireditev je obiskal župan občine Škofljica Ivan Jordan.

Predpraznično druženje v domu krajanov na Lavrici v sobo-
to, 16. aprila, je bilo namenjeno ohranjanju tradicije in širjenju 
znanja izdelave velikonočnih butaric. Turistično društvo Lavrica 
je organiziralo prireditev in pripravilo material. Izdelovali so t. 
i. ljubljansko butarico, ki izhaja z Orel, kot je povedala predse-
dnica društva Slavka Kregar. Delavnice se je udeležilo okrog 
trideset znanja željnih udeležencev.

Nekateri udeleženci so zelo spretno sestavljali del za delom, 
do končnega uspeha. Drugi so se priučevali zahtevnega opravila. 
Vztrajnost je bila poplačana z ličnim izdelkom in novo pridoblje-
nim znanjem. V nedeljo so svoj izdelek ponesli k praznični maši.

Franc Prešeren P i di j bi k l ž bči Šk flji I J d

Gasilska vaja – požar v naravnem okolju
Gasilska zveza Škofljica je v petek, 

15. aprila 2011, v Želimljah organizirala 
gasilsko vajo. Tematika se je nanašala na 
prikaz gašenja požara v naravnem okolju. 
Pred gasilskim domom v Želimljah se 
je zbralo 48 prostovoljcev iz vseh šestih 

gasilskih društev. Razvrščeni v dve ko-
loni so zavzeto poslušali navodila, ki so 
jih predstavili predsednik GZ Škofljica 
Simon Černe, poveljnik GZ Škofljica 
Milan Rajf in podpoveljnik GZ Škofljica 
Peter Giovani. Sledilo je razvrščanje enot 

po terenu. Vsaka enota je morala najprej 
zavarovati kraj intervencije, nato pa se 
prebiti čim bližje žarišču požara. Treba je 
bilo razviti veliko cevi in s seboj prine-
sti vso ostalo opremo. Ker je šlo za učno 
vajo, so organizatorji z dovoljenjem za-
kurili travnik. Kmalu se je travnik razvil 
v veliko pogorišče. Zatem je vsaka ekipa 
preizkusila določeno taktiko gašenja in 
zadušitve požara. Nekateri so poskusili z 
gasilskimi metlami, drugi z naprtnjačami, 
tretji z vodo. Na vaji je bilo tudi nekaj no-
vih članov in članic iz različnih gasilskih 
društev, tako da so tudi oni doživeli svo-
jo prvo izkušnjo s požarom. Ob koncu je 
vsaka enota pospravila svoje pripomočke. 
Končni cilj je bil ponovno pred gasilskim 
domom v Želimljah, kjer je bila le še stro-
kovna analiza vaje. Celotna vaja je bila 
zelo uspešna in dobrodošla, saj smo le v 
času, ko so požari v naravnem okolju kar 
številčni. 

NA POMOČ!

Za GZ Škofljica 
Klemen Vider
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Šopek za mami na Lavrici – revija pevskih zborov
»Drage matere, žene in dekleta, dragi očetje, možje in fan-

tje, spoštovani gostje, dober večer in dobrodošli na prireditvi 
ob materinskem dnevu,« je prisotne nagovorila Slavka Kre-
gar, predsednica Turističnega društva Lavrica (TD Lavrica), 
v nedeljo, 27. marca, zvečer v kulturni dvorani na Lavrici na 
reviji pevskih zborov v čast našim materam.

TD Lavrica v skladu s svojim letnim delovnim načrtom orga-
nizira kulturni program ob materinskem dnevu za svoje člane 
in krajane Lavrice, imenovan Šopek za mami. Letošnja prire-
ditev je presegla običajne nastope domačih pevcev, godcev in 
recitatorjev, saj smo v goste povabili tudi sodelujoče iz obči-
ne Ig – Ženski pevski zbor Ig, Društvo Frana Govekarja Ig in 
ženski pevski zbor Laniške predice ter TD Škofljica s Škofljice. 
Ob omenjenih sta nastopala še župnijski otroški zbor Čebel'ce, 
župnija Ljubljana Rudnik in seveda domači člani TD Lavrica, 
združeni v mešani pevski zbor Češnje (MePZ Češnje) TD La-
vrica, in tako izvedli revijo pevskih zborov. V prepolni dvorani 
sta med gosti skupaj sedela naš župan Ivan Jordan in župnik 
Lojze Zupan z Rudnika, kar dokazuje, da postajamo vedno bolj 
odprta družba, kadar gre za nenadomestljive vrednote človeštva, 
kot je poslanstvo materinstva, brez katerega nas ne bi bilo. Brez 
predsodkov se znamo družiti in skupaj nazdraviti tudi po sami 
prireditvi. Hvala za odprtost in širino vseh prisotnih, saj smo vsi 
enakovredni občani in državljani Slovenije. 

Kulturni program se je odvijal po scenariju, ki ga je ob sodelo-
vanju predsednice Slavke Kregar pripravil zborovodja ižanskih 
pevk Iztok Petrič. Odrasli zbori so odpeli od štiri ali pet skladb, 
medtem ko je otroški zbor, ki je nastopil prvi, zapel dve: narodno 

pesmico Jaz sem mala roža in Beli cvet iz muzikala Moje pe-
smi, moje sanje. Zbor, ki sicer v tej sestavi deluje šele dobro 
leto, vodita Urška Žabjek in Veronika Kupljenik, na flavto pa jih 
spremlja Manca Okorn. Med nastopi zborov je z izbranimi pe-
smimi, uglašenimi za materinstvo, nastopila recitatorka Manca 
Kupljenik.

Uvodno pesem neznanega pesnika Mamici je prisrčno poveda-
la najmlajša nastopajoča Sara Suhadolnik, sledili sta že navedeni 
pesmi otroškega zbora Čebel'ce, za njimi recitatorka s pesmijo 
Ksaverja Meška Mati govori otroku. Sledil je nastop domačega 
pevskega zbora MePZ Češnje pod prizadevnim, že več kot dese-
tletnim vodstvom Katarine Bambič s štirimi pesmimi domačih 
avtorjev, od katerih je pozornost poslušalcev najbolj vzbudila 
Privškova Mati, bodiva prijatelja. Pred tem so zapeli še Sepetovo 
Moje orglice; Pregljevo Vipavsko in priredbo ljudske pesmi A. 
Skaze Dekle s črnimi očmi. 

Pred nastopom Laniških predic, ki jih vodi zborovodkinja 
Mojca Jevnikar Zajc, je nastopila recitatorka Teja Slana s pesmi-
jo Otona Župančiča Uspavanka. Laniške predice so nam zapele 
prelepe, mnogokrat pozabljene ljudske pesmi ob priredbi sloven-
skih avtorjev Cirila Preglja Zaspi, zaspi sinek moj, Danila Bu-
čarja Ko bi jaz vedela, Mira Kokola Pleničke je prala (ki je tudi 
najbolj segla do srca) in Radovana Godca Zvedela sem. Man-
ca Kupljenik je zrecitirala Pavčkovo pesem Kako raste mama. 
Sledil je še zadnji prisrčen nastop gostij z Iga pod vodstvom 
zborovodja Iztoka Petriča, ki je naš krajan in občinski svetnik. 
Zapele so nam štiri pesmi. Pesem Radovana Gobca na besedilo 
Janeza Menarta Zapojmo pesem in Vinka Vodopivca na besedi-
lo Simona Gregorčiča Dneva nam pripelji žar ter dve ljudski v 
priredbi Danila Bučarja. Največji aplavz sta poželi ljudski pesmi 
Pod rožnato planino ter Mati zakliče.

Predsednica TD Lavrica se je nastopajočim zahvalila za vložen 
trud in uspelo predstavo ter zbore povabila na oder, da so skupaj 
zapeli pesem Kje so tiste stezice, kateri smo pritegnili tudi drugi 
v dvorani. Nastopajočim je podarila simbolična zahvalna darila, 
materam pa so otroci razdelili šopke pomladanskega cvetja, in 
kar ga je ostalo, še drugim obiskovalcem prireditve.

Po zaključku uradnega dela prireditve je sledilo veselo druže-
nje nastopajočih pozno v noč za bogato obloženo mizo. Seveda 
so tudi tokrat za pogostitev poskrbele prizadevne članice društva 
pod strokovnim vodstvom Zmage Sebanec, naše priznane stro-
kovnjakinje za kulinariko. Za pijačo, od cvička in janževca do 
sokov in vode (za abstinente in tiste, ki spoštujemo solidarnostni 
40-dnevni post), smo posegli v društveno blagajno. Dvorana je 
bila prijetno okrašena s pomladanskim cvetjem in vejevjem, ki 
so ga članice pripravile že dan prej, enako šopke pomladnega 
cvetja. 

S tem zapisom se želimo posebej zahvaliti vsem, ki ste kakor-
koli prispevali k doživetemu večeru v čast našim materam. Naj 
na koncu povzamem nagovor predsednice, da je treba ohranjati 
in s takimi prireditvami podpirati nenadomestljivo, trajno vre-
dnoto materinstva, saj ženska, ko sprejme vlogo matere, prinaša 
novo življenje in upanje v družino kot osnovno celico naroda. 
»Zato smo danes tukaj, da rečemo hvala našim materam in našim 
staršem.«

Stanko Klemenčič SaražinUvodna pesem mamicam, Sara SuhadolnikU d i S S h d l ik
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Aktivnosti društva VAS
V soboto, 16. aprila, smo organizirali 

delavnico za otroke. Pod Padarjevim ko-
zolcem so otroci s svojimi starši izdelovali 
velikonočne butarice. Otroci so bili pridni 
in z navdušenjem spoznavali dolgoletno 
tradicijo izdelovanja butaric iz leskovih 
palic in bršljana. Butarice so naslednje 
jutro blagoslovili v Želimljah.

Na cvetno nedeljo smo krenili na Ku-
rešček. Ob 13. uri smo vrgli pot pod noge 
in se po Rebri odpravili do Želimelj. Tam 
smo zagrizli v hrib in razgreti prišli na 
Kurešček v dobrih dveh urah. Pohoda se 
je udeležilo 50 pohodnikov, nekateri so s 
seboj vzeli tudi zelenje za blagoslovitev.

15. maja vas vabimo na pohod na Gr-
mado na Mali Gori. Zbor bo ob 13. uri pri 
zbiralnici mleka. Pot bo tekla mimo koče 
na Kamen vrhu, kjer bo kratek postanek. 
Če kdo ne bi želel prehoditi vse poti, bo 
lahko počakal druge na sončku pri koči.

Matej Novak Izdelovanje butaric pri Padarju (Foto: Tina Levičnik)

Pohod na Kurešček (Foto: Aleš Permoser)

I d l j b t i i P d j (F t Ti L ič ik)

P h d K šč k (F t Al š P )

Pomladna čistilna akcija na Lavrici
V okviru pomladanskega čiščenja oko-

lja v občini Škofljica smo čistili tudi na 
Lavrici. Na prvo soboto v aprilu se je v 
soorganizaciji TD Lavrica, DU Lavrica 
in KS Lavrica pred gasilskim domom 
Lavrica zbralo približno 25 Lavričanov. 
Vsak udeleženec akcije je prejel zašči-
tne rokavice in vreče za smeti. Sledilo je 

razporejanje po parih in po vnaprej do-
ločenih mestih čiščenja. Da je bila naša 
okolica zares polna odpadkov, so pričale 
polne vreče in do vrha napolnjen zabojnik. 
Vzdušje med čistilno akcijo je bilo zelo 
dobro, saj med udeleženci ni bilo nikogar, 
ki mu ne bi bilo mar za čisto okolje. Na 
koncu akcije pa je ob prijetnem sončnem 

vremenu sledila še okusna pogostitev na 
šolskem igrišču. 

Dejavni pa so bili tudi gasilci iz PGD 
Lavrica, saj so od vrha do tal očistili vse 
prostore ter svoj vozni park in opremo.

Klemen Vider 
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Dejavnosti ob čistilni akciji pri DPM Lavrica
K letošnji občinski čistilni akciji smo 

želeli pri Društvu prijateljev mladine La-
vrica pristopiti s širšega vidika in ne samo 
pobirati smeti. Naša vizija je bila pova-
biti lokalne prebivalce vključno z otroki 
k skupnemu sodelovanju in izmenjevanju 
idej, pogledov in načrtov, kaj vse bi lahko 
naredili ali izboljšali v svojem lokalnem 
okolju, ter tudi opozoriti na moteče stvari 
v tem okolju.

Dan pred čistilno akcijo smo organizi-
rali Eko delavnico. V majhni, a učinkoviti 
zasedbi smo naredili kar nekaj opozoril-
nih plakatov. Sporočila na plakatih so v 
večini napisali otroci na delavnici, nekaj 
pa so jih napisali tudi kasneje. Te plakate 
smo v naslednjem tednu obesili po ogla-
snih deskah na Lavrici. Z njimi hočemo 
spodbuditi ljudi k večjemu ozaveščanju 
glede čistega in urejenega okolja. Otroci 
bodo dediči našega ravnanja z okoljem, 
zato velja prisluhniti, kaj imajo povedati 
glede čistega okolja. V takšno okolje ne 
sodijo smeti, nemarno vržene po ulicah 
naselja, kaj šele večji odpadki na divjih 
odlagališčih. Prav tako pa ne pasji iztrebki, 

ki smo jih še posebno v zimskih mesecih 
imeli priložnost opazovati dobesedno na 
vsakem koraku. Žal na Lavrici ni koša za 
pasje iztrebke, s čimer je morda pojasnje-
no tako veliko število kakcev po ulicah. A 
naj to ne bo izgovor, saj se da vrečko nositi 
tudi s sabo. Moramo se zavedati, da vsaka 
lastnina prinaša tudi odgovornosti in tudi 
lastniki psov so odgovorni za pobiranje 
iztrebkov za svojim ljubljenčkom.

Pri Eko delavnici so se nam za nekaj 
časa pridružili trije osnovnošolci iz višjih 
razredov. Fantje so prišli na željo učitelja 
biologije. Izpostavili so pomemben vidik 
oziroma razlog, zakaj je toliko smeti po 
tleh v naših ulicah – na krajih, kjer se zbira 
največ ljudi (novo parkirišče pred vrtcem, 
Kamnikarjeva, otroško igrišče na Kamni-
karjevi …), ni košev za smeti. Zatorej smo 
pri DPM Lavrica kupili štiri preproste 
koše za smeti. Otroci so koše okrasili, nato 
pa smo jih postavili na mesta, kjer se gi-
blje največ ljudi: dva na otroško igrišče na 
Kamnikarjevi, enega na novo parkirišče in 
še enega k oglasni deski na Kamnikarjevi. 
Za zdaj te koše praznimo člani DPM. Se-
veda bi pa bilo učinkoviteje in boljše, če bi 
k temu problemu pristopila občina sistem-
sko ter namestila dovolj košev po Lavrici 
in poskrbela za njihovo praznjenje. 

V soboto, ko je bila občinska čistilna 
akcija, smo organizirali čiščenje, pri-
merno družinam z majhnimi otroki. Zdi 
se nam pomembno, da se v takšne akcije 
vključujejo tudi majhni otroci, ki pa težje 
pobirajo smeti v klasični čistilni akciji, ki 
poteka ob cestah. Tako smo poiskali me-
sta, kjer lahko pri čiščenju z lahkoto so-
delujejo tudi otroci. Zavezali smo se, da 
bomo počistili okolico vrtca, novo naselje 
ter naselje in igrišče na Kamnikarjevi, kar 
smo tudi storili. Sobotne čistilne akcije 
v okviru DPM se je udeležilo skupaj z 

otroki več kot 20 ljudi. Rokavice in vrečke 
nam je priskrbel organizator občinske ak-
cije. Glavni del dejavnosti se je odvijal na 
igrišču na Kamnikarjevi, ki smo ga čistili 
skupaj s prebivalci tega naselja. Odstranili 
smo zgornji sloj peska v peskovniku, po-
pulili plevel, pobrali smeti in pometli igri-
šče. Prav tako smo na vsaki strani igrišča 
ob žičnati ograji uredili majhno gredico, 
kamor bomo maja posadili vzpenjavke. Te 
nam bodo dajale nekaj dragocene sence v 
poletnih mesecih, hkrati pa tudi popestrile 
okolico. 

Igrišče na Kamnikarjevi ima iz dneva v 
dan lepšo podobo. Po izteku čistilne ak-
cije so za to zaslužni predvsem nekateri 
prebivalci tega naselja, ki so se uspešno 
združili pri doseganju istega cilja, to je 
urejeno in prenovljeno igrišče.

Idej za izboljšave je še veliko. Nekaj jih 
bomo v okviru DPM letos še uresničili. 
Vse zainteresirane, ki imate predloge, ide-
je, načrte in/ali željo po aktivnem ustvar-
janju našega skupnega okolja, vabimo, 
da se nam pridružite in bomo po skupnih 
močeh pristopili k stvari. Veseli bomo va-
ših prispevkov in mnenj. Vabljeni na našo 
Facebookovo stran Društvo prijateljev 
mladine Lavrica ali pa pišite na dpm.la-
vrica@gmail.com. 

Marija Vavpotič za DPM Lavrica

Plakat, ki opozarja na nezaželene kakce 
po ulicah. (Foto: Pavla Udovič)

Tudi otroci radi pomagajo. (Foto: Jakob 
Udovič)
Tudi otroci radi pomagajo (Foto: Jakob

Plakat ki opozarja na nezaželene kakce
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Gasilci GZ Škofljica na obisku tovarne Rosenbauer
S pomočjo podjetja Mi Star iz Ljublja-

ne smo se v petek, 18. marca, odpeljali 
na ogled proizvodnje gasilske opreme v 
tovarno Rosenbauer v avstrijski Linz. Vsi 
udeleženci smo se zbrali pred vrtcem na 
Lavrici. Ob 3.00 smo krenili proti Avstriji 
in po dveh postankih prispeli pred stav-
bo tovarne Rosenbauer. V dveh skupinah 
smo si ogledali celotno začetno in končno 
proizvodnjo motornih črpalk s preizkuša-
njem in nameščanjem letaliških in drugih 

gasilskih vozil z nadgradnjo. Po dveh urah 
ogleda nas je podjetje Rosenbauer v svo-
jih prostorih pogostilo z dobrim kosilom, 
na voljo pa je bil tudi nakup njihovih iz-
delkov. Pred odhodom proti Lavrici smo 
se za kratek čas ustavili še v linškem na-
kupovalnem središču. Polni veselja in za-
dovoljstva ob ogledu podjetja Rosenbauer 
smo na Lavrico prispeli v večernih urah.

Vsi menimo, da bi s tako udeležbo lah-
ko še kdaj organizirali kaj podobnega. Na 

koncu se v imenu PGD Lavrica zahvalju-
jem podjetju Mi Star za organizacijo ogle-
da, vsem udeležencem za sodelovanje in 
avtobusnemu prevozu Petrič za varen in 
udoben prevoz.

NA POMOČ!

Za PGD Lavrica 
Klemen Vider 

Nova pridobitev v PGD Lavrica
Februarja je bilo v PGD Lavrica še po-

sebno veselo. V uporabo smo dobili novo, 
dolgo pričakovano prenosno gasilsko čr-
palko Rosenbauer Fox 3. Pred začetkom 
uporabe je bilo tudi izobraževanje o delu 
s črpalko v Gasilski brigadi v Ljubljani. 
Potreba po nakupu nove črpalke se je po-
kazala že velikokrat, še zlasti pa minulo 
leto ob jesenskih poplavah. Stara črpalka 
Rosenbauer v današnjem času ni več za-
nesljiva. Izdelana je bila leta 1971 in je 
zaradi starosti zelo dotrajana. Ne zadošča 
vsem potrebam črpanja vode. Nekajkrat 

se je že zgodilo, da je ob vaji ali hitrem 
posredovanju nismo mogli zagnati. Za 
morebitno obnovo in vzdrževanje danes 
na trgu ni več rezervnih delov. Upamo, da 
bo nova črpalka služila svojemu namenu 
mnogo let in da bi jo čim več uporabljali 
na vajah in tekmovanjih ter čim manj pri 
hitrem posredovanju ob naravnih nesre-
čah. 

NA POMOČ!
Za PGD Lavrica 

Besedilo in fotografija: Klemen Vider 

Mladina PGD Orle na občinskem tekmovanju v orientaciji
V soboto, 16. aprila 2011, je bilo v Tomišlju občinsko tek-

movanje v orientacijskem teku. V lepem sončnem jutru, zelo 
primernem za tekmovanje v naravi, se je zbralo 90 trojk iz ob-
činskih zvez Ig, Velike Lašče in Škofljica.

Tekmovalne trojke so merile svoje znanje v vaji z brentačo, 
vezanju vozlov, prenosu vode, zvijanju cevi in spajanju cevi na 
trojak, najpomembnejša pa je bila pravilna orientacija po pravi 
progi. Ekipe so bile razdeljene v tri kategorije: mlajši pionirji, 
starejši pionirji in mladinci. 

PGD Orle je nastopilo s petimi ekipami, tri ekipe mlajših pio-
nirjev in dve ekipi starejših pionirjev.

Na tekmovanju smo se odrezali zelo dobro, saj smo osvojili 
dve prvi mesti pri mlajših in starejših pionirjih.

Doseženih rezultatov smo se zelo razveselili, saj smo v pripra-
ve vložili veliko truda in časa. Uspeh nam je naložil tudi novo 
obveznost – zastopali bomo občinsko gasilsko zvezo Škofljica 
na regijskem tekmovanju, ki bo 11. junija 2011 v Horjulu.

Ekipe mlajših pionirjev je na tekmovanje pripravljal mentor 
Peter Pajk, vodil je tudi zmagovalno ekipo mlajših pionirjev, dru-
ge dve ekipi pa sta vodila Marko Pajk in David Jarc. Starejše pi-
onirje pa je pripravljal in spremljal na tekmovanju Lojze Okorn.

Besedilo: predsednik komisije 
za mladino Lojze Okorn

Tekmovalci in mentorji ekip na orientacijskem tekmovanju 
(Foto: Simon Černe)
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Ustanovni zbor 
Upokojenskega društva Antona Martina Slomška 

Bogatemu društvenemu življenju na 
Škofljici se je pridružilo še eno društvo. 
Društvo, za katero somišljeniki pravijo, 
da bi moralo biti ustanovljeno že pred 
20 leti, ko smo Slovenci dobili samostoj-
no državo, so poimenovali Upokojensko 
društvo Antona Martina Slomška. Kul-
turno obarvan ustanovni odbor je potekal 
v sredo, 30. marca, ob 19. uri v dvorani 
občinske hiše Škofljica. 

Začelo se je z državno himno, in ker 
je zavetnik društva blaženi Anton Martin 
Slomšek, se je kulturni del zaključil in-
strumentalno, veselo, ganljivo, z njegovi-
ma pesmima Veseli hribček in Večernica.

Sledila je molitev, da bi društvo stalo 
trdno na skali in njegovo članstvo rastlo. 
Molitev se je začela: »V imenu Očeta 
/.../«, in končala: »Zdaj pa smo se zbrali, 
da bi v društvu, ki ga ustanavljamo, kaj 
dobrega storili za ljudi, ko k Tebi s pro-
šnjami prihajamo zanje in zase. Daj nam 
primernih besed, pomagaj nam ljubiti.

Gospod, daj nam sproščenosti, vedrine 
in veselja. Daj nam dobrote, ki se ji izro-
čamo. 

Pomagaj nam, da bomo znali omehča-
ti zakrknjene, spraviti med seboj sprte, 

tolažiti ranjene in zapuščene. Slava Oče-
tu . . .« 

V nagovoru smo še slišali: »Zbrali smo 
se, da ustanovimo novo društvo, ki bi mo-
ralo biti ustanovljeno že pred 20 leti, ko 
je bila ustanovljena samostojna država 
Slovenija. Novo društvo ne ustanavljamo 
proti komurkoli ali zoper kogarkoli, tem-
več zato, da bi verni upokojeni, ki smo 
največja skupina v narodu, imeli izbiro. 
Izbiro, ki nam bo omogočala, da bomo 
svobodno v javnosti v različnih življenj-
skih dogodkih lahko jasno izražali, da je 
naš temelj krščanstvo, da smo Jezusovi 
učenci. Da smo Jezusovi učenci, ki nje-
govo Besedo Resnice nosimo na vseh 
področjih našega življenja v javnosti, od 
šole, službe do obdobja, v katerem smo 
sedaj mi. Da nam ne bo nihče od zunaj ali 
znotraj drugače mislečih narekoval, kako 
naj vodimo naše besede misli in dejanja. 

Da bomo po svoji svobodni volji odlo-
čali, kakšen prapor bomo imeli, kako ga 
bomo plemenitili, kako bodo naša pravila 
usklajena z našimi temelji in tako dalje. 

Vsak, ki smiselno razmišlja, v polnosti 
lahko sklepa, da bomo poslej na našem 
področju imeli povečane demokratične 

pogoje. Da bo zdaj resnična priložnost 
suvereno, brez izključevanja kogarkoli, 
tvorneje delovati različno mislečim na 
našem skupnem prostoru. 

Zato bo v nas, kot smo že prosili v mo-
litvi, več sproščenosti, več vedrine in več 
veselja, ki bo ugodno in blagodejno vli-
valo na vse skupaj živeče v naši škofljiški 
občini pa tudi širše v državi Sloveniji.« 

Sprejeli smo še PRAVILA, ki so zasno-
vana v demokratičnem duhu v težnji varo-
vanja, starosti, družine in življenja ter spo-
štovanja človekovih pravic, ki jih bodo na 
upravni enoti gotovo z veseljem potrdili.

Anton Mušič, Jana Vavtar

sklicuje

Tretji redni letni zbor članov 
v petek, 27. maja 2011, ob 19. uri 

v skednju na Pijavi Gorici.

Predlog dnevnega reda:

1. Izvolitev delovnega predsedstva.
2. Pregled navzočnosti in ugotavljanje sklepčnosti.
3. Poročilo o dosedanjem delovanju društva.
4. Sprejem zaključnega in letnega poročila za leto 2010.
5. Predstavitev in sprejem finančnega načrta za leto 2011.
6. Sprejem novih članov.
7. Razno.

Vljudno vabljeni! Predsednica:
 Jelka Tavčar

MEŠANI PEVSKI ZBOR 
SV. CIRILA IN METODA, ŠKOFLJICA

vabi 
na samostojni 

K O N C E R T
ob 20. obletnici slovenske samostojnosti

vse ljubitelje zborovske pesmi!

 Pridružite se nam 
 

v petek, 10. junija 
ob 20.00 uri v avli 

Osnovne šole Škofljica. 

PRIJAZNO VABLJENI! 
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠKOFLJICA
Šmarska cesta 3
ŠKOFLJICA

O B V E S T I L O
Društvo upokojencev Škofljica organizira preventivno merjenje kostne gostote s predavanjem o preprečevanju 
nastanka osteoporoze. Merjenja bo opravljalo Društvo za osteoporozo, predavala bo dr. Zor.
Merjenje je namenjeno tudi tistim, ki niste člani DU Škofljica.

Merjenja se bodo opravljala

v četrtek, 26. maja 2011, od 9. ure dalje
v Kulturni dvorani Občine Škofljica.

Vse zainteresirane prosimo za čimprejšnjo prijavo na tel. 01/366 71 46, 01/366 75 10 ali 031/377 314. 
Prijavite se lahko tudi vsak ponedeljek v Društveni sobi Občine Škofljica med 9. in 11. uro.

Zaželeno je, da na merjenje pridete obuti v dokolenke ali kratke nogavice.

Lepo vabljeni
Za DU Škofljica Jelka Pangerc

FOTO TEČAJ ZA ZAČETNIKE

FOTOGRAFIRAMO Z VESELJEM IN USPEŠNO
Kako narediti dobro fotografijo ne da bi zato potrebovali srečo?

Na tečaju bomo spoznali:
• fotoaparat, njegove dele in vloge;
• objektiv kot naše oko in glavni del fotoaparata;
• globinsko ostrino – njeno odvisnost in ustvarjalnost foto efektov;
• foto film;
• spominsko kartico;
• tehniko fotografiranja – od osnov do otroške portretne in ustvarjalne fotografije;
• dobro luč – kot nit, ki povezuje dobro fotografijo;
• kompozicijo ali likovne osnove.

PROGRAM:
Torek, 7. junija, od 17.00 do 19.00 – teorija;
Sreda, 8. junija, od 17.00 do 19.00 – teorija;
Sobota, 11. junija, od 9.00 do 11.00 – praksa na terenu
Sreda, 15. junija, ob 17.00 – ocena avtorskih del tečajnikov in ožji izbor posnetkov za foto razstavo.

Tečaj bo vodil mojster fotografije g. Feruccio Hrvatin. Teoretični del tečaja bo v društveni sobi 
na Občini Škofljica, Šmarska 3, Škofljica.
Akontacijo za tiskano gradivo in materialne stroške  20,00 se plača na prvi dan tečaja, to je v torek, 7. 
junija. Prijave sprejemamo do petka, 27. maja na tel. 031 659 777 -Feruccio.

KUD Škofljica
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Literarno srečanje v knjižnici
V četrtek, 14. aprila, smo v Knjižnici 

Škofljica obudili spomin na našega roja-
ka Janeza Nepomuka Primica, rojenega 
23. aprila 1785 v Zalogu pri Škofljici. 
Vabilo na srečanje je bilo objavljeno v 
»Mesečniku prireditev, april 2011« Me-
stne knjižnice Ljubljana in tudi v Delu, v 
četrtek, 14. aprila, žal pa ni bilo objave v 
Glasniku, čeprav je bilo vabilo za objavo 
poslano. 

V uvodu srečanja je Luka Gregorič na 
humoren način predstavil knjigo kot tržno 
blago. 

Seveda pa je bilo to srečanje namenje-
no predvsem počastitvi 200-letnice usta-
novitve prve stolice slovenskega jezika 
na graškem liceju, na katerem je bil prvi 
profesor prav Janez Nepomuk Primic. 
Njegova prizadevanja za slovenski jezik 
so bila tako velika in enkratna, da je prav, 
da se Primica spomnimo vsaj mi, njegovi 
rojaki. Pripravila sem obširnejšo predsta-
vitev njegovega življenja in slavističnega 
dela. Za pestrost predstavitve sta poskrbe-
la še mlada člana društva, Maruša Fakin in 
Miha Brkinjač. Na srečanje je prišlo okoli 
20 obiskovalcev. Večina med njimi je pr-
vič slišala za Primičevo pionirsko delo pri 
temeljih znanstvenega pristopa k študiju 
in poučevanju slovenskega jezika v času 
francoske in avstrijske nadvlade. To je bil 
začetek slovenskega preroda. 

Zaključek srečanja je zaokrožil mladi 
tenorist Miha Brkinjač s pesmijo Gustava 
Ipavca Slovenec sem . . .

Za sodelovanje na srečanju se iskreno 
zahvaljujem vsem trem mladim kudov-
cem, gospe Almi Vidmar Mederal za go-
stoljubje v Knjižnici Škofljica, poslušal-
cem pa za obisk. 

In kako smo se zadnja leta spominjali 
slavista, po izobrazbi sicer pravnika, Ja-
neza N. Primica? V Gradcu mu je Ob-
čina Škofljica pred desetimi leti odkrila 
spominsko ploščo na pročelju stare gra-
ške univerze. Po tem dogodku je Občina 
Škofljica maja 2002 izdala publikacijo 
Ustvarjali so med nami, avtorja dr. Janeza 

Šumrada. V njegov trajen spomin se na 
Škofljici imenuje Primičeva ulica in v 
Glasniku v januarsko-februarski števil-
ki leta 2008 je bil objavljen članek ob 
185-letnici njegove smrti avtorja Iztoka 
Petriča. Primic je v Zalogu pri Škofljici 
št. 6 (danes št. 4) umrl 3. februarja 1823.

V četrtek, 14. aprila, ni bil letošnji za-
dnji spomin na našega Primica. Letos 
pripravljamo še dva dogodka, namenje-
na rojaku. Za vsako prihodnje leto pa se 
zavezujemo, da bomo spomin na njegovo 
življenje in ljubezen do maternega jezika 
obujali vsaj ob njegovem rojstnem dnevu, 
23. aprilu.

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

JAVNI RAZPIS 
o koriščenju športnih objektov v lasti Občine Škofljica v sezoni 2011/2012

1. Na razpisu lahko sodelujejo društva, javni zavodi, organizirane skupine občanov, podjetja, s sedežem v in izven občine Škofljica.
2. V športnih objektih Škofljica je možna vadba, treningi in rekreacija za športna društva, klube, organizirane skupine vse dni v 

tednu predvidoma od 16.00 do 22.00 (od ponedeljka do petka), ob sobotah in nedeljah (po dogovoru). 
3. V športnih objektih je možno izvajati sledeče športne dejavnosti:

 – veliko športno dvorano, je možno s predelnimi stenami razdeliti na tri rekreativne površine;
 – velika športna dvorana: rokomet, dvoranski nogomet (obvezna neodbojna žoga), košarka, … komercialni najem: športna 

tekmovanja, koncerti, seminarji;
 – 1/3 velike športne dvorane: košarka, odbojka, badminton, karate in izvajanje drugih oblik splošne vadbe; 
 – telovadnica: dvoranski nogomet (obvezna neodbojna žoga), košarka, rekreacija za najmlajše, badminton, odbojka;
 – plesna dvorana: ples, rekreacija;
 – fitnes soba: razgibavanje na različnih orodjih.

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

5. Cenik in vloga za koriščenje športnih objektov sta objavljena na spletni strani občine Škofljica: http://www.skofljica.si. Vlogo 
lahko dvignete tudi v sprejemni pisarni v času uradnih ur in izpolnjeno pošljete do petka 10. junija 2011 na naslov: Občina 
Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica .

6. V ceno najema je vključeno koriščenje: očiščenega in ogrevanega prostora za rekreacijo, ene garderobe, sanitarij, tuša ter par-
kirišča pred dvorano.

7. Pričetek sezone je predviden: ponedeljek 12. septembra 2011
Zaključek sezone je predviden: četrtek 21. junija 2012

8. Na osnovi prejetih vlog bo uprava Občine Škofljica pripravila predlog koriščenja športnih objektov. Med Občino Škofljica 
uporabniki športnih površin bo sklenjena pogodba o najemu.

Šifra: 674-28/2011 Župan Občine Škofljica
Datum: 18. april 2011  Ivan Jordan, l.r.

Na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij v Občini Škofljica (Ur. 
list RS št. 26 / 2011; Glasnik, Uradne objave, letnik XX, št. 1. april 2011) Občina Škofljica objavlja 

JAVNI POZIV DRUŠTVOM IN HUMANITARNIM ORGANIZACIJAM
za vložitev vloge za izjemno enkratno sofinanciranje projekta širšega družbenega pomena v letu 2011

1) Občina Škofljica poziva društva in humanitarne organizacije, ki so registrirane po Zakonu o društvih, delujejo v javnem inte-
resu v in izven Občine Škofljica in ne morejo kandidirati na javnem razpisu za sredstva iz 2. člena Pravilnika o sofinanciranju 
programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij v Občini Škofljica, v društvo pa so praviloma vključeni vsaj trije 
občani Občine Škofljica, da lahko vložijo vlogo za pridobitev donacije iz županovega sklada.

2) Upravičenci do javnih sredstev navedeni v 1. točki tega poziva, lahko vlogo vložijo od 01. januarja do 30. novembra tekočega 
leta. 

3) Prispele vloge bo obravnavala komisija praviloma štirikrat letno (vsake tri mesece). Vlagatelji, ki jim bo sofinanciranje odobre-
no, bodo o tem pisno obveščeni.

Datum: 18. april 2011 Župan Občine Škofljica
Šifra: 03201-20/2011  Ivan Jordan, l.r.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 51/10 in 84/10), 
18. člena Odloka o grbu, zastavi in občinskem prazniku Občine Škofljica (Ur. list RS, št. 67/01) in 16. člena Statuta Občine Škofljica 
(Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 6. redni seji, 21. 4. 2011 sprejel

O D L O K
o priznanjih Občine Škofljica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj Občine Škofljica, predpisuje 

pogoje ter ureja postopek in način podeljevanja priznanj.

2. člen
Občina Škofljica podeljuje priznanja zaslužnim občanom, dru-

gim posameznikom, podjetjem, društvom, skupinam, zavodom, 
združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju 
gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, športa, kulture, znanosti, 
zaščite in reševanja, ekologije in na drugih področjih človekove 
ustvarjalnosti, ki prispevajo h kakovostnejšemu, boljšemu ter 
popolnejšemu življenju občanov in imajo večji pomen za ugled, 
promocijo in razvoj Občine Škofljica in širše skupnosti.

Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno, ob soglasju svoj-
cev.

3. člen
Priznanja Občine Škofljica si glede na stopnjo sledijo po na-

slednjem vrstnem redu: 

1. naziv ČASTNI OBČAN Občine Škofljica,
2. GRB Občine Škofljica, 
3. PLAKETA Občine Škofljica,
4. ŽUPANOVO PRIZNANJE Občine Škofljica.

O priznanjih pod točkami 1, 2 in 3 odloča občinski svet, o pri-
znanju pod točko 4 pa župan po lastni presoji.

II. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH

1. Naziv ČASTNI OBČAN Občine Škofljica

4. člen
Naziv ČASTNI OBČAN je najvišje priznanje Občine Ško-

fljica in se lahko podeli občanom Občine Škofljica in drugim 
državljanom Republike Slovenije, kakor tudi državljanom tujih 
držav, katerih delo in nadpovprečne aktivnosti predstavljajo po-
membne zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, 
kulture, športa, humanitarnem področju in na področju drugih 
človekovih ustvarjalnosti oziroma osebam, ki so posebej zaslu-
žne za razvoj, ugled in promocijo za celotno območje Občine 
Škofljica. Značaj tega enkratnega priznanja je spoštljivo in po-
zorno vrednotenje dela vsakogar, ki je svoje življenjsko delova-
nje posvetil delu za napredek in koristi občanov Občine Škofljica 
in širše skupnosti.

Ob podelitvi naziva ČASTNI OBČAN se prejemniku preda 
umetniško izdelana listina. 

Listino krasi grb Občine Škofljica, potrjuje jo žig Občine Ško-
fljica in podpis župana. V primeru njegove odsotnosti jo podpiše 
županov pooblaščenec.

Poleg naziva ČASTNI OBČAN se podeli dobitniku tudi pisni 
sklep o podelitvi tega priznanja z obrazložitvijo. 

Naziv častni občan se podeli za izjemne zasluge posamezni-
kov. V koledarskem letu se lahko podeli le 1 naziv častni občan.

2. GRB Občine Škofljica

5. člen
GRB Občine Škofljica se podeljuje za pomembno življenjsko 

delo ali velike uspehe oziroma dosežke, ki so pomembni za ra-
zvoj in ugled občine oziroma za pomembna življenjska dela. Grb 
se podeljuje fizičnim osebam.

Priznanje je oblikovano s podobo grba. Poleg grba se podeli 
dobitniku tudi pisni sklep o podelitvi tega priznanja. 

V koledarskem letu se lahko podelita največ dva grba. 

3. PLAKETA Občine Škofljica

6. člen
PLAKETA Občine Škofljica se podeljuje posameznikom, 

podjetjem in drugim pravnim osebam, ustanovam in zavodom, 
skupnostim, družbenim organizacijam, društvom in njihovim 
zvezam za njihovo izredno uspešno delo, izjemne dosežke za 
celotno občino kot je navedeno v prvem odstavku 2. člena. 

Prav tako se Plaketa Občine Škofljica podeli za uspešno so-
delovanje drugim lokalnim oziroma prijateljskim skupnostim 
za izkazano prizadevnost na različnih področjih delovanja kot 
spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo. Lahko se podeljuje ob 
posameznih jubilejih in priložnostih, med drugim tudi uglednim 
gostom ali delegacijam, če je njihovo delovanje pomembno za 
razvoj posamezne organizacije ali skupnosti v občini. 

Plaketa Občine Škofljica ima obliko reliefa Občine Škofljica z 
grbom in napisom PLAKETA OBČINE ŠKOFLJICA.

Poleg plakete se podeli dobitniku tudi pisni sklep o podelitvi 
tega priznanja. 

V koledarskem letu se lahko podelijo največ štiri plakete.

4. ŽUPANOVO PRIZNANJE Občine Škofljica

7. člen
ŽUPANOVO PRIZNANJE v Občini Škofljica ima pomen 

osebnega županovega priznanja in pohvale po njegovi lastni 
presoji. 

Županova priznanja podeljuje župan priložnostno, lahko tudi 
na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku.

Prejemniki županovih priznanj lahko izjemoma prejmejo spo-
minsko darilo v vrednosti, ki se ne šteje za obdavčljiv dohodek 
po Zakonu o dohodnini.
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III. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ 

8. člen
Pobudniki oziroma predlagatelji priznanj Občine Škofljica so 

lahko občani, politične stranke, Občina, podjetja in druge pravne 
osebe, društva, ožji deli lokalne skupnosti ter druge organizacije.

Priznanja se podelijo na podlagi javnega razpisa. Razpis za po-
delitev priznanj objavi komisija za volitve, imenovanja in man-
datna vprašanja (v nadaljevanju: KVIAZ) v občinskem glasilu 
Glasnik ter na občinskih spletnih straneh najmanj 4 mesece pred 
občinskim praznikom za tekoče leto, oziroma na krajevno obi-
čajen način tako, da dospe informacija v vsako gospodinjstvo v 
občini. V kolikor se KVIAZ pravočasno ne sestane, lahko razpis 
objavi občinska uprava.

V razpisu se objavijo:
 – kriteriji za podelitev priznanj,
 – podatki, ki jih mora vsebovati pobuda oziroma predlog ter 
 – rok, do katerega morajo biti poslane pobude.
 – Pobuda mora biti pisna in mora vsebovati:
 – naziv ali ime ter sedež pobudnika,
 – ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja ali nagra-

de in osnovne osebne podatke,
 – obrazložitev oziroma utemeljitev pobude ter
 – dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.

9. člen
KVIAZ obravnava prispele pobude za podelitev priznanj, 

razen županovih priznanj, najkasneje v roku 14 dni po izteku 
razpisa.

Komisija lahko:
 – zahteva od pobudnika, da vlogo dopolni,
 – zaprosi za mnenje ustrezne strokovne institucije, občinske 

organe ali druge ustrezne organizacije.
 – pobudo zavrne z ustrezno obrazložitvijo, če predlog ni ute-

meljen,
 – razvrsti pobudo na ustrezno stopnjo priznanja oziroma pre-

razporedi na drugo vrsto priznanja.

KVIAZ zahteva dopolnitve in spremembe pobud, preden se 
obravnavajo na seji občinskega sveta. Prispele pobude KVIAZ 
preuči in izbere primerno število upravičencev, katerim bodo po-
deljena priznanja.

KVIAZ sprejme ustrezen predlog za podelitev priznanj in ga 
posreduje občinskemu svetu v obravnavo in odločanje. 

10. člen
Občinska priznanja se podelijo na svečan način na osrednji pri-

reditvi ob občinskem prazniku, praviloma v mesecu septembru, 
v skladu z določili Odloka o grbu, zastavi in občinskem prazniku 
Občine Škofljica.

IV. IZJEMNO PRIZNANJE IN NAGRADA 

11. člen
Izjemoma se lahko podeli priznanje za izkazano izredno požr-

tvovalnost, hrabrost ali preprečitev velike materialne škode tudi 
brez razpisa.

Pobudnik za podelitev priznanja je lahko kdorkoli. Pobude za 
izjemna priznanja se naslavljajo na župana, ki jih predloži občin-
skemu svetu v potrditev na redni, izredni ali korespondenčni seji.

Med izjemni priznanji sodita grb in plaketa Občine Škofljica.
V tem primeru se lahko izjemoma dodeli tudi denarna nagrada 

v višini do 1.000,00 EUR bruto.

12. člen
Če se ugotovi, da je bilo priznanje in denarna nagrada po tem 

odloku podeljena na podlagi zmotnih ali lažnih podatkov, ki bi, 
če bi bili znani, nedvoumno vplivali na drugačno odločitev o 
podelitvi, se podeljeno priznanje in nagrada lahko razveljavi na 
predlog KVIAZ-a.

Sklep o razveljavitvi sprejme občinski svet in ga javno obja-
vi. Razveljavljeno priznanje in denarna nagrada se vrne Občini 
Škofljica. 

V. NAČIN VODENJA EVIDENCE PRIZNANJ

13. člen
Administrativna in strokovna dela v zvezi s podeljevanjem 

priznanj opravlja Občinska uprava Občine Škofljica vključno z 
Registrom priznanj Občine Škofljica. 

Celotno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno, razen 
osebnih podatkov in je na vpogled v občinski upravi.

14. člen
Priznanja se vpisujejo v evidenco posameznih priznanj kro-

nološko v posebno knjigo, REGISTER PRIZNANJ OBČINE 
ŠKOFLJICA, ki vsebuje naslednje podatke:
 – zaporedno številko (lista) prejemnika,
 – ime in priimek ali naziv ter osnovne podatke o prejemniku,
 – datum seje, na kateri je bilo odločeno o podelitvi priznanja, 

ter številka sklepa občinskega  sveta in sklepa župana,
 – datum izročitve priznanja,
 – dopolnila in pripombe,

Prav tako se v register vpiše spominsko darilo in denarna na-
grada.

15. člen
Sredstva za izvajanje tega odloka zagotovi občinski svet v pro-
računu občine za vsako leto posebej.
Dobitnik priznanja praviloma naslednja 3 leta ne more prejeti 
drugega občinskega priznanja. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih in 
nagradah Občine Škofljica (Ur. l. RS, št. 30/02).

17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

Datum: 22. 4. 2011 Župan Občine Škofljica
Številka: 007-11/2011 Ivan Jordan, l.r.
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Na podlagi 24. člena Zakona o društvih (Ur. list RS št. 61/2006 in naslednji), Pravilnika o sofinanciranju programov društev, nepro-
fitnih in humanitarnih organizacij v Občini Škofljica (Ur. listu RS št. 26/2011, Glasnik, Uradne objave, letnik XX, št. 1. april 2011) 
7. člena Statuta Občine Škofljica Ur. list RS št. 1/2010 in 101/2010) objavlja Občina Škofljica 

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij 

v Občini Škofljica v letu 2011

1. Občina Škofljica poziva turistična in kulturna društva, veteranske organizacije, društva, katerih dejavnost je delo z mladino, 
druga društva, humanitarne organizacije,… ki izpolnjujejo sledeče pogoje:
a) da so registrirana po Zakonu o društvih, 
b) da imajo sedež društva oz. sedež enote v Občini Škofljica,
c) da imajo urejeno dokumentacijo, kot to določa zakonodaja,
d) da imajo urejeno evidenco o članstvu in evidenco o plačani članarini oz. podajo izjavo, da društvo nima članarine,
e) da program izvajajo v Občini Škofljica oz. izven, v primeru gostovanja,
f) da so občini v roku oddala poročilo s prilogami o realizaciji programov društva v letu 2010,

 da oddajo vloge za dodelitev sredstev za sofinanciranje programov

2. Vloga mora vsebovati:
a) podatke o vlagatelju,
b) program prireditev za leto 2011, pripravljen po priloženih navodilih,
c) izjavo o višini članarine oz. izjavo, da društvo nima članarine,
d) izjavo, da je vlagatelj občini v roku oddal poročilo s prilogami o realizaciji programov v letu 2010.

3. Sofinancirani bodo sledeči programi v obsegu sredstev:
a) programi ostalih društev: 9.000,00 €
b) turistični programi društev: 5.000,00 €
c) kulturni programi društev: 7.500,00 €
d) humanitarni programi društev: 4.200,00 €
e) mladinski programi društev: 2.300,00 €
f) programi veteranskih organizacij: 2.000,00 €

4. Razpisna dokumentacija, ki jo izpolnite glede na vsebino programa in po priloženih navodilih, mora biti urejena po vrstnem 
redu, ki je naveden v drugi točki razpisa. Vsi prijavljeni programi morajo biti izvedeni v letu 2011.

5. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na vložišču Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica v času uradnih ur, društvom, 
ki so nam posredovala e–pošto, jo bomo poslali na njihov e-naslov. Razpis je objavljen tudi na oglasni deski in na spletni strani 
Občine Škofljica: http://www.skofljica.si.
Dodatne informacije lahko dobite med 8.00 in 11.00 uro na tel. številki: 01 360 16 32 ali po e- pošti: joze.kastelec@obcina.
skofljica.si 

6. Ponudbe morajo biti dostavljene v zaprti kuverti z navedbo naslova ponudnika in z oznako »RAZPIS - programi društev 2011« 
do petka, 17. junija 2011 na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.

7. Odpiranje prispelih ponudb bo v sredo 22. junija 2011 ob 9.00 uri v sejni sobi občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica.
8. Programi se bodo ocenjevali na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij 

v Občini Škofljica in Meril za vrednotenje programov društev, ki so priloga pravilnika.
9. Ponudniki bodo s sklepom obveščeni o rezultatih razpisa najkasneje v roku 60 dni po odpiranju ponudb.
10. V skladu s Pravilnika o sofinanciranju programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij v Občini Škofljica bomo 

upoštevali samo vloge, ki bodo vložene pravočasno, izpolnjene po priloženih navodilih in na predpisani razpisni dokumentaciji. 

Z vsakim ponudnikom, ki bo upravičen do dodelitve sredstev, bo sklenjena pogodba.

Datum: 18. april 2011 Župan Občine Škofljica
Šifra: 68100 – 06/2011  Ivan Jordan, l.r.
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Ob 60-letnici smrti Ivana Ogrina z Lavrice

Svetilnik človečnosti sredi ere barbarstva
Redko se rodijo ljudje, ki bi za svoj kraj 

in njegove prebivalce čutili vsaj toliko, 
če ne več, kot za svoj lastni dom. Lavri-
ca je v tem pogledu imela veliko srečo. 
Leta 1912 je takratno Lenčetovo posest 
kupil Ivan Ogrin in se za stalno naselil na 
Lavrici. Z njegovim prihodom je Lavri-
ca doživela pravo renesanso v kulturnem 
in političnem pogledu. Mnogi krajani se 
ga še danes spominjajo kot velikega do-
brotnika. Da njegovo delo ne bo odšlo v 
pozabo, da ga bodo spoznali tudi mlajši in 
na novo priseljeni krajani, smo ob bliža-
joči se 60-letnici njegove smrti pripravili 
sledeči biografski zapis.

Kobalov s Stare Vrhnike

Ivan (Johannes) Ogrin se je rodil 28. 
aprila 1875 na Stari Vrhniki, po domače 
pri Kobalovih, očetu Johannu in materi 
Frančiški, rojeni Jelovšek. V družini je 
bilo sicer pet otrok. Ivan je imel še dve 
sestri in dva brata. Osnovno šolo je obi-
skoval skupaj s pisateljem Ivanom Can-
karjem, nato pa v Ljubljani še podkovsko 
šolo, predhodnico kasnejše srednje vete-
rinarske šole.

Ko je bil star 20 let, torej leta 1895, se 
je s trebuhom za kruhom odpravil v Bra-
zilijo in se naselil v provinci San Paulo, 
v mestu Jaboticabal. Tam je odprl manj-
šo trgovino. Z varčnostjo in vestnim go-
spodarjenjem je trgovino kmalu razširil, 

z dobičkom pa kupil še usnjarno. Bil je 
priljubljen ne le Slovenci, pač pa vsemi 
imigranti iz takratne avstro-ogrske mo-
narhije, da ga je avstrijska vlada celo ime-
novala za častnega konzula v Braziliji. Ta 
del njegovega življenja je sicer še precej 
neraziskan, nam pa je s pomočjo častne 
konzulke v Braziliji Sandre Hlebanja in 
ge. Barbare Pošivalšek doslej uspelo izve-
deti, da Ogrinova usnjarna še vedno stoji.

Lenčetova hiša postane Ogrinova

Leta 1910 ali 1911 je zapustil Brazilijo 
in se vrnil v domovino. Glede na ohra-
njene vire je očitno najprej kupil pose-
stvo v Št. Ilju pri Velenju, leto zatem pa 
graščino Golnik in Lenčetovo posest na 
Lavrici. Medtem ko je graščino Golnik 
že leta 1914 prodal – kaj se je zgodilo s 
posestvom na Štajerskem, še ni raziskano 
–, se je na Lavrici očitno dobro počutil, 
saj je tu ostal vse do svoje smrti. Nadalje-
val je z dejavnostjo, ki jo je pred njim že 
vodila Lenčetova rodbina. Postal je vinski 
trgovec, poleg tega pa tudi kmet. Hlev je 
bil poln živine. Na posestvu je imel zapo-
slenih več delavcev, kar je razvidno tudi iz 
oglasov za službe (iskal je zlasti kravarje 
in sodarje, sezonsko pa tudi kosce), ki jih 
je ponujal preko časopisov. Za svoje de-
lavce je dobro skrbel. Mnogim je dal ali za 
simbolično ceno prodal zemljišča, da so 
si zgradili svoje hiše in se za stalno nase-
lili na Lavrici. Morda velja na tem mestu 
omeniti bratranca pesnika Dragotina Ket-
teja Lojzeta Simčiča, ki je prišel k Ogrinu 
v službo po prvi svetovni vojni, se tu po-
ročil in aktivno sodeloval v vsakdanjem 
življenju kraja.

Potem ko se je Ivan Ogrin dodobra 
udomačil na Lavrici in je tudi posel dobro 
tekel, se je že kar malo v letih leta 1921 
poročil z Antonijo Švigelj iz Borovnice. 
Poroka je bila na Brezjah, vpisana pa je v 
poročno knjigo župnije Borovnica. Žena 
je bila skromna in preprosta gospa, ki je 
možu pomagala voditi veliko posestvo. 
Dobro leto po poroki se jima je rodila hči, 
ki sta ji dala ime Ana Nuška. Zdi se, da je 
Ogrin resnično zaživel šele potem, ko si je 
ustvaril družino, saj se je takrat na Lavrici 
močno razgibalo tudi društveno življenje.

Središče dogajanja je bila gostilna, ki 

je bila Ljubljančanom dobro poznana že 
v drugi polovici 19. stoletja, ko jo je vo-
dila Lenčetova rodbina, Ogrin pa je nje-
no tradicijo uspešno nadaljeval. Nasproti 
Ogrinove hiše je stala velika vinska klet, 
desno od te pa športno-kulturni dom, 
levo stanovanja in kapelica, posvečena 
sv. Ani, zavetnici Ogrinove hčerke Ane 
Nuške. Vsi ti objekti so bili v prvi polo-
vici petdesetih let, ko so širili Dolenjsko 
cesto, podrti. Ob tem se mi poraja misel, 
da je Škofljica ob urejanju glavnega kri-
žišča dobila tudi novo kapelico. Morda 
bi morala tudi Lavrica, zdaj ko se ureja 
križišče Kamnikarjeva–Dolenjska cesta, 
dobiti nazaj pred šestdeset leti porušeno 
kapelico sv. Ane.

Društveno življenje in gradnja 
kulturno-prosvetnih objektov

Prvo društvo, ustanovljeno 10. julija 
1921, je bilo Gasilno društvo Laverca. 
Gasilci so denar za opremo zbirali z or-
ganizacijo veselic s srečelovi, ki so bili v 
smrekovem gaju za Ogrinovo hišo. V za-
hvalo za pobudo in izdatno podporo dru-
štvu so gasilci gospoda Ogrina leta 1928 
imenovali za svojega častnega člana.

Kot predsednik Krajnega šolskega sve-
ta je bil Ivan Ogrin pobudnik izgradnje 
šole na Lavrici. Hkrati se je gradil tudi ga-
silski dom. Načeloval je tudi gradbenemu 
odboru in ravno zaradi njegove vztrajnosti 
in delavnosti je bil poleti 1926 slovesno 
odprt gasilski dom, šola pa je bila blago-
slovljena in predana svojemu namenu 7. 
oktobra istega leta. Učiteljski tovariš jo je 
opisal kot lično enonadstropno zgradbo v 
bližini železniške postaje, ki je lahko v po-
nos požrtvovalnemu prebivalstvu novega 
šolskega okoliša.

Leta 1930 je začelo delovati Tambu-
raško društvo Krim-Lavrica. Vaje so 
imeli pri Vodeniku (hiša nasproti dana-
šnje trgovine Fortuna – Mercator), kjer 
je bila do leta 1960 tudi pošta. 21. junija 
1931 je bila pod okriljem matičnega dru-
štva Sokol Ljubljana IV slovesno ustano-
vljena Sokolska četa na Lavrici, katere 
starosta je bil prav Ivan Ogrin. Ta je na 
lastne stroške leta 1932 sokolom postavil 
že omenjeni športno-kulturni dom in ga 
opremil s potrebnim telovadnim orodjem. Ivan Ogrin okoli leta 1895
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Ob ustanovitvi je četa štela 130 članov. 
Dobrih šest let zatem so sokoli na Lavrici 
postavili tudi letno telovadišče, ki je stalo 
ob sedanji Kamnikarjevi ulici, kjer je sta-
novanjski kompleks. Slovesno odprtje je 
bilo 14. avgusta 1938, o čemer je podrob-
no poročal Slovenski narod. Številna po-
ročila v dnevnem časopisju dajejo vedeti, 
da je bilo na Lavrici živahno društveno 
življenje, ki ga je nato skalila druga sve-
tovna vojna.

Župan in dobrotnik občanov

Življenje je Ivana Ogrina pripeljalo tudi 
na sedež župana občine Rudnik. Njegovo 
županovanje še ni podrobno raziskano, 
verjetno pa je bil župan v obdobju med le-
toma 1937 in 1942. V začetku leta 1939 je 
časnik Slovenski narod prinesel naslednji 
zapis: »Eden izmed redkih mož, ki se ob 
vsaki priliki izkaže s svojo dobrotljivostjo, 
je gotovo ugledni in priljubljeni župan ob-
čine Rudnik g. Ivan Ogrin, veletrgovec z 
vinom in posestnik na Lavrici. Ob raznih 
prilikah in večkrat na leto obdaruje revne 
občane in jim gre v vseh ozirih na roko. 
Tudi za novo leto je g. Ogrin na široko 

odprl svoje dobro srce in razdelil med 
siromašne občane veliko količino moke 
in revežem s tem olajšal bedo v najtežjih 

časih. Priljubljenemu 
županu g. Ogrinu se 
za njegovo plemenitost 
najlepše zahvaljujemo 
vsi obdarovani.« Poleg 
tega je po pripovedova-
nju krajanov mnogim 
delil brezplačno mleko, 
revežem in popotnikom 
dovolil spati na seniku. 
Leta 1936 je začela de-
lovati Ogrinova usta-
nova, ki je bila name-
njena revnim učencem 
lavriške osnovne šole. 
Ustanovo je Ogrin fi-
nanciral iz lastnih de-
narnih obresti in di-
vidend. Ohranjena so 
mnoga potrdila – tudi iz 
časa po drugi svetovni 
vojni, ko mu je država 
pobrala praktično vse 
premoženje –, ki izka-
zujejo, komu in koliko 
je daroval.

Poleg povedanega je 
bil Ivan Ogrin še pod-
predsednik Združenja 
trgovcev za ljubljansko 
okolico in član uprave 

Gostilničarske zadruge za ljubljansko 
okolico. Za vse zasluge je bil odlikovan z 
redom sv. Save V. stopnje.

Zaveden Jugoslovan in katoličan

Kakšen je bil Ogrinov svetovni nazor, 
lahko zgolj sklepamo. Glede na to, da je iz-
datno podpiral sokole, da sta o njem mno-
go več poročala liberalna časnika Jutro in 
Slovenski narod kot pa klerikalni Slove-
nec, lahko sklepamo, da je bil politično 
liberalno usmerjen, kar pa v predvojnem 
času ni pomenilo, da ni bil veren človek. 
Ogrin je bil trden in zgleden katoličan, kar 
izpričujejo cerkvene krstne in birmanske 
knjige. V njih je kot boter zapisan pri več 
kot 125 imenih otrok z Lavrice, pri še ne-
kaj desetih pa iz okoliških krajev. Ustni 
viri pripovedujejo, da je želel na Lavrici 
zgraditi cerkev. Ta želja se mu ni izpolnila, 
je pa njegova hči del z denacionalizacijo 
vrnjene dediščine namenila gradnji gim-
nazije in internata v Želimljah.

Že v prvem letu njegovega županova-
nja je bila decembra 1937 prav na Lavrici 
za območje občine Rudnik ustanovlje-
na Omladina Jugoslovanske nacionalne 
stranke, ki je predstavljala podmladek ta-
kratne vsedržavne liberalne Jugoslovan-
ske nacionalne stranke. Iz tega bi se dalo 
sklepati, da je podpiral tudi Kraljevino 
Jugoslavijo kot politično tvorbo. Kakor-
koli že, v danem zgodovinskem času je 

Ivan Ogrin z ženo Antonijo, rojeno ŠvigeljI O i ž A t ij j Š i lj

Finančno stanje »Ogrinove ustanove« 1936/37
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bil zaveden državljan, kar je izpričeval s 
svojim zavzetim delom.

Druga svetovna vojna, agrarna 
reforma in nacionalizacija

Drugo svetovno vojno je Ivan Ogrin 
dočakal kot župan občine Rudnik. Po 
pripovedovanju ljudi se zdi, da je zavzel 
nevtralno držo in v smislu svoje zgoraj 
opisane skrbnosti in dobrote deloval tako, 
da bi kraj in njegovi prebivalci čim manj 
trpeli. Tako je kot župan sodeloval pri 
ustanavljanju šolskih kuhinj, ki jih je od-
prla organizacija Italijanske liktorske mla-
dine (GILL) po vsej ljubljanski pokrajini, 
med drugim tudi na Rudniku in Lavrici. 
Leta 1942, ko je predal županski mandat, 
je med revne učence rudniške občine raz-
delil približno 2000 lir. Leta 1944, ko so 
partizani, da bi uničili domobransko po-
stojanko, zažgali lavriško šolo, je učence 
sprejel v prostore svoje gostilne, kjer je 
pouk potekal do konca vojne. Njegova 
hči Ana Nuša je v virih navedena kot ena 
izmed prvobork partizanskega gibanja na 
Lavrici.

Po vojni mu je nova oblast z agrarno re-
formo in kasneje z nacionalizacijo zaple-
nila praktično vse premoženje. Čeprav je 

bila odločba o odvzemu obdelovalne ze-
mlje izdana šele marca 1946, so si agrar-
ni interesenti njegovo zemljo razdelili že 
27. januarja 1946, o čemer je z bogatim 
slikovnim gradivom poročal Kmečki glas. 
Dve leti kasneje, leta 1948, so mu v okviru 
nacionalizacije zaplenili še podjetje, vin-
sko klet in pripadajoče gospodarske pro-
store ter večino domače hiše. Z družino so 
bili prisiljeni živeti v skromni podstrešni 
sobi, kuhinjo pa so jim uredili v kleti hiše. 
Kljub pomanjkanju je še vedno pomagal 
revnim lavriškim šolarjem, s čimer je po 
njegovi smrti nadaljevala njegova žena 
Antonija.

Ivan Ogrin je umrl v bolnici v Ljubljani 
zaradi raka črevesja 30. julija 1951. Pri-
peljali so ga domov. Ker je bila hiša zase-
dena s strani zunanjih strank, so mrtvaški 
oder postavili kar v hišno vežo, kjer je 
ležal do pogreba, ki je bil na novem poko-
pališču na Rudniku 1. avgusta 1951. Tam 
sta večni počitek našli tudi njegova žena 
Antonija (1889–1971) in hči Ana Nuška 
(1922–2008). Potomcev nima.

Svetilnik človečnosti

Bralec teh vrstic življenjepisa našega 
nekdanjega krajana Ivana Ogrina naj se 

ob povedanem predvsem zahvali za nje-
govo dobrotljivost in predanost, skrbnost 
in zavzetost za tukajšnje ljudi in njihove 
potrebe. Imel je veliko, a ni bil sebičen. 
Znal je deliti z drugimi. V ljudeh ni iskal 
priložnosti, pač pa potrebo in pot, kako jo 
zadovoljiti. Naj ta zapis pomaga k ohra-
nitvi njegovega spomina. Prvi korak je 
leta 2008 storila KS Lavrica, ki je Ivanu 
Ogrinu posthumno podelila častni znak 
Lavrice. Spodaj podpisani avtor pa javno 
predlagam, da novo šolo, ko bo zgrajena, 
v zahvalo in spomin poimenujemo po Iva-
nu Ogrinu, ki je bil v času, zaznamova-
nem s svetovnima vojnama, državljansko 
vojno in totalitarizmom, pravi svetilnik 
človečnosti.

Mag. Iztok Petrič

Za posredovanje podatkov ter foto-
grafskega in dokumentarnega gradiva 
se zahvaljujem gospodu Martinu Zveru 
iz Ljubljane, gospe Emi Goričan s Sta-
re Vrhnike in gospe Ani Strgar iz Sel na 
Lavrici, za pregled besedila in pripom-
be pa gospodu Andreju Pogačniku.

Živel, 1. maj!
No, pa smo zopet pri praznikih, to-

krat pri vse bolj cenjenemu mednaro-
dnemu prazniku dela, ki je sicer že za 
nami, a je še kako pomemben!

Kot osnovnošolka sem vedela o njem 
bolj malo, saj smo se ga veselili pred-
vsem zaradi prostih dni. V tistih časih 
smo imeli pouk tudi ob sobotah in vsak 
prosti dan je bil dobrodošel. V zvezi s 
1. majem se iz osnovnošolskih klopi še 
najbolj spomnim črtice Prežihovega 
Voranca, v kateri opisuje svoje prvo 
praznovanje praznika dela. 

Več o zgodovini praznika sem izvedela 
v gimnaziji. Takrat smo ga mladi doživlja-
li drugače. Želja po znanju se je prepleta-
la z osebnimi pričakovanji. Seveda je bil 
najpomembnejši del praznika kres pred 1. 
majem. Fantje so ga pripravljali ves teden. 
Takrat še ni bilo traktorjev, zato so veje 
vozili s konji, na dirah, in se trudili, da bi 
bil kres čim višji. Dekleta smo komaj ča-
kala, da pride predpraznični večer. Spekle 

smo pecivo, kruh, iz kleti smo znosile ves 
stari krompir in izbrale najprimernejšega 
za peko v žerjavici. Seveda smo mame na-
govorile, da so nam odstopile ocvirke, ki 
so odlična priloga k pečenem krompirju. 
Kresovanje pred 1. majem je bilo poleg 
novega leta edini praznik v letu, ko nam 
ni bilo treba spoštovati policijske ure, saj 
ognja v naravi ne moreš kar zapustiti, pa 
tudi krompir je bil pečen šele v jutranjih 
urah. 

Pa še malo zgodovine:
1. maj je mednarodni praznik dela in 

ga ljudje po svetu praznujejo že od leta 
1890. Ta delavski praznik pomeni simbol 
mednarodne solidarnosti vseh delavcev in 
je spomin na dogodke, ki so se zgodili v 
začetku maja 1886 v Čikagu. Delavci so 
zahtevali osemurni delavnik. V spopadu 
s policijo je bilo ubitih več ljudi, nekaj pa 
obsojenih na smrt. 

Praznovanje 1. maja se je na ozemlju 
današnje Slovenije začelo leta 1890. Prve 

proslave so bile takrat v mestih in v ru-
dniških krajih. Prošnje delavcev pri delo-
dajalcih za prosti dan so bile mnogokrat 
uslišane, a mnogo delavcev je bilo zaradi 
udeležbe na praznovanju odpuščenih. Bu-
dnici delavske godbe so sledili slavnostni 
sprevodi lepo oblečenih delavcev, ki so se 
odpravili na bližnji hrib in v gozd. Tam 
so se najprej udeležili delavskega shoda, 
temu pa je sledila veselica s pijačo, jedačo 
in plesom. Delavci so nosili v gumbnicah 
rdeče nageljne in prvomajske značke. Po-
stavljali so mlaje, simbole svobode. Na 
bližnjih hribih so kurili kresove in v spre-
vodih nosili zastave. 

Kaj pa danes? Svetovna gospodarska 
kriza, brezposelnost, vse večje socialne 
razlike so vzrok za številne demonstracije 
po večjih mestih. Sprašujem se, ali se vra-
čamo v stare čase . . .

Brigita Marinšek
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Marijina prisotnost v slovenski umetnosti
Marija kot Božja mati ima v katoliškem 

svetu pomembno vlogo, zato njena pogo-
stost v likovni umetnosti ni nič nenava-
dnega. Že v romaniki so ji posvetili pre-
cejšnje število cerkva (med drugim tudi 
cerkev v bližnjem Šmarju), prav tako so ji 
bili posvečeni vsi cistercijanski in kartuzi-
janski samostani, ki so spodbujali čašče-
nje Marije. Skozi obdobja se je Marijina 
pojavnost povečevala, enega od vrhuncev 
pa je doživela v 19. stoletju, ko se je na 
naših tleh pričela šmarnična pobožnost, 
pomnožili so se Marijina prikazovanja 
in čudeži ter posledično romanja, okrepi-
le so se različne Marijine bratovščine in 
molitvene družbe, leta 1854 je bila potr-
jena dogma o Marijinem brezmadežnem 
spočetju, s katero se je čaščenje Marije še 
povečalo – vse to je za umetnost pomeni-
lo več podob Marije in razvoj marijanske 
ikonografije. 

Spekter različnih motivov z likom Mari-
je je zelo širok, saj so umetniki upodabljali 

oznanjenje, vnebovzetje, kronanje, prika-
zovali so jo kot zaščitnico s plaščem, kot 
brezmadežno, priljubljen je bil motiv Ma-
rijinega srca, med pogostejšimi prikazi je 
Marija z malim Jezusom in številni drugi 
prizori. Pri nas so se uveljavili predvsem 
motivi iz Svetega pisma, nekoliko manj 
pa iz apokrifnih spisov, ki so do izraza 
prišli predvsem v tuji umetnosti (prizori 
Marijinega otroštva in drugi). 

Da je bila Marija res zelo čaščena in 
zato priljubljena pri umetnikih ter njiho-
vih naročnikih, je razvidno tudi iz cerkva 
naše občine in okoliških spomenikov, saj 
njene podobe srečujemo v številnih tema-
tikah. Cerkev na Gradišču ima na primer 
v atiki oltarja upodobljeno Marijo, ki se 
z dvignjenima rokama obrača proti nebu 
(kip je prvotno prikazoval Marijo z Je-
zusom). Prisotnost Marije v oltarnem 
zaključku je pogosta in jo vidimo še na 
atikah v cerkvah v Smrjenah, na Pijavi 
Gorici in na nekdanjem zlatem oltarju na 

Vrhu, medtem ko je v osrednji niši upo-
dobljena na gumniškem glavnem oltarju 
v prizoru kronanja (nekdaj je bila ta cer-
kev celo posvečena Mariji) in kot Lurška 
Mati božja v stranskem oltarju – nad njo 
v atiki pa Marijina zaroka –, z detetom 
Jezusom jo prikazuje osrednji kip oltarja 
na Rudniku. V cerkvi sv. Petra na Vrhu se 
je ohranil srednjeveški krilni oltarček, v 
njem pa prav tako kip Marije z Jezusom 
v naročju. Gotske podobe so bolj ohranje-
ne na stenah in tako je v Petrovi cerkvi 
Marija upodobljena na freski Jezusovega 
rojstva, na Oznanjenju, prikazana je celo 
Marijina smrt. Od srednjeveških slik se je 
ohranilo še Oznanjenje v Laniščah ter v 
isti cerkvi oziroma na njeni zunanjščini 
Križanje z Janezom in Marijo pod križem, 
marsikatera upodobitev iz časa gotike pa 
se je izgubila. 

Poleg vseh naštetih umetnin je še cela 
vrsta kipov in tabelnih slik z različnimi 
prizori, katerih sedanja nahajališča niso 
prvotna (ob podrtju kapelic in drugih 
znamenj so se kipi pogosto znašli v bli-
žnji cerkvi), prav tako njihova kakovost 
nima posebnega pomena (razni kipci iz 
romarskih krajev in podobno), seveda pa 
ne smemo pozabiti na podobe križevega 
pota, kjer se Marija večkrat pojavi. Očem 
obiskovalcev cerkva najbolj skrite podo-
be Marije pa so gotovo (reliefne) upodo-
bitve na zvonovih, kjer je motiv pogosto 
pospremljen z napisom in/ali opremljen z 
Marijinim monogramom; ta je precej po-
gost tudi na oltarnih upodobitvah.

Prisotnosti Marije pa ne najdemo le v 
cerkvah, temveč tudi v številnih kapelicah 
(Škofljica, Gumnišče …) ter tudi po do-
movih. V 19. stoletju, zlasti po letu 1840, 
so se razširile podobe Srca Marijinega in 
Srca Jezusovega. Slike teh dveh dopolnju-
jočih se motivov so visele skoraj v vsaki 
domačiji in marsikje so se ohranile do da-
nes, prikazujejo pa doprsni upodobitvi Je-
zusa in Marije z velikim srcem v ospredju, 
pri čemer je srce običajno kronano s trnje-
vo krono in prebodeno.

Poleg Jezusove prisotnosti v cerkvi je 
Marija najpogosteje prikazani lik katoli-
ške vere. Ona je namreč vez med verniki 
in Bogom, je priprošnjica in zavetnica in 
kot takšna bo vedno našla svoje pomemb-
no mesto tako v cerkvi kot po domovih.

Nataša KovačičMarija v krilnem oltarčku iz cerkve na VrhuMarija v krilnem oltarčku iz cerkve na Vrhu
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Novo na knjižnih policah
ODDELEK ZA ODRASLE

KNJIŽNICA ŠKOFLJICA objavlja KNJIŽNE NOVOSTI 
tudi na internetnih straneh: 

www.skofljica.si in www.lavrica.eu

1 Okultizem, psihologija, morala
GANGAJI: Diamant v tvojem žepu: odkrivanje tvojega resničnega sija
WALSCH, Neale Donald: Ko se vse spremeni, spremeni vse: v obdobju 
nemira, pot do miru
LARSON, Christian Daa: Darilo zdravega razmišljanja ˛& Bodi 
hvaležen
BRANCH, Rhena: Kognitivno-vedenjska terapija za telebane
MORRIS, Howard J.: Ženske so nore, moški so neumni: preproste 
resnice o zapletenih razmerjih
MASLANKA, Christopher: Aerobika za možgane: oblikujte lasten 
program za treniranje možganov
SIGDELL, Jan Erik: Regresija v prejšnja življenja: praktični vodnik
BROWN, Michael: Proces prisotnosti
KING, Iain: Kako se dobro odločamo in imamo ves čas prav: kaj je prav 
in kaj narobe

2 Verstvo
MALTESE, Cursio: Nabirka: koliko Italijane stane Cerkev
VELIKI biblijski dogodki: vznemirljiva in slikovita predstavitev ljudi in 
krajev iz biblijskih časov 

3 Pravo, vzgoja, etnologija
NOVA državljanstva v dobi globalizacije
DRŽAVLJANSTVO in globalizacija: k državljanski vzgoji za sodobni 
svet
KULTURNO žlahtenje najmlajših: razvoj identitete otrok v prostoru in 
času preko raznovrstnih umetniških dejavnosti
DUCKWORTH, Julie: Mala knjiga vrednot: izobraževanje otrok v 
misleče, samostojne, odgovorne in ljubeče državljane

6 Medicina, kmetijstvo, vrtnarstvo, kuharstvo
RAZUMETI motnje hranjenja
SERVAN-Schreiber, David: Življenje brez raka
FADOUL, Alison M.: Kako v formo po porodu?: Hiter, preprost in 
učinkovit način, da se znebite odvečne nosečniške teže in dosežete 
osebno zmago
ZELIŠČARSKI recepti naših babic: po ljudskem izročilu
CAMPBELL, T. Colin: Kitajska študija
PRAKTIČNI vrtnar: 30 minut na dan za urejen vrt
PRIROČNIK za preživetje: bodimo pripravljeni
DOMAČE jedi
MERLJAK, Marija: Zdrava prehrana je prava odločitev

7 Glasba, šport, igre, alpinizem
AMALIETTi, Peter: Sodobna glasbena teorija
MILEVOJ, Boris: Dvosmerni ugankarski slovar: opisi gesel po abecedi, 
gesla po abecedi
AMALIETTi, Peter: Sodobna glasbena teorija
SELAN, Milan: S kolesi po srednji Italiji
BRGLEZ, Franjo: Kekčeva potepanja: 100 družinskih izletov čez breg 
in dol
SEVER, Uroš: Čudovita obzorja Slovenije: pohodniški vodnik z dodatno 
GPS-orientacijo

80/82 Jezikoslovje, literarna teorija
SCHMIDT Snoj, Malina: Tokovi slovenske dramatike: od začetkov k 
sodobnosti
KLADNIK, Darinka: Sto likovnikov na Slovenskem

821-1 Poezija
KOŠUTA, Miroslav: Mavrična školjka
KOŠUTA, Miroslav: Drevo življenja
ŠTAMPE Žmavc, Bina: Pol sonca
RDEČA luna: antologija sodobne brazilske lirike

821-311.2 Družabni roman
POTTER, Alexandra: Pazi, kaj si želiš
MODERNDORFER, Vinko: Nihče več ne piše pisem
LIGHTMAN, Alan: Einsteinove sanje
COLE, Megan: Bogastvo
BUARQUE, Chico: Budimpešta
LAURENS, Stephanie: Skrivna ljubezen
GIER, Kerstin. Nespodobna ponudba
FIORATO, Marina: Pihalec stekla z Murana
VANDERBEKE, Birgit: Denar ali življenje
SA-Carneiro, Mario de: Lucijeva izpoved
KLEYPAS, Lisa: Skrivnosti poletne noči
GAL Štromar, Maja: Misli name, ko ti je lepo
VELIKONJA, Irena: Naj počiva v miru
SANJAM zgodbo: izbrane in nagrajene zgodbe literarnega natečaja
HUDOLIN, Jurij: Vrvohodec: o vzponih, padcih in dipsomaniji Franka 
Konečnika: 1930–2010
PREGELJ, Sebastijan: Prebujanja
URBANIJA, Jože: Soldat Klement
MERLJAK Zdovc Sonja: Njeni tujci
OVASKA, Jelka: Severnica nad Olimpom

821-311.6 Zgodovinski roman
ERICKSON, Carolly: Caričina hči

821-312.6, 929 Biografski roman, biografije
VEBLE, Aleksandra: Aloha Alekaneka
KUROSAWA, Akira: Nekakšna avtobiografija
DOYLE, Paddy: Božji odred

821-7 Humor
WIECHMANN, Daniel: Jamski človek
TUSSET, Pablo: Najboljše, kar se lahko zgodi nekemu rogljičku
JEROME, Jerome K.: Brezdelne misli brezdelnega človeka

821-94 Spomini
KOLŠEK, Peter: Vaserkeber in druge zgodbe
KOŠIR, Manca: Žareti upanje

821-312.4 Kriminalke
HOČEVAR, Darja: Osebni obračun: ljubezenska kriminalka
GERRITSEN, Tess: Klub Mefisto
COBEN, Harlan: Ne povej nikomur

821-312.9 Znanstvena fantastika
CABOT, Meg: Nenasitna

9 Geografija, turistični vodiči, potopisi, zgodovina
SENEGAČNIK, Jurij: Geografija na maturi 2011
ITALIJA & TOSKANA
NEMČIJA. Discover

Pripravila: Alma Vidmar Mederal
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Kaj berejo knjižničarji?
TIMBRELL, John: PARADOKS STRUPA: KEMIKALIJE KOT PRIJATELJI IN SOVRAŽNIKI

Na poljuden, pregleden in zelo zanimiv način napisana 
knjiga o kemikalijah, ki so neizogiben spremljevalec v ži-
vljenju človeka in narave nasploh. Izhajajoč iz Paracelsuso-
vega načela, da je količina tista, ki neko snov opredeli kot 

zdravilo ali kot strup, na številnih primerih prikaže, kako ne 
drži sodobna fobija, da je vse, kar je umetno škodljivo, ter 
da je vse, kar prihaja iz narave, koristno.

Jasna Mlakar

MORGAN, Sally: V OBJEM KORENIN

Avtobiografski roman v treh delih V objem korenin pred-
stavlja življenjsko zgodbo treh generacij: Sally, njene mame 
Gladys, babice Daisy in strica Arthurja, kot jih je doživljala 
Sally ali skozi pripovedovanje družinskih članov in prija-
teljev.

Sally že v zgodnjem otroštvu občuti, da je drugač-
na od drugih otrok, hkrati pa spoznava, da se tudi na-
čin 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, tem-
več 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

V KNJIŽNICI ŠKOFLJICA
VSAK TOREK ob 17.30

Prisrčno vabljeni!

MAJ CA

3. 5.O POVODNEM MOŽU
Pripoveduje Maša! 

17. 5. 
LEPO DEKLE
Pripoveduje Maša! 

10. 5. KAKO JE PAVLIHA 
KUKCA PRODALPripoveduje Maša! 

24.
 5.

 

O MUCK
I M

ONIKI
 IN

 

ZVE
ZD

ICI
 LU

ČKI

Pripoveduje Sonja! 

31. 5. 
ZAKAJ JE MORJE SLANO

Pripoveduje Sonja! 
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Vabljeni na predstavitev knjige 

OSNOVE PSIHOLOŠKE ASTROLOGIJE
Ob besedi astrologija večina ljudi najprej pomisli 
na horoskop, predvsem na tiste, ki jih objavljajo 
časopisi in revije. Obstaja pa tudi strokovnejša 
zvrst astrologije, ki se imenuje psihološka 
astrologija. Ta združuje tradicionalno astrologijo, 
grško mitologijo in analitično psihologijo 
dr. Carla Gustava Junga.

Avtorica knjige 
Gordana Drača Šterman, dipl. psih. astrol., 
vam bo predstavila področje psihološke 
astrologije.

Predavanje bo v ponedeljek, 23. maja, ob 19. uri 
v prostorih Knjižnice Škofljica.

Knjižnica Škofljica vas vabi na

POMLADNO RAZSTAVOPOMLADNO RAZSTAVO
 otroških izdelkov

VRTCA ŠKOFLJICA:VRTCA ŠKOFLJICA:
  ŠKOFLJICA, LAVRICA, LANOVO IN GRATOVA.

Vabimo vas, da si ogledate čudovite izdelke mladih ustvarjalcev 
v različnih tehnikah: lepljenka z naravnimi materiali, slikanje s 
čopiči, glineni izdelki, lepljenje trobentic, lepljenje z odpadnim 

materialom, tiskanje z zaveso in lepljenje.
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Halo, šola, halo, vrtec
Pogosto slišimo, da čas hiti. To še zlasti 

velja za delo z mladino. V Zavodu OŠ in 
vrtca Škofljica smo komaj zaključili zim-
sko šolo v naravi, pa se učenci že ozirajo 
proti poletnim počitnicam. Prav zato bo v 
maju mogoče še naporneje kot običajno, 
saj bodo mnogi učenci poskušali doseči 
kar najboljši rezultat. Verjetno so pri tem 
v ospredju naši devetošolci, ki jih najprej 
čaka nacionalno preverjanje znanja, nato 
pisanje zadnjih preverjanj, zaključevanje 
ocen in pogledovanje proti srednjim šo-
lam. V ospredju njihovih misli pa je že 
tudi 15. junij, ko bodo slovesno zaplesali 
na valeti. V nacionalnem preverjanju zna-
nja se bodo prostovoljno preizkusili tudi 
šestošolci, medtem ko se bodo preostali 
učenci v tem času odpravili na ekskurzi-
je ali imeli športne, kulturne in tehnične 
dejavnosti. Konec šolskega leta se izraža 
tudi v zaključevanju različnih tekmovanj, 
kjer so se naše učenke in učenci izkazali 
tako na področju znanja kot športa. Ob 
mnogih srebrnih priznanjih naj omeni-
mo zlati priznanji Tajde Liplin Šerbetar 
v tekmovanju za Cankarjevo priznanje 
in Nine Janežič v tekmovanju iz znanja 
kemije. Iskrene čestitke že sedaj. Poseb-
no pozornost pa bomo uspešnim tekmo-
valcem in tekmovalkam namenili na za-
ključni prireditvi 8. junija. Takrat bomo 
pregledali tudi športne dosežke, moramo 
pa že zdaj zapisati, da smo veseli prvega 
nastopa OŠ Škofljica v ŠKL, saj so starej-
še Frklje dosegle prvo mesto, za kar jim 
čestitamo, medtem ko nas je tudi mlajša 

ekipa odlično zastopala. Naj pohvalimo 
še fantovsko košarkarsko ekipo, ki bo 11. 
maja nastopila v polfinalu državnega pr-
venstva. Še veliko je učenk in učencev, ki 
se trudijo na različnih področjih, zato naj 
veljalo besede spodbude tudi njim. Vsak 
naj izkoristi svoje talente, dela po svojih 
možnostih in se veseli uspeha.

Mnoge starše in učence pa že zanima, 
kako bo potekalo naslednje šolsko leto. 
Čeprav še zbiramo podatke in moramo 
počakati na soglasje ministrstva za šolstvo 
in šport pri oblikovanju oddelkov, pa že 
zdaj vemo, da se nam obeta še več učen-
cev. Številka se vrti okrog 860. Prav tako 
pričakujemo, da se bo povečalo število 
oddelkov, saj smo pri nekaterih razredih 
na sami meji, zato je zelo težko natančne-
je načrtovati naslednje šolsko leto. Na PŠ 
Lavrica je tudi več otrok, kar pomeni, da 
bo prostorska stiska tukaj še večja. Menda 
pa tudi v PŠ Želimlje že nekaj časa ni bilo 
17 otrok, kakor kaže za naslednje leto. 
Dejstvo je, da so prostorske zmožnosti OŠ 
Škofljica z obema podružnicama na robu 
in da je za vse osnovnošolsko izobraže-
vanje v občini Škofljica nujna nova šola 
na Lavrici. G. Bojan Božič je sicer zapi-
sal, da zatrjujem, da se da preživeti še dve 
leti, vendar je treba jasno zapisati, da je v 
novem naselju na Lavrici izredno veliko 
otrok, ki obiskujejo druge šole oziroma 
vrtce. Če bi se sedaj vsi vpisali v naš za-
vod, bi se situacija temeljito spremenila. 
Pa še eno dejstvo bo izredno vplivalo na 
organizacijo pouka, in sicer novi zakon o 

šoli, ki je v pripravi oziroma že v razpravi. 
Če se mnogi ravnatelji soočajo s pomanj-
kanjem učencev, pa imamo mi popolnoma 
drugačne skrbi, saj smo med redkimi za-
vodi v Sloveniji, ki beležijo takšen porast 
učencev v zadnjih letih. Tega se veselimo, 
sprejemamo kot izziv in se trudimo, da bi 
nam uspelo kar najbolje domisliti organi-
zacijo pouka za naslednje šolsko leto. 

S še težjo situacijo pa se srečujemo v 
vrtcu, ki je sestavni del našega zavoda, 
čeprav včasih nekateri na to kar malo po-
zabijo. Do konca marca smo prejeli 363 
vlog, kar je zopet najvišja številka v vseh 
časih. Komisija za sprejem otrok ima iz-
redno težko delo, ker mora preveriti vse 
podatke, si nekatere pridobiti še iz javnih 
evidenc ter nato na podlagi novega pravil-
nika pripraviti seznam, na katerem bo pri-
bližno 50 otrok, ki jih bomo lahko sprejeli 
v vrtec s 1. septembrom. Drugi bodo mo-
rali žal počakati na odprtje novega vrtca 
na Lavrici. Naj zapišem, da smo kot zavod 
z veseljem sodelovali z občinsko upravo 
pri pripravi vseh potrebnih podatkov za 
prijavo na razpis ter ponudili tudi vso 
pomoč pri usklajevanju projekta za novi 
vrtec, samo da bi čim prej prišli do novih 
prostorov. Verjamem, da boste več prije-
tnih novic izvedeli iz drugih člankov iz ži-
vljenja našega zavoda ali iz naših spletnih 
strani. Seveda pa so najzanimivejše tiste 
novičke, ki vam jih zaupajo vaši otroci, 
zato jim radi prisluhnite. 

Roman Brunšek, ravnatelj

Pomlad v našem vrtcu

Sobotna delovna akcija v vrtcu na Lavrici
Pomlad je čas, ko narava oživi in se nam 

na vsakem koraku ponuja v svojih najlep-
ših barvah. Človeka ob vsej tej lepoti kar 
zagrabi, da bi iz same hvaležnosti tudi 
sam naredil kaj dobrega. Brkljamo malo 
po kleteh, malo po podstrešjih, malo po 
vrtovih, če jih imamo. Čistilne akcije v 
našem kraju se kar vrstijo. 

Tako smo v vrtcu na Lavrici preplavlje-
ni s pozitivnimi čustvi in, polni delovne 
energije, sklenili, da polepšamo njegovo 

okolico, da bo naš drugi dom še bolj zaža-
rel sredi naselja, otroci pa ga bodo še raje 
obiskovali. 

Ko sem se tisto aprilsko sobotno jutro 
vsa krmežljava pripeljala na delovišče, je 
mimo mene s parkirišča kot puščica švi-
gnil hišnikov kombi z gručico dobro raz-
položenih in nič kaj zaspanih žensk, trdno 
odločenih, da se vrnejo z najlepšimi ska-
lami, kar jih premorejo iški gozdovi. Naši 
pomočnici ravnatelja, gospe Šparovec, 
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namreč nikoli ne smete omeniti, da je vaš 
mož na vrtu postavil prelep skalnjak, ki ga 
občuduje vsa soseska, kot se je to prime-
rilo sodelavki, kajti takoj bo želela imeti 
tak okras v svojem vrtcu – samo še večji 
in lepši. Pa ne samo skalnjak, ampak tudi 
moža, ki bo projekt strokovno vodil. Go-
spod Erjavec je to nalogo opravil odlično 
in jo pri tem celo skupil. Pri premetavanju 
velikanskih kamnov si je poškodoval prst, 
a je neomajno vztrajal pri svoji misiji do 
konca, in se nikakor ni pustil odgnati na 
urgenco. Kolektiv vrtca se mu za njegovo 
požrtvovalnost zahvaljuje in mu želi uspe-
šno okrevanje. 

Drugi zaposleni smo zavzeli položaje 
na dvorišču in igrišču, oboroženi s čo-
piči, grabljicami in metlami. Poprijeli bi 
tudi za lopate, pa se nas je usmilil go-
spod Matjaž Spreitzer, oče enega naših 
varovancev, ki je s svojim bagrom igra-
je prihranil delo dvajsetim krepkim pro-
stovoljcem. Uredil je vhod zaklonišča in 
pripravil podlago za vrtno lopo – uganili 

ste, te zgodbe še ni konec. Za opravlje-
no delo in podarjeni pesek, ki ga je, se 
razume, dostavil kar sam, se mu iskreno 
zahvaljujemo. 

Udarniki pa v svoji razigrani delavno-
sti (ali delavni razigranosti) nismo ostali 
neopaženi. Deležni smo bili obilo radove-
dnih pogledov mimoidočih, obiskal pa nas 
je tudi naš lavriški sosed gospod Roman 
Brunšek, sicer ravnatelj, a tokrat bolj v 
očetovski vlogi – spodbujati nas je prišel 
v spremstvu svoje hčerkice. 
Čeprav gre zasluga za olepšave vsem 

sodelujočim, smo imeli le redki privilegij 

opazovati vesele otroške obraze, ko so 
v ponedeljek prihajali v vrtec. Fantiči 
in dekliči so glasno občudovali skal-
njak, preverjali svoje znanje iz botanike 
in iskali tiste lepe zaobljene kamenč-
ke, ki so jih tedne prej prinašali v svo-
jo skupino. Njihovi starši pa so v svo-
jem navdušenju za hip pozabili, da se 
jim mudi v službo. Naj se to zgodi čim 
večkrat!

V imenu kolektiva vrtca Lavrica 
Milena Avsenak

Sejem rabljene športne 
opreme

Vrtci Škofljica smo v okviru FIT-projekta imeli že drugi 
sejem otroške športne rabljene opreme. Tokrat smo na sejmu 
lahko kupili, oddali ali prodali rabljeno letno otroško špor-
tno opremo. Izbira je bila glede na število udeležencev zelo 
pestra.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se odzvali povabilu in sode-
lovali na sejmu, ter Občini Škofljica, ki nam je v ta namen 
odstopila svoje parkirišče.

Športne koordinatorke vrtcev Škofljica

Nastop medvedkov za 
babice in dedke

Otroci iz skupine Medvedkov so nastop, ki so ga pripravili za 
starše, ponovili še 31. marca za stare starše.

Predstavili so se z dramatizacijo Gradič, s pesmicama Bosi 
in obuti vrabci ter Krof, deklamacijama Sonce sije, dežek gre 
in Baba sede v balon ter s kratkimi ljudskimi smešnicami iz 
knjige Enci benci.

Otroci so bili zadovoljni, veseli in ponosni ob pohvalah, ki 
so jih bili deležni s strani babic in dedkov, še bolj pa, ko so se 
posladkali s piškoti, ki so jih stari starši prinesli kot vstopnico.

Hvala vsem babicam, mamam, nonam, dedkom, atom in no-
nom za obisk in za dobrote!

Vlasta in Joži
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Družinski izlet na Sv. Ahac
Ob svetovnem dnevu zdravja, 7. apri-

la, smo se otroci, starši in vzgojiteljice iz 
vrtca Škofljica podali na skupni izlet na 
Sv. Ahac.

  Izhodišče izleta je bilo iz vasi Veliki 
Ločnik, skozi vas in gozd do vrha. Naš 
vodič je bil g. Jože Zakrajšek, ki nam je po 
malici razkazal cerkev in razstavo v turnu.

  Naredili smo še gasilsko fotografijo 
in se odpravili v dolino. Tako smo pre-
živeli popoldne v prijetnem in sončnem 
vzdušju in naredili nekaj dobrega za svoje 
zdravje.

Vzgojiteljice iz vrtca Škofljica

Projekt gibanje
V vrtcu Škofljica imamo v tem šolskem 

letu prednostno nalogo – gibanje. Otro-
kom želimo predstaviti čim več različnih 
gibalnih dejavnosti, ki jih preizkušajo 
po svojih sposobnostih. Ob vsem tem se 
otroci učijo konstruktivnega sodelovanja 
z vrstniki in sprejemanja različnosti. Ob 
aktivnostih se otroci zabavajo, sprostijo, 

izražajo čustva in poletijo v svet domi-
šljije. V okviru pravil, ki so postavljena, 
pa se otroci odgovorno vedejo do sebe in 
okolice.

 V projekt Gibanje pa si močno priza-
devamo vključiti tudi starše. V novembru 
smo organizirali sejem rabljene smučar-
ske opreme v občinski dvorani. Kljub 

različnim oblikam vabil (plakati, radio) 
je bil odziv slab. V marcu smo ponovno 
organizirali sejem rabljene otroške kole-
sarske opreme.

 V naslednjem šolskem letu bomo po-
novno organizirali oba sejma in si želimo 
večjega odziva.

Darja Križman

Sapramiška 2 – Sapramišja sreča
V torek,12. aprila, smo si v Mini teatru v Ljubljani ogleda-

li predstavo Svetlane Makarovič Sampramiška 2 – Sapramišja 
sreča.

Vtisi otrok o predstavi:
• Miška si je skovala srečo pri kovaču in po tem, ko je prišla 

domov, so ji živali zgradile hišo. (Klara)
• Miška mi je bila všeč, ker je imela rep. Pa zajček pa žaba, ker 

sta potem miški pomagala narediti novo hiško. Pa veverica in 
šoja sta tudi miški pomagali. (Max)

• Sapramiško sem narisal. Jo je bilo strah, ker ni imela hiške. 
Potem so ji pa žabica pa zajček pa veverica novo hiško nare-
dili. (Maj)

• Žaba mi je bila všeč, ker je miško pospremila do kovača. Pa 
miška tudi, ker ji je kovač dal kos železa, da si je naredila 
srček. (Timotej)

• Zajec mi je bil všeč, ker je bil hecen. Pa kovač, koval je. Pa 
miška mi je bila všeč, ker si je tako lep srček skovala. (Matic)

• Meni je bila všeč regica pa miška, zato ker je našla kovača. Pa 
kovač mi je bil všeč, zato ker kuje. Pa miška si je srček skovala, 
ga je potem obesila na vrata. (Aljaž)

• Všeč mi je bilo, ko si je skovala srečo, to je bil srček. (Andraž)
• Sapramiška si je skovala srečo iz kovine in jo dala na vrata. 

(Jošt)
• Sapramiška, zajček in žabica so bili prijatelji. (Liza)

36

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE



Izbirni predmet ansambelska igra
Kot je razvidno že iz naslova, smo se 

pri izbirnem predmetu ansambelska igra 
pobliže srečali z različnimi glasbili. Veli-
ko si jih je izbralo ta predmet, saj se ni 
zdel preveč težak. Poleg drugih obveznih 
predmetov, ki jih imamo v šoli, se nihče 
noče učiti še predmeta, ki si ga sam iz-
bere. In res! Prvih nekaj ur smo si vzeli 
za igranje. Izbrali smo si pesem, za kate-
ro je vsak dobil glasbilo in se naučil svoj 
del notnega zapisa, ki ga je učiteljica tudi 
ocenila. Ko smo zaigrali skupaj, smo lah-
ko poslušali skladbo kot celoto in v svo-
ji igri resnično uživali. Nato smo začeli 
odhajati na različne koncerte v Cankarjev 
dom. Na vse predstave smo se odpravili 
popoldan, okoli šeste ali sedme ure, le na 
dve smo odšli takoj po končanem pouku. 
Po končani predstavi pa so nas starši prišli 
iskat, saj so bile ure že zelo pozne. Ogle-
dali smo si šest predstav: koncert skupi-
ne Perpetuum Jazzile, koncert afriških in 
kubanskih glasbenikov Afrocubism, kon-
cert simfoničnega orkestra RTV Sloveni-
ja z mladimi solisti, znani muzikal Moje 

pesmi, moje sanje, balet Bajadera in opero 
Rusalka. Najzanimivejši mi je bil koncert 
Perpetuum Jazzile, mislim, da zato, ker je 
mladini njihovo izvajanje najbliže. Prav 
cela dvorana je bila presenečena, kako 
lahko brez glasbil ustvarijo tako polno 
glasbo. Pri nekaterih predstavah smo mo-
rali oddati poročila, zato smo morali samo 
predstavo še pozorneje spremljati. Po-
slušali smo različne zvrsti glasbe in zato 
močno dvomim, da je bila vsaka predsta-
va vsakemu všeč, toda mislim, da smo se 
kar vsi potrudili in iz predstave potegnili 
le najboljše.

Vesel sem, da sem si izbral ta izbir-
ni predmet, saj si sam še dolgo ne bi šel 
ogledat kakega orkestra ali opere. Tako 
pa sem v živo spoznal tudi glasbene zvr-
sti, ki so morda pri nekaterih poslušalcih 
premalo cenjene. A ko jih poslušaš in 
gledaš v živo, vidiš, koliko truda in lju-
bezni vlagajo izvajalci, in jih tudi drugače 
doživljaš.

Denis Furlani, 9. c

Polni pričakovanja pred Cankarjevim domom

Tudi pustne šeme igrajo na glasbila.

P l i ič k j d C k j i d

T di t š i j l bil

Ure v 
Cankarjevem domu

Izleti v Cankarja so bli res 
neki zanimivga, neki nepozabljivga.
Smo šli na šest predstav . . .
Okej, prosm, pr kteri nismo sledil,
ampak pr vsaki kej novga smo se naučil.

K učitlce niso gledale nas,
klepetal smo in si krajšal čas.
Ampak, k je pogledala k nam, smo vsi bli tih, 
in si rekl: Kak lep je ta stih.
Uni ta pridni pa vedno so poslušal, 
kaj na odru se dogaja,
in ni jih brigal, če kdo na desni jim nagaja.

Men osebno najbol všeč so ble
MOJE PESMI, MOJE SANJE,
počutla sem se, kot da bi padla vanje.
Enim pa bl je bil všeč BALET, 
ker se ob njemu počutijo v svoj svet ujet.
Ta tretmu AFROCUBISM je bil najbolj ušeč,
ker loh poslušaš in vse težave vržeš preč.

Ker vsak ma svoj okus, se zaničvat ne smemo,
in ko zdej to berem, res mam tremo.

Mel smo kar neki trenutkov, 
k jih ne bomo pozabil,
ampak se ob spominih nanje razveselil.
In čeprav smo z Denisom in Rokom ugotovil, 
da Cankarja nikol doma ni blo, 
smo vseen mel se hudo.

No ja, ti časi so mim
in od njih ostale so vstopnice,
slika in spomin.

Sara Ivanon, 9. c
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Prostovoljci na obisk v dom Draga
V četrtek, 10. marca, smo se prostovolj-

ci OŠ Škofljica zbrali po pouku, da bi se 
pripravili na obisk Doma Draga. Z mento-
rico smo se pogovorili, kaj bomo v domu 
delali, kaj lahko pričakujemo, kakšen naj 
bo naš odnos do otrok … Polni pričakova-
nja smo se ob 15. uri s kombijem odpeljali 
v Center Dolfke Boštjančič v Dom Draga 
na Igu. Obiskali smo otroke s posebnimi 
potrebami in tam izvedli dve delavnici. 
Na začetku nas je pričakal in prijazno poz-
dravil njihov psiholog g. Tomaž Bratuša. 
Popeljal nas je najprej v šolske prostore, 
kjer smo spoznali prvo skupino veselih 
otrok, pripravljenih za delo. Tu je osta-
la skupina fantov, ki je začela z delav-
nico ladjic in slapov. Skupina deklet je 
odšla v prostore doma, kjer so izvedle 
izdelovanje ptičkov iz papirja in mos-
gume. Strah, ki nas je spremljal na za-
četku, je čez nekaj časa splahnel, saj so 

Na sliki (levo) mentorica Katarina Hafner Blatnik, Lucija Petretič, Emrah Kajtezović, 
Nika Ilovar, Matic Zevnik, Rok Treven, Tim Kolonič, Katarina Uršej (Foto: Tomaž 
Bratuša)

Na sliki prostovoljci v šolskih prostorih z varovanci Doma Draga (Foto: Tomaž Bratuša)

N liki (l ) t i K t i H f Bl t ik L ij P t tič E h K jt ić

N liki t lj i š l kih t ih i D D (F t T ž B t š )

Likovna kolonija 2011
V petek, 18. marca, smo v okviru li-

kovnega krožka in programa za nadarjene 
učence odšli v CŠOD Gorenje pri Zrečah. 
Ob 14.30 se nas je 18 prijavljenih učencev 
iz 7., 8., in 9. razreda zbralo na postaji, 
kjer nas je že čakal avtobus. Naložili smo 
prtljago in se odpeljali novim dogodi-
vščinam naproti. Ko smo prišli do doma 
Gorenje pri Zrečah, so nas razporedili po 
sobah, nato smo odšli v učilnico. Tam sta 
nam učiteljici Romana Zupančič Leljak in 
Lucija Erčulj predstavili pravila vedenja 

in urnik. Ko smo dobili material, smo za-
čeli z ustvarjanjem, tema letošnje kolonije 
pa je bila kiparjenje. Naredili smo si lahko 
nakit, ustvarjali z dasmaso, risali, barvali 
itd. Ustvarjali smo vse do večerje, ki smo 
jo imeli v jedilnici ob 19. uri. Kuharica 
nam je pripravila golaž in polento. Po ve-
čerji smo še naprej ustvarjali, vse do 21. 
ure, nato pa smo odšli v svoje sobe. V naši 
sobi je bilo pet sošolk iz 8. b-razreda. Po 
večernem umivanju smo izkoristile čas za 
klepet. Zjutraj smo se prebudili ob 7.30 

in imeli pol ure časa, da se uredimo in 
pospravimo sobo. Po zajtrku smo odšli v 
učilnico, kjer smo dokončali delo prejšnje-
ga dne, nato pa že pričeli ustvarjati nove 
izdelke do 13. ure, ko smo imeli kosilo. 
Po kosilu smo odšli na sprehod. Ogledali 
smo si Gorenje in med potjo nabrali na-
ravni material za naše delavnice. Ko smo 
se vrnili, smo izdelovali drevesa iz žičk in 
druge izdelke iz naravnega materiala, ki 
smo ga nabrali. Ustvarjali smo tudi po so-
botni večerji. V nedeljo zjutraj po zajtrku 

bili udeleženci tako dobrovoljni in na-
smejani, da so s pozitivno energijo na-
polnili tudi nas. Ko smo naredili veliko 
ladjic, slapov in ptičkov, smo jih ponosno 

položili na mizo in se vsi skupaj slika-
li. Težko smo se poslovili, vendar smo 
si ob slovesu obljubili, da se zagotovo 
še vidimo. 

Po delavnicah smo se odpravili v go-
stilno Petkovšek, kjer so nas pogostili s 
pijačo in pečenim krompirčkom. To je bila 
odlična priložnost, da smo se pogovorili, 
kako smo se imeli v domu, kaj nam je bilo 
najbolj všeč, kaj bi naslednjič spremenili 
ali naredili bolje. Priznam, da me je bilo 
na začetku malo strah, vendar sem ugoto-
vil, da je bil ta strah čisto zaman. Domov 
smo se odpravili veseli, saj smo naredili 
nekaj dobrega za otroke v Domu Draga 
in ne nazadnje smo naredili nekaj dobre-
ga tudi zase, saj s takimi obiski podiramo 
meje in strahove, ki si jih gradimo v svojih 
glavah.

Matic Zevnik, 8. c
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Revija pevskih zborov
V sredo, 24. marca, smo se pevke in 

pevci mladinskega in otroškega pevske-
ga zbora ob 15. uri zbrali v avli šole in 
čakali na odhod na Brezovico, kjer je po-
tekala revija pevskih zborov. Ko smo se 
vsi zbrali, smo vzeli malico in odšli na 
avtobus.

Sproščeno smo se odpeljali na OŠ Bre-
zovica, kjer pa se je naše razpoloženje 
spremenilo. Razdelili smo se v dve učil-
nici, in sicer na mladinski in otroški zbor. 
Pojedli smo malico in odšli na generalko. 
Na generalki se je naša napetost, sploh pa 
napetost naše zborovodkinje stopnjevala. 
Mlajši so si oblekli majice, starejši pa na-
deli šale in počasi smo odšli v dvorano. 
Usedli smo se in čakali na začetek pri-
reditve. Pozdravila sta nas tudi župan in 
ravnatelj šole, nato pa se je začelo. Najprej 

so bili na vrsti otroški zbori, zato je kma-
lu po začetku nastopil naš otroški pevski 

zbor s tremi pesmimi in zborovodkinjo 
Matejo Novak. Njihov nastop je bil do-
ber. Po njihovem nastopu smo se začeli 
pripravljati tudi člani mladinskega pev-
skega zbora. Postavili smo se v vrsto in 
čakali, da stopimo na oder. Ko smo stali 
na stopnicah in je naša pianistka Manca 
Trček začela igrati, zborovodkinja Mateja 
Novak pa dirigirati, smo vedeli, da gre za-
res. Nastop je uspel in po njem nam ni bilo 
žal, da smo tako pridno vadili, saj smo bili 
izbrani za regijsko tekmovanje v Zagorju 
ob Savi, na katero se že pripravljamo. Po 
vseh končanih nastopih so podelili še pri-
znanja zborovodjem, ki so si jih še kako 
prislužili. 

Domov smo se odpeljali utrujeni, a za-
dovoljni s svojim nastopom.

Špela Trdan, 8. b

Otroški pevski zbor ob radoživi pesmici Če bi se svet nazaj vrtel

Nastop mladinskega pevskega zbora, zapeli smo pesmi Kje so tiste stezice, Vodomet in 
Angelska pesem.

smo odšli v učilnico, kjer sta nam učitelji-
ci predstavili potek zadnjega dne. Nekaj 
izdelkov smo še dokončali, nato pa skupaj 
počistili učilnico in izbrali izdelke, ki jih 
bomo razstavili v šoli. Nato smo odšli v 
sobe, kjer smo pospravili svoje stvari, saj 
se je že bližal čas odhoda. Ob 12.30 smo 
imeli še kosilo. Po kosilu smo lahko odšli 
v svoje sobe ali v telovadnico z učiteljico. 
Ob 13.20 je po nas prišel avtobus in tako 
se je naša likovna kolonija zaključila. Na 
Škofljico smo prišli 14.45. Vsak je vzel 
svojo potovalko in odšel domov z lepimi 
spomini na Gorenje pri Zrečah. 

Manca Kupljenik, 8. b
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Prazniki: Materinski dan
Kadar nekdo praznuje, mu radi poka-

žemo ljubezen, naklonjenost in izrečemo 
dobre želje. Posebno pozornost nameni-
mo materam.

Na podružnični šoli Lavrica smo prvo-
šolci imeli 24. marca nastop za mamice. 
Učenci smo staršem recitirali Pavčkovi 
pesmi Mama je ena sama in Kaj vse je 

tata. Zaplesali in peli smo pesem Miške 
in mačke plešejo, Mamica je kakor zarja 
in zaigrali Mojco Pokrajculjo. Mamicam 
smo podarili rožice, ki so jih otroci sami 
izdelali.

In kako še drugače razmišljamo ob ma-
terinskem dnevu …

Šola kot mati vseh učencev razmišlja 
takole: »Ob vsakodnevnem otroškem ži-
vžavu pozabim, da se na meni pozna zob 
časa. Čeprav stara, sem polna življenja in 
misli, da smo z učitelji in učenci velika 
družina. Vsak dan diham zrak ustvarjal-
nosti, ki obdaja male glave. Pa vendar me 
vsakodnevno tarejo skrbi: Ali imajo vsi 
učenci domačo nalogo? Ali sledijo učite-
lju? So pridni? So radovedni? Skrbijo za 
čistočo v razredih in na straniščih? Upo-
števajo razredna pravila?«

Otrok bi dejal: »Mamica, vesel sem, 
da me imaš rada, da mi prisluhneš in me 
usmerjaš pri učenju, odraščanju. Rad ti 
vsak dan pokažem, kaj znam, kakšen 
sem.« 

Učiteljica: »Matere so (poleg očetov) 
res edinstvene. Brez njihove ljubezni, 
pomoči in skrbi naši otroci ne bi dosegali 
takih uspehov kot jih.«

Največji poklon materam ob njihovem 
prazniku je, ko vidijo, kako se njihovi 
otroci razvijajo v odgovorne, samostojne 
ljudi. V take ljudi, ki znajo biti pravični, 
prijazni, ki znajo poslušati, ki si znajo vze-
ti čas za bližnje, ki znajo stati ob strani v 
težkih trenutkih in preizkušnjah; ki znajo 
pomagati. Take so naše mame. 

Saša Grilc, učiteljica 
1. razreda PŠ Lavrica

Na igrišču.

Miške in mačke plešejo.

N i išč

Mišk i čk l š j

Likovno delo meseca marca
Likovno delo meseca je izdelal Žiga 

Karlo iz 8. b-razreda. Žiga se je ob temi 
Moj pogled na železnico spomnil ogleda 
železničarskega muzeja. Najbolj si je za-
pomnil pogled v notranjost stare lokomo-
tive z različnimi cevmi, gumbi, cilindri, 
ročicami … Njegova grafika je izjemno 
domiselno predstavljena. V likovni mo-
tiv je vnesel občutek zapletenosti, saj je 
v grafičnem odtisu jasno viden razvejan 
cevni sistem v dveh barvah. Osnovna 
barva na izdelku je umazano rumena. 

Kontrastna modra poudari podrobnosti. 
Prepletanje debelejših modrih in tankih 
belih črt naredi grafični list izrazitejši. 
Kompozicija je dinamično uravnoteže-
na. Odtis je čist, natančen in pravilno 
označen. Postopke likovne tehnike je 
izvedel dosledno, brez pomoči mento-
rice, pokazal je navdušeno pripravlje-
nost za likovno izražanje, doslednost in 
samostojnost.

Monika Kastelic, 9. a
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Od pusta do materinskega dne v Smrkolinu
Marec smo v Smrkolinu začeli zelo ži-

vahno, saj smo se pripravljali na pustno 
rajanje. Pisano smo okrasili vrtec, da smo 
na pustni torek lahko veselo rajali in se 
sladkali s krofi. Najmlajši Kavbojci so 
plesali po vrtcu, starejši dve skupini ma-
škar pa sta šli odganjat 
zimo kar v Ljubljano. 
Sprehodili smo se ob 
Ljubljanici, mimo tr-
žnice in Prešernovega 
trga. Mimoidočim smo 
na obraze priklica-
li mnogo nasmeškov, 
vseskozi pa nas je grel 
tudi topel sonček, da 
nas ni preveč zeblo.

Gusarji so tudi v tem 
mesecu s Stanko in Joži 
obiskali škofljiško knji-
žnico, kjer so poslušali 
pravljico o dveh puj-
skih.

Ker je v deželo že po-
kukala pomlad, smrko-
lini veliko časa preži-
vimo na svežem zraku. 
Najstarejši Gusarji so začeli s svojimi ma-
limi nahrbtniki na ramenih osvajati prve 
hribe, povzpeli so se na Rožnik, težav pa 
jim ni povzročala niti Šmarna gora. Na 
vrhu so se okrepčali z ričetom, se igrali in 

se malo nastavili sončnim žarkom. V vrtec 
so se vrnili prijetno utrujeni in navdušeni, 
da se bodo še povzpeli na kakšen hrib. 

Medtem ko Gusarji odkrivajo svet, sre-
dnja in najmlajša skupina raziskujeta oko-
lico vrtca. Najmlajši veliko časa preživijo 

na igrišču, srednji Indijanci pa se pogosto 
odpravijo na kakšen sprehod skozi vas ali 
proti gozdu, saj komaj čakajo, da se lahko 
razmigajo, kolikor želijo, da lahko teče-
jo, skačejo, se lovijo ... Ob tem pa seveda 

pozorno opazujejo prebujajočo se naravo, 
prve cvetlice in poslušajo prvo petje ptic.

Najpomembnejši projekt v mesecu 
marcu pa je bila prireditev ob materin-
skem dnevu. Že ves mesec smo se učili 
in pripravljali za nastop. Mamicam smo 

izdelali tudi voščilnice 
in rožice s preseneče-
njem. Vse mamice, oči-
je, babice, dedke, tete 
in strice smo povabili 
v dvorano Kulturnega 
doma na Škofljici, kjer 
smo pokazali, kaj smo 
se naučili pri glasbenih 
in plesnih delavnicah, 
pri angleščini ter se-
veda pri vsakodnevnih 
dejavnostih v vrtcu. 

Sicer pa so Gusar-
ji ta mesec posvetili 
ljudskim običajem in 
praznikom, saj je bil v 
marcu poleg materin-
skega dne tudi praznik, 
ko se ženijo ptički, to 
je gregorjevo. Indijanci 

so spoznavali sebe in svoje družine, Kav-
bojci pa so se zadrževali pod kavbojskim 
klobukom in na svojem ranču raziskovali 
življenje kavbojev. 

Vida Kovač

V A B I L OV A B I L O
Vabimo vas na kmečko tržnico, ki ob pod Ruskovim kozolcem Vabimo vas na kmečko tržnico, ki ob pod Ruskovim kozolcem 

na Klancu 21. maja 2011 od 8. do 13. ure v sodelovanju na Klancu 21. maja 2011 od 8. do 13. ure v sodelovanju 
z Občino Škofljica, Old timer clubom in TD Škofljica.z Občino Škofljica, Old timer clubom in TD Škofljica.

Lahko si boste ogledali vozila iz časov naših 
dedkov in babic ter staro kmetijsko mehanizacijo.

Na naši tržnici pa se bodo predstavili različni 
pridelovalci in proizvajalci s svojimi izdelki in 
pridelki.

Nudili vam bomo:
• suhomesnate izdelke, mlečne izdelke, jajca, 

domačo peko;
• moko, semena, jagode, beluše, olja;

• sivkina mila, usnjene izdelke, med, lončarstvo …

Vsi, ki bi želeli kakorkoli sodelovati pri ponudbi in 
imate kaj dobrega ali zanimivega ponuditi na naši 
tržnici, se priglasite k sodelovanju!

Veselimo se vašega obiska in ponovnega srečanja 
v maju.

Lep pozdrav, 
Marjan in Mateja Čučkin
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Kdo bo letošnji prvi kosec in grabljica 
ljubljanskega barja

Močvirni barjanski travniki z obmejni-
mi jarki lahko nudijo edinstvene habitatne 
pogoje za obstoj in razvoj biotske razno-
vrstnosti, ki v evolucijski verigi pogojuje 
tudi življenje človeka.

Ljubljansko barje naj bi bila torej plju-
ča in neokrnjeni rezervni vodni vir širšega 
urbanega okolja. 

Vendar ugotavljamo, da je teh neokr-
njenih barjanskih travnikov in čistih voda 
z značilno botaniko in živimi bitji vsako 
leto manj.

S propadom malih kmetij se nekoč pro-
strane ekstenzivno vzdrževane travniške 
površine spreminjajo v intenzivno obde-
lana polja, ki se s kolobarjenjem 

v rotacijskem ciklusu s travno mešani-
co sicer vračajo, vendar nikoli več v obli-
ki prvotnih habitatov. Vedno več je tudi 
gradbenih in drugih odpadnih nasipov.

Tehniški dan petih razredov v Ribnici
Učenci petih razredov smo se pri 

družbi seznanili s kulturno dediščino 
v dinarskem svetu in v mesecu marcu 
obiskali okolico Ribnice.

V četrtek, 24. marca, sem se zbudil že 
ob šesti uri zjutraj. Kot po navadi sem se 
s kombijem odpeljal proti šoli. Po dobri 
malici smo se ob 8.15 odpravili proti Rib-
nici. Tja smo prispeli okoli devete ure. 

Prva skupina se je peš odpravila do go-
spe Danice. Druga skupina, v kateri sem 
bil tudi jaz, pa se je z manjšim avtobusom 
odpeljali do gospoda Franca, ki je izdelo-
val posode. Gospod Franc nam je razlagal 
o stari dediščini Ribničanov. Po uri in pol 
razlage smo lahko kupili tudi izdelke. Za 
slovo smo pobožali še psa in se vkrcali 
na miniavtobus. Odpeljali smo se na za-
menjavo.

Gospa Danica nas je čakala. Na kratko 
je predstavila zgodovino pletenja košar. 
Nato smo v roke dobili vsak svoj material 
in pričeli izdelovati male košare. Vložiti 
sem moral precej truda, da mi je začetek 
pletenja košare nekako uspel. Vendar, 
vaja dela mojstra in na koncu sem bil 

prav ponosen nase. Tako čudovito koša-
ro sem naredil. Vsi smo jih naredil v uri 
in pol. Odšli smo ven na svež zrak. Tam 
smo spuščali človečke, ki smo jih kupili. 
Nato smo pojedli in se odpravili v doli-
no. Na poti v dolino smo se z veseljem 
drsali po pesku. Spodaj smo počakali še 
avtobus. Da se ne bi dolgočasili, smo se 
fantje usedli na skale in pihali na troben-
tice. Poslušali smo tudi glasbo preko mo-
bilnega telefona. Končno se je pripeljal 
avtobus. Ker je bil dan čudovit in smo bili 
vsi dobre volje, smo tako kot po navadi 
peli na avtobusu. Babica mi v te namene 
vedno posodi knjigo s pesmicami. Veli-
kokrat mi pride prav. Nato smo se vrnili 
v šolo. 

Komaj sem čakal mami, da me pride 
iskat in odpelje domov. Doma me je že 
čakal oči. Imel sem jima toliko za pove-
dati in pokazati. Nad košaro sta bila oba 
navdušena, prav tako moj bratec. Vedno, 
ko bom pogledal košaro, se bom spomnil 
na tehniški dan v Ribnici.

Žan Markovič, 5. b

Za konec pa še nekaj vtisov 
učencev 5. b-razreda s 
tehniškega dne:

• Najbolj všeč mi je bilo pri posodarju, 
saj smo sami poskusili narediti poso-
do. (Miha)

• Tehniški dan je bil zelo zanimiv, saj 
smo sami izdelovali posode in pletli 
košare. (Zarja) 

• Pletenje košar je bilo zelo zanimivo.
(Adrian)

• Všeč mi je bilo pletenje košar. (Petra)
• Na tehniškem dnevu mi je bilo zelo 

všeč. Izvedel sem, kako se pletejo 
košare. Posodar nam je povedal za-
nimivosti o zgodovini Ribnice. (Anže)

• Najbolj všeč mi je bilo pletenje košar, 
ampak tudi posodar je bil zanimiv. 
Veliko sem se naučila. (Tjaša)

• Ta dan mi je bil všeč, ker sem se nau-
čila plesti košare. Veliko novega sem 
izvedela o Ribnici in pletenju košar. 
(Anja)

Misli zbrala Tatjana Košir
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Lavriški upokojenci na izletu
Ker je na Primorskem pomlad prej kot pri nas, smo si za prvi 

izlet izbrali Kras. Pot je skrbno načrtoval in vodil g. Iztok Petrič, 
ki ga poznamo kot prejšnjega urednika našega občinskega glasila 
Glasnik.

Po prvem krajšem postanku za jutranjo kavo smo se zapeljali 
do frančiškanskega samostana Kostanjevica ob Novi Gorici. To 
je staro božjepotno svetišče s pestro zgodovino in bogatimi za-
kladi preteklosti. Poleg cerkve in samostana je bogata knjižnica 
s posebnimi dragocenostmi, kot so inkunabule (prvotiski) in Bo-
horičeva slovnica z avtorjevim posvetilom. V grobnici počivajo 
zadnji člani francoske kraljeve rodbine Burbonov. Kot zanimi-
vost: francoski kralj Karel X. je edini kralj, ki je sploh pokopan 
na slovenskih tleh. Odpeljali smo se skozi Miren in se povzpeli 
visoko nad Cerje, od koder je prelep razgled na kraško pokrajino 
in kjer stoji zelo mogočen, v notranjosti sicer še nedokončan 
in zanimiv spomenik branilcem slovenske zemlje. Spomenik je 
zasnovan tako, da bo v njem v petih nadstropjih po obdobjih 
predstavljena zgodovina slovenskega naroda. Potem nas je pot 
vodila v Štanjel, ki je eno najstarejših naselij na Krasu. Naselje 
je dobilo ime po vaškem zavetniku sv. Danijelu. Tu še lahko 
vidimo staro kraško kmečko hišo, vaške vodnjake, ozke ulice z 
malimi trgi. V gradu je stalna razstava Lojzeta Spacala. V tem 
kompleksu je tudi Ferrarijev vrt, delo arhitekta Maksa Fabianija.

V Dutovljah nas je presenetil kraški vrt v miniaturi, ki sta ga 
mlada zakonca predstavila na razstavi vrtov v Londonu. Prisluh-
nili smo razlagi o vrtu, od ideje do postavitve, in začutili ponos 
mlade ustvarjalke, da imamo tujini tudi Slovenci kaj pokazati.

Sončni dan se je prevesil v pozno popoldne, ko smo se prijetno 
utrujeni odpeljali do prijazno urejene gostilne na pozno kosilo.

Imeli smo dobrega vodiča, ki nam je pripravil dober program, 
in še celo vreme je bilo tako, kot bi se dogovorili zanj.

Zdenka Gačnik

Za to, kar danes na barju še lahko ob-
čudujemo in nam zavida naravovarstve-
na stroka Evrope, se lahko zahvalimo 
le svojim prednikom, ki so znali nav-
kljub težkim življenjskim pogojem naj-
ti ravnotežje med naravo in potrebo do 
preživetja. 

Prav za ta namen in ohranjanje kul-
turne dediščine se vsako leto v drugi 
barjanski občini organizira kulturnoe-
tnološka prireditev, v kateri ima osnov-
no vlogo prav medobčinsko tekmovanje 
koscev in grabljic za pokal Ljubljanskega 
barja.

Tekmovanje je razdeljeno na skupine in 
posameznike. Skupno se torej pomeri 98 
tekmovalcev iz občin Vrhnika, Borovnica, 
Brezovica, Log-Dragomer, Ig, Škofljica in 
Ljubljana. Od leta 2006 dalje so prehodne 

pokale že prejeli kosci skupinsko iz občin 
Borovnica, Vrhnika, Log-Dragomer in 
Ljubljana, medtem ko so v tem obdobju 
zmagovale grabljice skupinsko iz občin 
Brezovica, Ig, Škofljica in Ljubljana. 
Pri koscih posamezno je v letih 2006 in 
2007 slavil zmagoslavje Damjan Turšič 
iz Borovnice, medtem ko je v letih 2008 
in 2009 zmagoval Boštjan Brajovič iz ob-
čine Log-Dragomer. Prehodni pokal pri 
grabljicah posamezno pa je bil podeljen 
zmagovalkam v letu 2006, in sicer Nani 
Peršin iz občine Brezovica, v letu 2007 in 
2008 Veri Oblak iz Iga in v letu 2009 Li-
diji Petkovšek iz Ljubljane.

Lani je prireditev zaradi neugodnih 
vremenskih razmer odpadla, zato vabi-
mo vse, ki bi želeli ob širokem progra-
mu, brezplačno, na enem mestu spoznati 

osnovne kulturnoetnološke značilnosti 
sedmih barjanskih občin, da se priredi-
tve, ki bo v vasi Vrbljene 11. junija 2011 
s pričetkom ob 12. uri, udeležite. Letošnji 
gostitelj in soorganizator je občina Ig s 
častnim pokroviteljem županom Janezom 
Cimpermanom. Pričakujemo vas!

Prihodnje leto prevzema organizaci-
jo občina Borovnica in leta 2013 občina 
Log-Dragomer. Tako bo prvi krog barjan-
skega dolgoročnega ozaveščanja sklenjen 
in začeli bomo z novim. Zahvaljujemo se 
vsem, ki so in bodo kakorkoli pripomogli 
k nemoteni izvedbi po vsebini bogatega in 
zahtevnega projekta. 

Jernej Korenčič
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Nick Vujicic v Sloveniji
V prvem aprilskem tednu so v Grandvid 

Hotelu na Lavrici gostili svetovno znane-
ga motivatorja Nicka Vujicica, človeka, ki 
se je rodil brez rok in nog. Od povabila je 
minilo štiri leta, obisk pa je organiziralo 
društvo Zaživi življenje. Poln navdušenja 
in veselja je Nick v hotel prispel v nedeljo, 
3. aprila. Že naslednje jutro ga je čakalo 
veliko dela. Najprej srečanje z znanimi 
slovenskimi športniki, nato tiskovna kon-
ferenca za domače in tuje medije, zvečer 
pa še srečanje z organizatorji dogodka. V 
petih dneh je obiskal Ptuj, Koper, Mari-
bor, Kočevje in Ljubljano ter pred skupaj 
16.000-glavo množico Slovencem širil 
svojo življenjsko izkušnjo. Čeprav brez 
okončin, ljudem prinaša sporočilo upa-
nja, ljubezni in miru. Mlade navdušuje s 
svojo modrostjo in neskončnim veseljem 
do življenja. Če tega dogodka ne doživiš 
sam, se ne moreš zavedati pravega po-
mena življenja. Mnogi so to odkrili na 
Nickovi zadnji prireditvi v ljubljanskih 

Nick Vujicic (v sredini) skupaj z vsemi organizatorji obiska v Sloveniji  (Foto: Mateja 
Vider)

Pod Ruskovim kozolcem
Druženje krajanov, nastop osnovno-

šolcev OŠ Škofljica ter razstava in po-
nudba večinoma prehrambnih izdelkov 
so obeležili dogodek pod Ruskovim 
kozolcem v soboto, 16. aprila. Tradi-
cionalna prireditev je pritegnila mno-
žico obiskovalcev ne le iz bližnje 

Škofljice, marveč tudi iz sosednjih kra-
jev.

Osnovnošolci so v svojem nastopu 
predstavili velikonočne šege in običaje.

Na številnih stojnicah so razstavili in 
ponudili svoje pridelke in izdelke števil-
ne kmetije iz domače občine in drugih 

krajev Slovenije, Osnovna šola Škofljica 
in likovni krožek Društva upokojencev 
Škofljica.

Prireditev je koristna za ohranjanje 
znanja pridelave različnih zelišč, žit, ki 
so zaradi industrijske proizvodnje začela 
toniti v pozabo in za spoznavanje različne 
zelenjave, ki je ljudje množično ne pozna-
jo, sodi pa med sestavine zdrave prehrane.

Organizatorja prireditve Ruskova kme-
tija, katere gospodarja sta Mateja in Mar-
jan Čučkin, in Občina Škofljica sta za 
program razvoja podeželja, spodbujanja 
kmetijske proizvodnje zdrave hrane, pro-
mocije malih neindustrijskih prideloval-
cev s skupnimi močmi postavila tržnico. 
V skupnost spodbujanja pridelave zdrave 
hrane so vključene tudi občine Grosu-
plje, Ig, Ivančna Gorica in Mestna obči-
na Ljubljana. Namen tržnice in podobnih 
prireditev je omogočiti pridelovalcem, da 
ponudijo kupcem kakovostno in svežo 
hrano.  

Naslednja prireditev bo vseslovensko 
srečanje oldtimerjev, na istem kraju, 21. 
maja.

Franc PrešerenNastop osnovnošolcevš l
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Druga tradicionalna salamijada 
v Smrjenah

V Smrjenah je bila 9. aprila druga sa-
lamijada, ki tako postaja tradicionalna. 
Organizacija je bila v rokah Saša Zu-
pančiča, lanskoletnega zmagovalca. Na 
podlagi lanskoletne izkušnje se je tokrat 
odzvalo 15 lastnikov salam, kar je za tre-
tjino več kot lani. Uradni del salamijade 
se je začel ob 15. uri, ko je predsednik 
komisije oštevilčil in razrezal slastne 
mesne izdelke. Zbranih je bilo 18 vzor-
cev vrhunskih salam, med njimi tudi 
divjačinska in špehovka. Ocenjevanja 
so se po kategorijah okus, barva, prerez, 
vsebina, vonj in zunanji izgled lotili vsi 
tekmovalci razen organizatorja. Ta je 
skrbel, da je vse potekalo kot po maslu. 
Komisija je imela letos res težko delo, 
a je končno število točk prineslo zmago 
Božu Kramarju. Drugo mesto je zasedel 
Tomaž Marinček in tretje Dare Krašovec. 
Drugi sodelujoči so bili še Milka Krašo-
vec, Rajko Marinček, Janez in Petra Ma-
rucelj, Drago Pajnič, Cabi Bugarin, Ciril 
Podržaj, Janez in Ivanka Šporar, Bojan 
Španič, Tina Kramar in Sašo Zupančič. 
Zmagovalec je za nagrado prejel pokal 
in zlato priznanje. Vsi sodelujoči so pre-
jeli priznanja in praktične nagrade. Po 
nekaj urah ocenjevanja, ko so se grla že 
pošteno osušila, sta bila na sporedu po-
kušnja in ocenjevanje cvička. Pripravili 
so dvanajst vzorcev in se zopet lotili oce-
njevanja ter se tako ponovno potegovali 
za priznanja in praktične nagrade. Odli-
čen cviček je zmago prinesel Cirilu, dru-
go mesto je pripadlo organizatorju Sašu 
Zupančiču in tretje Janezu Šporarju. Po 
zaključenem uradnem delu sta sledila še 
podelitev priznanj in spominsko foto-
grafiranje. Veselje pa se je šele začelo. 
Druženje ob odličnih mesninah, dobri 
kapljici in zvokih Kožarjeve harmonike 
se je nadaljevalo še pozno v noč. Prire-
ditev je obiskalo več kot 50 prijateljev 
in sosedov. 

Slastne salame na ocenjevanju (Foto: Sašo Zupančič)

Sodelujoči na salamijadi (Foto: Sašo Zupančič)

Sl t l j j (F t S š Z čič)

S d l j či l ij di (F t S š Z čič)

Tako je bila izpeljana še ena uspešna 
družabna prireditev z obiljem dobre vo-
lje in smeha. Tekmovalci pa že skrivoma 

pripravljajo recepte za prihodnjo zmago-
valno salamo.

Besedilo Maja Novak

Stožicah, kjer je ob spremljavi 140-član-
skega gospelskega zbora govoril prav 
o tem. 

Njegov obisk je bil nepozaben, saj so se 
mu vsi organizatorji popolnoma posvetili 

in mu prisluhnili v vsaki želji. Vsak dan je 
imel intervjuje z različnimi mediji, celo z 
ruskimi. Najlepše Nickovo doživetje je bil 
zajtrk z lastniki hotela in pogovor o vre-
dnotah življenja. Vsi organizatorji upajo, 

da Nick kmalu ponovno obišče Slovenijo, 
saj je bil zelo navdušen nad celotno orga-
nizacijo njegovega obiska.

Matej Novak 
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ŠD Škofljica gostila reprezentanco Qatarja
Torek, 5. aprila 2011, je bil za ŠD Ško-

fljica in naš kraj poseben dan. V naši 
športni dvorani smo gostili rokometno 
reprezentanco Qatarja, ki je na pripravah 
v Sloveniji.

Za uverturo v lep rokometni večer sta 
poskrbeli mladinski ekipi. Proti mladin-
cem iz Qatarja je tekmo odigrala ekipa, 
ki je bila sestavljena iz naših igralcev, ki 
so posojeni v Olimpijo, dveh članov ekipe 
SDA, igralca, ki je posojen na Ig, in pa 
igralcev Olimpije. Gledali smo lep roko-
met, prepričljivo boljši pa so bili gostje, 
ki so pokazali, da niso kar tako mladinski 
azijski prvaki.

Višek večera je bila tekma članskih ekip 
ŠD Škofljice in Qatarja. 

Do prvega vodstva so prišli gostje, ven-
dar je bil pri 4 : 4 rezultat že prvič porav-
nan. Domači so prešli v vodstvo, ki so ga 
kar nekaj časa držali. V tem obdobju se 
je še posebej izkazal vratar Peskar, ki je 
branil izvrstno in je bil nerešljiva uganka 

za gostujoče napadalce. Gostje so potem 
uspeli zopet izenačiti na 9 in tudi preiti v 
vodstvo, ki so ga zadržali do konca polča-
sa (14 : 12).

Tudi v drugem delu smo gledali lep in 
atraktiven rokomet, večino polčasa pa so 
bili v rezultatski prednosti gostje, saj je 
domačim uspelo izenačiti šele pri rezul-
tatu 24 : 24. Od tu naprej je bila ekipa ŠD 
Škofljice stalno v vodstvu enega zadetka, 
vendar so gostje uspeli v zadnji minuti 
izenačiti. Nekaj sekund pred koncem so 
imeli gostje celo priložnost za zmago, 
vendar je zadnji strel zletel mimo vrat in 
tako je izid ostal neodločen (27 : 27).

Bolj kot rezultat sta bila v ospredju 
atraktivna igra in pa taktično uigravanje 
obeh ekip. Kot pri gostih je tudi v doma-
či ekipi zaigralo vseh 17 igralcev, ki so 
se imeli možnost izkazati. Priložnost 
za igro so dobili vratar ekipe sta-
rejši dečki A – Luka Janežič in dva 
mladinca (Pislevič in Glavič), ki so 

odigrali dobro tekmo in se tudi izkaza-
li s svojo igro. Še zlasti učinkovit je bil 
Pislevič, ki je bil med boljšimi strelci pri 
domačih.

Tekmi si je ogledalo tudi nekaj gle-
dalcev, med njimi smo opazili župana in 
podžupana, ki so gotovo preživeli lep in 
zanimiv rokometni večer, saj so videli na 
delu reprezentanco, ki se po karakterju in 
načinu igre razlikuje od našega rokome-
ta, imeli so priložnost videti, da se fantje, 
kljub temu da ne poznajo finančnih pro-
blemov, pošteno borijo za vsako žogo, 
da imajo do nasprotnika profesionalen 
odnos ne glede na nivo ekipe. Škoda le, 
da ni bilo gledalcev več, saj se podob-
ni dogodki v naših krajih ne odvijajo 
prav pogosto.

Vodja članske ekipe 
ŠD Škofljica Janez Rigler

Pridružiti se nam na prireditvi Igram rokomet in 
plešem 2011

Tudi letos bomo za zaključek rokome-
tne in plesne sezone pri ŠD Škofljica pri-
pravili celodnevno družabno-rekreativno 
prireditev Igram rokomet in plešem, ki 
jo v sklopu vseslovenske akcije Veter v 
laseh – s športom proti drogi organizira 
naše društvo. 

Zadnjo soboto v maju se bomo rokome-
taši in plesalke zbrali na šolskem igrišču. 
Veselo bo od 11. ure dopoldan, ko bodo 
najmlajše rokometne selekcije odigrale 
uvodne tekme s povabljenimi ekipami so-
sednjih občin. Tekme se bodo vrstile do 

19. ure zvečer in se končale s tekmo vete-
ranov. V času med tekmami nas bodo tudi 
letos s svojimi plesnimi točkami zabavale 
plesalke plesnih skupin ŠD Škofljica, ki 
s svojimi nastopi popestrijo marsikatero 
prireditev. Na igrišču in ob njem bo zabav-
no. Otroci se bodo pomerili v streljanju na 
lesenega golmana, prostovoljci pa bomo 
poskrbeli za lačne in žejne. Tudi plesalke 
30+ pripravljajo novo točko, s katero nas 
bodo razveselile.

Naša prireditev je postala tradicionalna. 
Je nagrada za uspešno delo rokometnim 

ekipam in plesalkam. Obenem gre zahva-
la tudi vsem donatorjem in pokroviteljem, 
brez katerih naših uspehov ne bi bilo, ter 
seveda Občini Škofljica, ki nas izdatno 
podpira. 

V soboto, 28. maja, se bomo zbrali na 
šolskem igrišču. Ves dan se bo dogajalo! 
Pridite in se nam pridružite, saj se bo našlo 
za vsakega nekaj!

ŠD Škofljica
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Lepa zmaga rokometašev Škofljice proti Alplesu

V 17. krogu 1.B DRL je ekipa ŠD Ško-
fljice gostila ekipo RD Alplesa iz Železni-
kov, s katero je imela neporavnane račune 
iz prvega dela tekmovanja, saj so bili prav 
oni ena izmed redkih ekip, ki je ekipo ŠD 
Škofljice nepričakovano premagala.

Že sam začetek tekme je napovedal, 
da bo maščevanje vse prej kot lahko in 
da gre za zelo dobro in »neugodno« eki-
po (okrepljeno z legendarnim Sergejem 
Sokolovim, nekdanjim državnim repre-
zentantom), ki zna igrati dober rokomet. 
Bolje so začeli gostje, ki so povedli z 2 : 
0. Domači so se po uvodnem šoku zbrali 
in uspeli izenačiti in takoj povesti s 3 : 2, 
torej z delnim rezultatom 3 : 0. Sledilo je 
obdobje izenačene igre, kjer sta obe ekipi 
uspešno igrali v napadu in držali razliko 
enega zadetka prednosti domačih. Nekje 
na sredini polčasa so uspeli domači pobe-
gniti na štiri zadetke prednosti (10 : 6), in 
to razliko obdržati do konca prvega dela 
tekme, ki se je končal z rezultatom 16 : 12.

V drugem polčasu so prvi s centra zače-
li domači, vendar so prvi zadetek dosegli 
gostje in zmanjšali razliko na –3. V na-
daljevanju smo gledali uspešno igro obeh 
ekip v napadu, za odtenek pa je bila doma-
ča ekipa boljša v obrambi, tako da je uspe-
la zadrževati vodstvo dveh, treh zadetkov. 
V 36. minuti so bili v ekipi ŠD Škofljica 
izključeni kar trije igralci, vendar so drugi 
trije in vratar, ki so ostali na terenu, odi-
grali zelo borbeno in domiselno in v teh 
dveh minutah dobili samo dva zadetka, 
dali pa enega in s tem ohranili rezultatsko 
prednost. Proti koncu tekme se je pokaza-
la boljša fizična in taktična pripravljenost 
domače ekipe, ki je rezultatsko razliko po-
večala na +5 in tako je trener ŠD Škofljice 
Boštjan Ficko dve minuti pred koncem v 
igro poslal tudi igralce, ki dotlej niso igra-
li, z mladincem Pislevičem na čelu. Tudi 
spremenjena postava je tekmo uspešno 
privedla do konca in ob zvoku sirene se je 
rezultat ustavil pri 33 : 29. 

Za borbeno in požrtvovalno igro je tre-
ba pohvaliti celo domačo ekipo, še zlasti 
pa se je izkazal Sankovič, ki je dosegel 
12 zadetkov. S to zmago se je ekipa ŠD 
Škofljice utrdila na petem mestu lestvice 
in praktično že dosegla cilj, ki smo si ga 
kot novinci v ligi zastavili pred začetkom 
prvenstva, to pa je obstanek v 1.B-ligi.

Pričakovan poraz ŠD Škofljice v 
Krškem

V 18. krogu 1.B DRL – moški je eki-
pa ŠD Škofljica gostovala v Krškem, kjer 
je naletela na zelo razpoloženo in visoko 
motivirano ekipo RK Krško in po pričako-
vanjih tekmo izgubila.

Sam začetek tekme ni napovedoval ta-
kega scenarija, saj so gostje povedli z 2 : 
0, vendar so gostitelji kmalu ujeli priklju-
ček in izenačili, v naslednjem napadu tudi 
povedli, in kot se je izkazalo pozneje, je 
bilo začetno vodstvo tudi edino, ki ga je 
uspela gostujoča ekipa doseči na tekmi. 
Domači so narekovali oster tempo v na-
padu in obrambi, njihovi zunanji igralci so 
zadevali kot za stavo, vratar je branil kot 
v transu (dve sedemmetrovki zapored) in 
razlika se je ves čas večala ter nekaj minut 
pred koncem polčasa dosegla visokih 10 
zadetkov. Polčas se je končal z rezultatom 
20 : 12.

Tudi v drugem polčasu smo gledali pri-
bližno enak scenarij. Domači so prevla-
dovali v vseh elementih rokometne igre, 
gostje pa so težko prihajali do zadetkov. 
Edini, ki je uspel voz gostov držati na 
primerni distanci, je bil Gašper Martinc, 
ki je v statistiko zabeležil 10 zadetkov in 
veliko lepih obrambnih akcij. Kakorkoli 
že, v sredini polčasa je bila razlika visokih 
14 zadetkov in izgledalo je že, da bo eki-
pa s Škofljice prvič letos do tal potolčena. 
Po minuti odmora, ki jo je vzel gostujoči 
trener Ficko, so se stvari začele obračati 
v drugo smer. Igra v obrambi je postajala 
vse boljša in trdnejša, zato domači niso 
več tako zlahka prihajali do zadetkov, v 
napadu pa se je gostujoči ekipi posrečilo 
nekaj lepih akcij in z nekaj zaporednimi 
zadetki je razlika ponovno postala eno-
številčna. V teh trenutkih se je na terenu 
zgodilo tudi nekaj grobih in živčnih prekr-
škov (na obeh straneh), kar je povzročilo 
kratko prekinitev tekme, vdor navijača na 
igrišče in vsesplošno prerivanje. Po do-
sojeni devetmetrovki je domači igralec 
Kukavica namerno vrgel žogo v obraz 
Bučarju, za kar je takoj prejel rdeči kar-
ton. Dokaj hitro so se strasti umirile in 
tekma je bila mirno pripeljana do konca. 
Ob zvoku sirene se je rezultat zaustavil 
pri 35 : 24.

Zmaga domačih je popolnoma zasluže-
na in ne preostane nam drugega, kot da 
jim zaželimo uspešno igranje v 1.A-ligi, 
kamor so se praktično že uvrstili, saj so 
doslej obe točki oddali le na gostovanju 
pri nas, na Škofljici, in tako zabeležili 
edini poraz v sezoni. Ravno zato je bila 
njihova želja po revanši tako močna.

Doma proti Svišu

V nadaljevanju prvenstva 1.B DRL 
– moški je v soboto, 2. aprila, v Športni 
dvorani na Škofljici gostovala ekipa SVIŠ 
Pekarna Grosuplje in upravičila vlogo fa-
vorita ter zasluženo zmagala z rezultatom 
34 : 28.

Tekmo so bolje začeli domačini, saj 
so povedli 1 : 0 in 2 : 1 in tudi izenači-
li na 3, potem pa so prišle črne minute. 
Domači igralci nikakor niso znali najti 
poti do mreže (zgrešena sedemmetrovka, 
streli v stativo, prečko), poleg tega se je 
razigral še gostujoči vratar Medved, ki 
je branil tudi tisto, kar smo že vsi vide-
li v golu, posledično pa so gostje izko-
ristili vse napake domačinov in zlahka 
prišli do zadetkov v protinapadih. Polčas 
se je tako končal z rezultatom 21 : 10 v 
korist gostov. Na vidiku je bil polom 
domače ekipe.

Ker je bilo po prvem delu drugega 
polčasa vsem jasno, da domača ekipa ne 
more več korenito preobrniti toka igre, sta 
oba trenerja dodobra premešala ekipi in 
po tem smo gledali bolj všečen (izenačen) 
rokomet. Domača ekipa je zaigrala bolje 
v obrambi in učinkoviteje v napadu, razli-
ka pa se je začela počasi zmanjševati. Na 
koncu tekme je znašala 6 zadetkov, kar je, 
glede na videno na igrišču, kar spodoben 
rezultat za ekipo ŠD Škofljice.

Tudi po tem porazu naša ekipa še ve-
dno zaseda visoko peto mesto na prven-
stveni lestvici. V naslednjem kolu eki-
pa ŠD ŠKOFLJICA gostuje v Celju pri 
drugi ekipi RK CELJE PIVOVARNA 
LAŠKO.

Janez Rigler, vodja članske 
rokometne ekipe ŠD Škofljica
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Regijsko tekmovanje v streljanju z zračno puško
Ljubljana, 29. marca 2011. Tekmovanje 

z zračno puško je bilo na Strelišču na Do-
lenjski cesti v Ljubljani. Vrli in prizadevni 
strelci z južnega obrobja Ljubljane so se 
zbrali s štirimi ekipami, kakor sledi: Ve-
like Lašče, Ljubljana Vič, Ljubljana Krim 
in Škofljica. Vsaka ekipa je sodelovala s 
štirimi strelci. 

Ekipa Občine Škofljica je dosegla 
2. mesto (samo en krog je manjkal do 
1. mesta). Dobro pripravljeno, umirjeno 
in zelo natančno ekipo so sestavljali Ivan 
Štepec, Branko Koban, Franc Volkar in 
Julijan Pušnik. 

Tekmovanje je bilo zelo korektno. Tudi 
celotna organizacija je bila odlična. 

Skratka, naša ekipa je bila več kot odlič-
na, saj so se domov vrnili s srebrno meda-
ljo. Lahko smo zelo ponosni na nasmejano 
in odlično pripravljeno ekipo. Čestitamo!

Andrej Pogačnik (Foto: Andrej  Pogačnik)

Sladke jagode lahko obiramo vse leto
Vsakemu ljubitelju vrtnarjenja je 

v izziv v domačem vrtu ali cvetličnem 
loncu pridelati sočne in sladke jagode. 
Še v večje veselje nam je, če imamo do-
mače jagode na voljo skozi vse leto. To 
možnost nam ponujajo večkrat rodne 
sorte, ki pa za tvorjenje zdravih plodov 
zahtevajo kar nekaj naše pozornosti.

Večkrat rodne jagode za zasnovo cve-
tnih brstov potrebujejo relativno kratko 
obdobje nizkih temperatur. Jagode s tako 
zasnovo cvetijo in zorijo v rastni sezoni 
do prvih pozeb, ko rast prekinejo zunanji 
dejavniki. Med večkrat rodnimi sortami 
obstaja nekaj razlik. Posamezne večkrat 
rodne sorte cvetijo in rodijo le v dveh do 
treh intervalih, druge pa resnično cvetijo 
in rodijo skoraj neprekinjeno. Nekatere 
sorte izraščajo veliko število živic, druge 
pa so take, da je za množenje potrebna 
delitev grma ali celo setev. Tretja in bi-
stvena razlika je v sposobnosti zasnove 
cvetnih brstov na mladikah, ki izraščajo 
na živicah. Le tiste sorte, ki na mladikah 
zelo hitro zasnujejo cvetove, so primerne 
za gojenje obešank ali plezalk.

Osnova pravila sajenja
Pri oblikovanju nasada je treba pazi-

ti, da jagod ne sadimo na mesta, kjer so 
predhodno rasli paradižnik, krompir ali 
kumare. Poskusite jih posaditi med špina-
čo, čebulo, por, solato, redkvico, boreč ali 
nizki fižol. Za dober in kakovosten pride-
lek ter manj bolezni je priporočljivo sadi-
ke menjavati na tri leta. V domačem vrtu 
jih lahko gojimo tudi brez folije. V času 

zorenja naredimo le zastirko iz slame, da 
bodo v primeru dežja plodovi čisti in jih 
ne bo treba prati.

Za sladke plodove potrebujejo veliko 
hranil

Jagode so glede nege dokaj zahtevne. 
Ker potrebujejo rahlo kislo in dobro hran-
ljivo prst, tla pred sajenjem pognojimo z 
dolgodelujočim 100-odstotnim organskim 
gnojilom v obliki pelet Plantella Organik, 
vrtni prsti pa primešamo še kislo zemljo 
Plantella za rododendrone. Za tvorjenje 
plodov potrebujejo jagode veliko hranil, 
zato jih za vsaj trikrat v sezoni dognojimo 
s prilagojenim organskim gnojilom visoke 
vrednosti Bio Plantella Nutrivit za jagode 
in jagodičevje. Granule gnojila potresemo 
okoli rastlin. 

Treba jih je varovati pred boleznimi in 
škodljivci

Rastline so dokaj dovzetne za plesen 
in pegavost, zato jih že od začetka rastne 
dobe krepimo z naravnim varovalnim 
sredstvom na osnovi njivske preslice Bio 
Plantella Natur-f. To povsem ekološko 
sredstvo okrepi celične stene rastlin in 
tako povzročiteljicam bolezni prepreči 
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okužbo. Škropimo enkrat tedensko in po 
vsakem večjem dežju. Za večjo rodnost in 
obenem tudi večjo odpornost jagode vsaj 
trikrat v sezoni zalijemo še z vitaminskim 
kompleksom Bio Plantella Vita, ki vsebuje 
pomembne aminokisline, huminske kisli-
ne, vitamine in ogljikove hidrate. Jagode 
imajo nadvse radi tudi polži. Proti polžem 
ukrepamo tako, da okoli parcel in v manjši 
meri tudi na potke potrosimo slastno vabo 

Bio Plantella Arion +, ki jo polži izberejo 
raje kot naš pridelek. Na gredicah ali gre-
benih pa uporabimo plitve plastične po-
sode, kamor slastno vabo natrosimo. Za 
dodatno zaščito okoli gredic napravimo 
še mehansko prepreko z naravnim gelom 
Bio Plantella proti polžem. Čeprav je gel 
povsem naraven, brez vonja in barve, pa 
polži preko njega ne gredo. Gel preprosto 
iztisnemo iz plastenke in na ta način okoli 

območja, ki ga želimo zaščititi, zarišemo 
neprekinjen obroč.

Davor Špehar, strokovnjak 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.

Smetanova beluševa rižota s parmezanom za 4 osebe
2 lončka riža
1 por
1 šopek divjih belušev, lahko so tudi 
gojeni
2 dl sladke smetane
sol
beli poper
voda
olje
parmezan za posip

Šparglje očistimo, operemo in nareže-
mo na koščke. Por narežemo na kolobarje. 
Na olju prepražimo por, da malce porja-
vi, dodamo riž, premešamo, zalijemo s 
smetano, vodo, solimo in popramo ter na 
majhnem ognju kuhamo, da se riž zmeh-
ča in tekočina povre. Tik preden je rižota 
gotova, vmešamo še beluše, pokuhamo in 
postrežemo s parmezanom. 

Lidija Dornik

Nagradno vprašanje

S katerim specialnim organskim gnojilom visoke vrednosti dognojujemo jagode? 
Pred izidom nove izdaje Glasnika Škofljica bomo izžrebali tri srečneže, ki bodo pravilno odgovorili na nagradno 
vprašanje, in jih obdarili s praktičnim darilom. 

Odgovor: BIO PLA _ TE _ _ A NU _ _ IVIT ZA _ AG _ D _  IN JAG _ DIČE _ J _

Si želite še več zanimivih nasvetov za dom in vrt? Postanite član Kluba Gaia in naročnik revije Gaia! Za samo 
16,90 EUR letno boste lahko izkoristili mnoge ugodnosti kluba: brezplačna svetovanja, zanimiva predavanja in 
delavnice, specializirana vrtnarska popotovanja, klubske popuste, poleg tega pa boste prejeli še deset izvodov revije 
Gaia. Vabljeni tudi na spletno stran ljubiteljev vrtnarjenja www.klubgaia.com!

Ime in priimek 

Naslov  Pošta in poštna številka 

Želim postati član Kluba Gaia:  DA  NE

Pravilni odgovor pošljite na naslov: KLUB GAIA, SINJA GORICA 2, 1360 VRHNIKA. 
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Neutrudno si živel, 
korenine, plodove preskrbel.
Sedaj trudne roke počij,
v mislih in srcih  z nami si.

ZAHVALA 
Po dolgi bolezni nas je zapustil mož, oče, 

dedek in brat

IVAN ZAJC
(1932–2011)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja, 

darovano cvetje in sveče. 

Posebna zahvala gasilcem za svečano in slovesno 
spremstvo na njegovi poti v večnost.

Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku in kaplanu za 
lepo opravljen obred.

Vsi njegovi

Pisma bralcev
Spoštovani gospod Žlahtič,

odgovarjam na vašo reakcijo, ki je bila objavljena v Glasnikih 
2/2011 in 3/2011, na moj uvodnik v Glasniku 9/2010.

Kljub vsemu, kar ste »s spoštovanjem do bralstva« napisa-
li, dejstvo ostaja nespremenjeno. Vizijo je objavil Jože Žlahtič. 
Stranka Socialnih demokratov je namreč glede na obseg ne bi 
mogla, saj političnim strankam po veljavnem odloku o izdaja-
nju občinskega glasila pripada polovica strani na številko, kar 
se, mimogrede, v zadnjih nekaj številkah grobo krši, sankcij pa 
ni zaznati. Tako je bil glede vaše pobude, da se vaša vizija ra-
zvoja občine objavi, na uredništvu sprejet sklep, da je objava 
ob primerni urednikovi redakciji mogoča le kot osebna pobuda 
občana. Na to ste pristali in urejeno gradivo avtorizirali. Žal je 
bil dogovor za potrebe volitev zlorabljen.

Ko razmišljam o vašem (pre)obsežnem odgovoru, mi na misel 
žal ne pride nič drugega kot stara latinska modrost: Qui nimium 
probat, nihil probat. (Kdor preveč dokazuje, nič ne dokaže.)

Mag. Iztok Petrič

ZAHVALA

Iz majhnega je zrastlo (pre)veliko ...

Iskrena zahvala gasilcem in gasilkam PGD Škofljica, 
ki so se bliskovito odzvali na mojo prošnjo za intervencijo 

ob travniškem požaru 24. marca 2011. 

Hvala za požrtvovalno in nesebično pomoč.

Joško Fabjan z družino

Domovini
O domovina, ti si mi dom!
Hraniš me in me varuješ,
preteklosti se ne sramuješ.

Ropali so te – a ne izropali.
Svojili so si te – a ne osvojili.
Prodajali so te – a ne prodali.
Sejali so zlo – mi žanjemo svobodo.

Svobodo od Primorja do skalnih gora,
preko panonskih ravnic do krakovskega,
od Kolpe do notranjskega.

O domovina, meni edina!
Kjerkoli bom, te bom v srcu nosila,
mislila nate, zvesto te ljubila.

In ko minil bo moj čas,
ko tema me za vedno vzame, 
želim, da zemlja slovenska
me sprejme in me tiho objame. 

Marija Apovnik
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KOLEDAR PRIREDITEV V MAJU

Velikonočni prazniki so za nami. V prejšnji številki smo razpisali nagrado za najlepše pirhe, pisanice. 
V uredništvu smo se odločili, da nagrado podjetja Promes, d. o. o., LAVRICA prejmejo članice likovne 
skupine DU Škofljica. Čestitamo.

Kdaj Kje Kaj

Torek, 15. maj, ob 17.30 Knjižnica Škofljica pravljična ura, Lepo dekle
Torek, 15.maj, zbor ob 13. uri pri zbiralnici mleka Smrjenje pohod na Grmado, Mala Gora
Sobota, 21. maj, od 8. do 13. ure pod Ruskovim kozolcem Kmečka tržnica
Sobota, 21. maj , od 8.30 ure dalje pred OŠ Škofljica 16. Vseslovensko srečanje ljubiteljev starodobnih vozil
Ponedeljek, 23. maj, ob 19. uri Knjižnica Škofljica osnove psihološke astrologije
Torek, 24. maj, ob 17.30 Knjižnica Škofljica pravljična ura, O mucki Moniki in zvezdici Lučki
Četrtek, 26. maj , ob 9. uri dvorana občine Škofljica preventivno merjenje kostne gostote s predavanjem o 

osteoporozi
Sobota, 28. maj šolsko igrišče igram rokomet in plešem
Sobota, 28. maj, ob 8. uri zbor pred občino pomladanski pohod na Molnik, organizira OO SDS
Torek, 31. maj, ob 17.30 Knjižnica Škofljica pravljična ura, Zakaj je morje slano
Sobota, 4. junij Lavrica dan Lavrice



IGRAM ROKOMET IN PLEŠEM,

Tržnica pod Ruskovim kozolcem. (Foto: Barbara Boh)


