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Kazalo - Uvodnik

UVODNIK
Spoštovani občani in občanke,

pred vami je nova številka Glasnika, ki ga je z veliko zavze-
tostjo pripravila nova ekipa uredniškega odbora. Dne 29. maja 
2007 sem bil na seji občinskega sveta imenovan za odgovorne-
ga urednika našega občinskega glasila. Pri sestavi uredniškega 
odbora me je vodila zlasti želja, da bi našli primerne, strokovno 
podkovane ljudi, ki bodo lahko kar najbolje pokrivali čim več 
področij. Glede na njihovo dosedanje delo in vtise s prvega se-
stanka uredniškega odbora menim, da smo izbrali prave ljudi, 
ki imajo veliko samoiniciativnosti in entuziazma za delo pri ob-
činskem glasilu.

Hkrati ste ustvarjalci našega glasila seveda tudi vi, dragi ob-
čani in občanke, in vas vljudno vabim, da s svojimi prispevki 
(članki, fotografijami, literarnimi prispevki, kritiko, raznoraz-
nimi predlogi in idejami …) redno sodelujete. Nekaj prostora 
bomo namenili pismom bralcev, s katerimi želimo vzpodbuditi 
dinamično izmenjavanje mnenj in idej. V prihodnjih številkah 
bomo skušali podrobneje predstavili občanko ali občana, ki vid-
no ali skrito deluje v dobrobit naše občine. Če poznate koga, ki 
si zasluži stran ali dve v našem glasilu, bomo vašega predlo-
ga zelo veseli. Redno bomo pripravili »temo meseca«, v kateri 
bomo podrobneje pisali o problematiki, ki je ali bo vplivala na 
življenje občine Škofljica. V tej številki si lahko tako preberete 
več o novi regionalizaciji Slovenije oziroma ustanavljanju po-
krajin. V katero pokrajino bo spadala naša občina, pravzaprav 
ni še nikomur čisto jasno.

Uredniški odbor bi si želel rednega sodelovanja tudi s pred-
stavniki vaških in krajevnih skupnosti, da bomo lahko resnično 
zagotovili enakomerno pokritost vseh delov naše občine. Enako 
velja tudi za vsa društva. Še naprej nas pisno in pravočasno ob-
veščajte o dogodkih v vašem kraju oziroma društvu, opozorite 
nas na kakršnokoli dogajanje, za katero menite, da si zasluži 
mesto v Glasniku. V naprej nam posredujte datume dogodkov, 
da jih bomo objavili v napovednem koledarju.

V obdobju od izida zadnje številke Glasnika je življenje ob-
čine zaznamovalo kar nekaj velikih dogodkov. Reportaže smo 
pripravili z 20-letnice vrtca, 7. srečanja Gradiščanov in odprtja 
novih prostorov knjižnice. Pri pripravi proslave ob dnevu dr-
žavnosti se je zgodila neljuba napaka, ki smo jo spremenili v 
nagradno igro. Upam, da boste v njej sodelovali in morebiti, če 
vam bo sreča naklonjena, prejeli praktično nagrado.

Naj vam ob koncu zaželim prijetno poletje. Naj vam ga po-
lepša tudi prebiranje poletne številke vašega Glasnika.

Iztok Petrič,
odgovorni urednik
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Novice iz občinske hiše

Na 6. redni seji, ki je bila 29. 5. 2007, 
je občinski svet imenoval odgovornega 
urednika občinskega glasila Glasnik.  
Tako bo sedaj občinski časopis urejal Iz-
tok Petrič, stanujoč Jagrova ulica 40, Škof-
ljica.

Imenovana je bila tudi Občinska volil-
na komisija, in sicer za:
- predsednico: Daja Bah Koren, Kamni-
karjeva ulica 9, 1291 Škofljica;
- namestnico  predsednice: Majda Koc-
mur,  Dolenjska cesta 73, 1291 Škofljica;                                             
- člana:  Denis Čaleta,  Kamnikarjeva uli-
ca 21, 1291 Škofljica;
- namestnika člana: Franc Mačerol,  Vre-
čarjeva ulica 20, 1291 Škofljica;
- člana: Milan Vučko,  Šmarska  cesta 57, 
1291 Škofljica; 
- namestnika člana: Rok Koncilja,  Smrje-
ne 52 A, 1291 Škofljica;
- članico: Špela Intihar,  Puciharjeva ulica 
2, 1291 Škofljica; 
- namestnika članice: Peter Nose,  Bučar-
jeva ulica 4, 1291 Škofljica. 

Na zborih krajanov, ki so bili v zimskem 
času, so občani predlagali kandidate za 
četrtne in vaške odbore, potrdil pa jih je 
občinski svet. Nekatere skupnosti takrat 
niso imele dovolj kandidatov,  sedaj pa se 
odbori dopolnjujejo. V vaški odbor Gum-
nišče je občinski svet imenoval Barbaro 
Pelhan, Gumnišče 8 A, 1291 Škofljica, in 
Olgo Marguč, Gumnišče 10, 1291 Škoflji-
ca, v vaški odbor Glinek pa Antona Sku-
bica, Glinek 8, 1291 Škofljica, ter Tomaža 
Marinška, Glinek 22 A, 1291 Škofljica.

Mandat članov odborov traja do izteka 
mandata članov Občinskega sveta, ki jih 
je potrdil.

Za varnost naših otrok bo poskrbel nov 
Občinski svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu v dosedanji sestavi 
in potrdil kandidate za nove člane Ob-
činskega sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Občine Škofljica. Dose-
danjim članicam in članom OSPV Občine 
Škofljica se uprava zahvaljuje za sodelo-
vanje.

Občinski svet je sprejel tudi Odlok o za-
ključnem računu za leto 2006. Navzoči 
so bili seznanjeni s prihodki in odhodki. 
Predstavljeno je bilo poročilo o sprejetem 
in veljavnem proračunu, o prerazporedit-
vah, o katerih v skladu z določili odloka 
odloča župan s sklepom, ter o namenih 

porabe splošne proračunske rezervacije. 
Zaključni račun je pregledal tudi nadzorni 
odbor. Predsednik nadzornega odbora je 
povedal, da niso našli nepravilnosti. Ker 
je realizacija proračuna nizka, je nadzorni 
odbor dal priporočilo za realnejše planira-
nje prihodkov in odhodkov. 

Nadalje je občinski svet obravnaval 
Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti ne-
profitnih organizacij, društev, združenj, 
humanitarnih organizacij, ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti in drugih institucij. 
Roman Brunšek, podžupan Občine Škof-
ljica, je povedal, da so o pravilniku raz-
pravljali občinski svetniki že v preteklem 
mandatu. Društva so raznolika tako po 
vsebini njihovega dela kot številčno, zato 
je bilo potrebno pripraviti pravno podlago, 
na osnovi katere se bo lahko ovrednotilo 
delo društev. Pravilnik določa upravičen-
ce do proračunskih sredstev, postopek za 
pridobivanje sredstev, merila in kriterije 
za sofinanciranje, pa tudi nadzor nad po-
rabo sredstev. Pravilnik daje tudi možnost 
društvom, da glede na program, ki ga pri-
javljajo, pridobijo sredstva tudi iz drugih 
proračunskih postavk.

Občinski svet občine Škofljica je pra-
vilnik in točkovnik sprejel z manjšimi 
spremembami in dopolnitvami.

Občinski svet občine Škofljica je na  6. 
redni seji sprejel tudi Pravilnik o spre-
membah in dopolnitvah Pravilnika o 
enkratnem prispevku za novorojence v 
Občini Škofljica.

Dalj časa pa je na seji tekla razprava 
o Programu opremljanja v območju 
urejanja ŠSV 4/4 – 1 Lavrica. Program 
komunalnega opremljanja je razdeljen na 
tri dele: opredeljuje gradnjo komunalne 
infrastrukture na območju blokovne grad-
nje, gradnjo povezovalnih cest med nase-
ljem in Kamnikarjevo ter  Jagrovo ulico, 
izgradnjo križišč Kamnikarjeve in Jagro-
ve ulice z Dolenjsko cesto ter rekonstruk-
cijo obeh cest s potrebnimi komunalnimi 
vodi. Program opremljanja je osnova za 
pripravo pogodbe o komunalnem opre-
mljanju med občino in investitorjem, kjer 
bodo dogovorjene časovne in finančne 
obveznosti investitorja in občine.

Občinski svetniki so postavili na to 
temo več vprašanj; najbolj pa jih je zani-
malo,  kje bo potekal promet v času grad-
nje, saj ne smemo pozabiti, da je tu vrtec, 
šola. 

Občinski svet  je potrdil Program opre-
mljanja za gradnjo na območju urejanja 
ŠSV 4/4 – 1 Lavrica ter predlagal, da 
se urbanistična pogodba pred podpisom 
predloži občinskemu svetu.  

Nadalje je občinski svet sprejel Sklep o 
potrditvi DIIP za novogradnjo OŠ Lavrica 
in dograditev vrtca na Lavrici in Škoflji-
ci. 

Na območju naselja Škofljica  vodi  do 
novega stanovanjskega naselja in po na-
selju investitorja TA-BU, d.o.o.,  ulica, ki 
jo je potrebno poimenovati. Nova ulica 
bo potekala od Kočevske ceste ob potoku 
Škofeljščica skozi novo naselje do vrha 
hriba. Predstavniki vaške skupnosti Zalog 
- Klanec so predlagali, da se ulica poime-
nuje Ob potoku.

Občinski svet je na 6. redni seji opravil 
prvo branje Osnutka Odloka o poimeno-
vanju ulice.

Na Občino Škofljica je bila naslovljena 
prošnja za odkup dela zemljišča s parc. 
št. 1750/5 k. o. Gradišče, ki je v katastru 
označena kot javno dobro – pot v izmeri 
3.057 m² in gospodarsko poslopje v izme-
ri 16 m². Predmetno zemljišče predstavlja 
javno dobro in z njim ni mogoče prosto 
razpolagati, saj morajo biti vse prodaje 
stvarnega premoženja predhodno pred-
videne v programu prodaje finančnega 
in stvarnega premoženja, o čemer odloča 
občinski svet.

Sprejet pa je bil sklep v zvezi z zem-
ljiščem v k. o. Lanišče, da se namesto 
menjave dela zemljišča s parc. št.  132/7 
k. o. Lanišče za del zemljišča s parcelno 
številko 2359/3 k. o. Lanišče  investitorju 
dovoli odkup dela zemljišča s parc. št. 23-
59/3 k. o. Lanišče. Po pravnomočnosti od-
ločbe Geodetske uprave RS o parcelaciji 
zemljišča s parc. št. 2359/3 k. o. Lanišče 
se opravi cenitev zemljišča. Stroške cenit-
ve in ostale stroške, ki bodo s postopkom 
nastali, je dolžan poravnati investitor. Ob-
činski svet bo o ukinitvi javnega dobra in 
o ceni za m2 odločal na prvi seji po prido-
bitvi vseh podatkov in ko bodo končani 
vsi potrebni postopki.

Na koncu seje je bilo predstavljeno po-
ročilo delovanja medobčinskega inšpek-
torata za območje občine Škofljica. 

Občina Škofljica
Brigita Marinšek

6.  REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE ŠKOFLJICA
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Novice iz občinske hiše

7. redna seja občinskega sveta občine 
Škofljica je vsebovala 12 točk dnevnega 
reda.

Občinski svet je opravil 2. branje  Od-
loka o poimenovanju ulice in ga v celoti 
sprejel. Tako bo na Škofljici nova ulica, 
ki se bo imenovala Ob potoku. 

Odlok o plakatiranju in oglaševa-
nju, ki ga je v letu 1996 sprejel občin-
ski svet, je zastarel in v veliki meri ne-
skladen z zakonodajo. Občinska uprava 
je pripravila osnutek novega odloka, ki 
obsega več vsebin. V prvi vrsti naj bi 
se uredilo plakatiranje na podlagi sploš-
nih pogojev, torej osnovno obveščanje 
občanov, ki se že izvaja, ni pa formal-
nopravno urejeno. V nadaljevanju služi 
odlok kot osnova za pripravo pravilni-
ka, na podlagi katerega bi občina z od-
dajanjem oglaševalskih mest, predvsem 
na drogovih javne razsvetljave, pridobi-
la dodatna proračunska  sredstva.  Tretji 
sklop pa obsega usmerjevalni sistem, ki 
je trenutno stihijsko urejen in prepuščen 
posameznikom. Zajema pa tudi osnovna 
načela za oglaševanje v okviru izvedbe 
lokalnih volitev. 

Tako je občinski svet občine na 7. red-
ni seji potrdil Osnutek Odloka o oglaše-
vanju in usmerjevalnem sistemu. 

Gradbena dela na večnamenski 
dvorani so v zaključni fazi. Glede na 
to, da se bliža otvoritev in s tem preda-
ja njenemu namenu, je občinska uprava 
pripravila pravilnik, ki določa možnost 

najema in pravila, ki jih morajo upošte-
vati najemniki. 

Priloga k pravilniku je cenik o upo-
rabi večnamenske športne dvorane s 
spremljajočimi prostori in telovadnice, 
ki ga letno potrjuje občinski svet obči-
ne Škofljica, ter hišni red, ki ga potrdi 
župan.

Občinski svet  je sprejel  Pravilnik o 
uporabi večnamenske športne dvora-
ne Škofljica in cenik o uporabi večna-
menske športne dvorane in telovadnice 
Škofljica za šolsko leto 2007/2008.

Nadalje je občinski svet občine Škof-
ljica  potrdil višino prispevka za no-
vorojence za leto 2007 v višini 83,46 
€, za leto 2008 pa prispevek v višini 
150,00 €. Poleg prispevka prejmejo tudi 
knjigo.

Občinski svet je dal soglasje k predla-
gani ceni socialnovarstvene storitve po-
moč družini na domu, ki jo je predlagal 
izvajalec CSD Ljubljana Vič - Rudnik, 
v višini 12.5390 €. Občina Škofljica 
subvencionira ceno urne postavke v vi-
šini 12.5390 €.

Oblikovalo se je tudi uredništvo ob-
činskega glasila Glasnik. Sprejet je bil  
sklep:
- da se za članico uredništva na predlog 
župana imenuje Katjo Škrabec;
- da se za člana uredništva na predlog ob-
činskega sveta imenuje Andreja Pogačni-
ka;
- da se za člana uredništva na predlog 

urednika občinskega glasila  imenuje Ju-
reta Brkinjača in Bojana Pirnata.

Občinskim svetnikom je bila predlo-
žena  Pogodba o opremljanju za grad-
njo v območju urejanja ŠSV 4/4 - 1 
Lavrica, ki predstavlja primerno osno-
vo za nadaljnje dogovore z investitorji. 

Občinski svet občine Škofljica je ob-
ravnaval vladni predlog območij po-
krajin v Sloveniji in sprejel sledeči 
sklep:

Občina Škofljica se strinja, da posta-
ne del Osrednjeslovenske pokrajine, pri 
čemer podpira prizadevanja MOL, da 
območje mestne občine postane samo-
stojna pokrajina;

v kolikor izločitev Ljubljane iz Osred-
njeslovenske pokrajine ni mogoča, se 
občina Škofljica z vladnim predlogom 
strinja;

če Osrednjeslovenska pokrajina ne bo 
oblikovana na enega izmed prej navede-
nih načinov in se bodo »obljubljanske« 
občine razdelile po ostalih pokrajinah, 
se občina Škofljica priključuje pobudi 
županov za ustanovitev pokrajine ob 3. 
a razvojni osi, ki vključuje občine južno 
od Ljubljane, vse do meje s Hrvaško.  

Med zadnjimi točkami dnevnega reda 
pa je občinski svet sklepal o dobitnikih 
občinskih priznanj, ki bodo podeljena v 
jeseni ob občinskem prazniku.

Občina Škofljica
Brigita Marinšek

7. REDNA SEJA Z DNE 26. 6. 2007
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Novice iz občinske hiše

Vabimo športna društva, klube, rekreativne skupine …, da predložijo vlogo za uporabo prostorov, ki so namenjeni igranju roko-
meta, košarke, odbojke, namiznega tenisa, badmintona in različni drugi splošni vadbi oziroma rekreaciji v telovadnici OŠ Škofljica. 
Igranje nogometa ni dovoljeno! 

Razpis za uporabo telovadnice objavljamo do odprtja Večnamenske športne dvorane Škofljica (predvidoma novembra 2007). 
Predvidoma septembra 2007 bo objavljen nov razpis za vse razpoložljive športne površine za šolsko leto 2007/2008.

Prednost pri uporabi prostorov imajo športna društva in klubi, ki se ukvarjajo z mladino, so usmerjeni v kakovosten in tekmovalni 
šport in so vključeni v financiranje programa športa iz proračuna občine Škofljica. 

Vloga mora obvezno vsebovati:
- naziv in naslov društva/kluba, rekreativne skupine …,
- priimek, ime, naslov in telefonsko številko kontaktne osebe,
- naslov prejemnika računov za najem dvorane ali kabineta,
- želeni termin (v okviru spodaj navedenih),
- oblika rekreacije (vrsta, dejavnost),
- seznam udeležencev v skupini. 

Obrazec vloge je objavljen na internetni strani Občine Škofljica, dobite pa ga tudi v sprejemni pisarni v času uradnih ur. Vloge 
bomo sprejemali  do vključno 10.  avgusta  2007. 

Vloge pošljite na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.

Cena najema telovadnice v sezoni 2007/2008 bo:
Brezplačno uporabljajo telovadnico skupine, ki izpolnjujejo vse tri navedene pogoje:
a) kandidirajo na razpisu za sofinanciranje programov športa, ki ga objavi občina Škofljica,
b) organizirano izvajajo vadbo za otroke in mladino,
c) tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez.
Za  izvajalce športnih programov, ki pridobivajo sredstva na razpisu za sofinanciranje programov športa občine Škofljica, 

bo cena 8,00 €/h (DDV ni vključen).
Za ostale 16,00 €/h (DDV ni vključen).
Pričetek rekreacije je predviden 4. septembra 2007.
Telovadnico bo možno uporabljati:
ponedeljek, torek, sreda, četrtek,  petek: 17.–22. ure; sobota 16.–21. ure.

Na osnovi prejetih vlog bo občina Škofljica pripravila predlog koriščenja telovadnice, dokončno pa ga bo  potrdil  župan Občine 
Škofljica. Termini bodo dodeljeni s pogodbo za šolsko leto 2007/2008. 

Urnik uporabe prostorov oziroma dodeljenih terminov (s pogodbo) vam bomo poslali na naslov, ki nam ga boste posredovali, ob-
javljen pa bo tudi v prostorih Osnovne šole Škofljica. 

Zainteresirani uporabniki telovadnice morajo obvezno vložiti vlogo na obrazcu, ki je objavljen na internetni strani Občine Škof-
ljica:  www.skofljica.si. 

Če želite prejeti obrazec po elektronski pošti, prosimo, da to sporočite na naslov: joze.kastelec@obcina.skofljica.si.

Nepopolnih vlog in vlog, ki bodo prispele po  navedenem datumu, ne bomo obravnavali.

Občina Škofljica
Boštjan Rigler, župan                                                            

NOV UREDNIŠKI ODBOR GLASNIKA
Kot ste lahko prebrali v prejšnji številki Glasnika, je občinski svet na svoji 6. redni seji, dne 29. maja 2007, za novega odgovor-

nega urednika našega občinskega časopisa Glasnik imenoval Iztoka Petriča, na 7. redni seji, dne 26. junija 2007, pa še nov ured-
niški odbor: na predlog župana je bila v uredniški odbor imenovana Katja Škrabec, na predlog občinskega sveta Andrej Pogačnik, 
na predlog urednika pa Jure Brkinjač in Bojan Pirnat. Novemu uredniškemu odboru želim uspešno delo pri našem časopisu. 

Ob tej priložnosti izrekam tudi iskreno zahvalo najprej dosedanjemu uredniku Petru Palu, ki je na svetlo spravil kar nekaj 
letnikov Glasnika in tako poskrbel, da smo bili obveščeni o dogajanju v naši občini, hkrati pa bo zapisano ostalo tudi pomemben 
pričevalec naše dejavnosti za zgodovino. Hvala tudi članom preteklega uredniškega odbora: Ani Nuši Brodnik, Sergeju Prinčiču 
ter Katji Škrabec in Andreju Pogačniku, ki nadaljujeta svoje delo tudi v novi zasedbi.

Boštjan Rigler,
župan

JAVNI RAZPIS ZA UPORABO TELOVADNICE  
V OSNOVNI ŠOLI  ŠKOFLJICA 



7

Novice iz občinske hiše

Občinski svet Občine Škofljica je na 6. 
redni seji razrešil in se zahvalil za sodelo-
vanje dosedanjim članom OSPV Škofljica 
in na podlagi  22. člena Zakona o varnosti 
v cestnem prometu (Ur. l. RS št. 83/2004) 
imenoval nove, ki vam jih predstavljamo:
- Roman Brunšek, profesor, občinski svet-
nik, podžupan;
- Miroslav Kumin, policist, vodja policij-
skega okoliša PP Ljubljana Vič;
- Tomaž Šivic, inž.,  Javna razsvetljava, 
1000 Ljubljana;
- Marija Apovnik, učiteljica, predstavnica 
OŠ in vrtca Škofljica;
- Lucija Erčulj, učiteljica, predstavnica 
OŠ in vrtca Škofljica, mentorica kolesar-
skega krožka v OŠ Škofljica;
- Bojan Pirnat, univ. dipl. kemik, predsed-
nik Skavtov Škofljica;

- Mateja Križman, geometrinja, predstav-
nica staršev OŠ in vrtca Škofljica;
- Božidar Toni, univ. dipl. inž., upokojen.

Novoimenovani svet se je sestal na 1. 
redni seji, na kateri je Božidar Toni, dose-
danji predsednik, seznanil nove članice in 
člane o preteklih aktivnostih na področju 
prometne varnosti v okviru občine, župan 
se je zahvalil dosedanjim članom sveta in 
predstavil projekte, ki so v fazi realizacije 
in se nanašajo na navedeno tematiko. 

S strani novega sveta pa so bili že pred-
stavljeni prvi predlogi za delo v prihod-
nje. 

Poseben poudarek je bil namenjen vlogi 
staršev pri vzgoji najmlajših in mladih v 
prometu ter pomenu vključevanja staršev 
v izvajanje projektov za večjo varnost.

V razpravi sveta je bila izražena želja, 

da se v  izboljšanje prometne varnosti 
vključi čim širši krog občanov, zato se ob-
račamo na vas, občanke in občani Občine 
Škofljica, da svoje predloge za izboljšanje 
prometne varnosti in težave, s katerimi 
se vsakodnevno srečujete na navedenem 
področju, sporočite na elektronski naslov 
Občine Škofljica: obcina@obcina.skoflji-
ca.si ali joze.kastelec@obcina.skofljica.
si.

Dosedanjim članicam in članom OSPV 
Škofljica se zahvaljujemo za večletno 
konstruktivno delo na področju prometne 
varnosti. 

V pričakovanju vaših predlogov za iz-
boljšanje prometne varnosti vas pozdrav-
ljamo.

Jože Kastelec,
družbene dejavnosti

ZAHVALA DOSEDANJIM ČLANOM IN IMENOVANJE NOVIH ČLANOV 
OBČINSKEGA SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU 
(OSPV) ŠKOFLJICA IN USMERITVE ZA DELO V PRIHODNJE

Stopili smo v drugo polovico leta in za 
vami je vrsto uspešno izvedenih (šport-
nih, kulturnih, turističnih …) prireditev. 
Pred nami pa sta poletna meseca (julij in 
avgust) mirovanja, v katerih boste lahko 
prizadevni člani in članice društev zajeli 
sapo in napolnili baterije.

Sledila bo vesela jesen, v kateri bo ob-
čanom Škofljice poleg ostalih sadov do-
zorela tudi nova večnamenska športna 
dvorana (otvoritev je predvidena novem-
bra). V dolgih zimskih večerih pa bomo 
obiskovali prireditve društev, se rekreirali 
in pričakovali, kaj bo prineslo novo leto.

Društva ste leto pričela z novoletnim 
delovnim srečanjem z županom in nada-
ljevala s predavanjem, v katerem je bil 
predstavljen novi Zakon o društvih. Glede 
na udeležbo menimo, da je bilo predava-
nje izredno pozitivno sprejeto, mnogi pa 
ste ugotovili, da ni samo občina tista, ki 
društvom pri kandidiranju za sofinanci-
ranje programov postavlja pravila in po-
goje. 

Uprava in komisija za družbene dejav-
nosti sta pripravili Pravilnik o sofinancira-
nju programov društev, katerega sestavni 
del so tudi merila. Navedeni dokument s 
prilogo je  občinski svet Občine Škofljica 
sprejel na 6. redni seji in bo stopil v velja-
vo 1. 1. 2008. 

Letošnje programe društev smo ocenje-
vali po Navodilih za izvedbo razpisa in po  
določitvi načina izvedbe sofinanciranja 
programov društev, katerih osnova je bil 
točkovnik novega pravilnika.

Pri pregledu in ocenjevanju (točkova-
nju) programov je komisija ugotavljala, da 
marsikatero društvo navodil za izpolnje-
vanje že pripravljenih obrazcev, ki naj bi 
bili v pomoč tako društvom kot upravi, ni 
vzelo resno, zato bomo v prihodnje, glede 
na določbe sprejetega pravilnika, nepopol-
ne vloge društev izločili iz obravnave.

Na tem mestu je potrebno izreči pohva-
lo športnim društvom, ki so kljub dokaj 
zahtevnim pogojem in obrazcem za izpol-
njevanje, vsa pravočasno oddala popolne 
vloge. Mislimo, da jih bo potrebno pri-
hodnje leto posnemati. 

Opozarjamo društva, ki niso oddala 
poročila o porabljenih sredstvih za leto 
2006, da je to pogodbena obveza (ne gle-
de na to, da se v letu 2007 niso prijavili na 
razpis), v nasprotnem primeru bo občina 
ukrepala v skladu s podpisano pogodbo.

Kot ste predstavniki društev že ugoto-
vili, ste društva v letu 2007 prejela nekaj 
več sredstev kot v preteklem letu, to pa 
zato, ker je za sofinanciranje programov  
kandidiralo manj društev, pri pripravi pro-
računa pa smo sredstva povišali za pripo-

ročeno stopnjo.
Proti koncu leta imamo v načrtu sre-

čanje predstavnikov društev, na katerem 
bomo obravnavali nova pravila sofinan-
ciranja programov. Na ta način želimo 
olajšati delo pripravljalcem programov, 
komisiji in upravi.

Tisti, ki ste nam sporočili naslov elek-
tronske pošte, ste lahko ugotovili, da je 
tovrstna pošta učinkovit in hiter način 
komuniciranja. Predlagamo, da nam elek-
tronske naslove posredujete vsi, ki z njimi 
razpolagate.

Glede na to, da se bliža konec prve 
polovice proračunskega leta, vas želimo 
spomniti na pogodbeno obveznost o od-
daji polletnega finančnega poročila s pri-
loženimi fotokopijami računov (rok odda-
je je do 31. 07. 2007).  Obrazci za poro-
čila bodo na razpolago na spletni strani: 
www.skofljica.si, društvom, ki so nam 
posredovala e-pošto, pa jih bomo poslali 
na njihov e-naslov.

V skladu z dogovorom na novoletnem 
srečanju društev in sklepom komisije za 
družbene dejavnosti objavljamo seznam 
društev, ki ste kandidirala za sofinancira-
nje programov, in višino sredstev, ki ste 
jih oziroma jih boste na podlagi pogod-
be prejela za izvajanje programov v letu 
2007.

SPOŠTOVANI ČLANI IN ČLANICE DRUŠTEV
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OSTALA, TURISTIČNA, KULTURNA, VETERANSKA, MLADINSKA DRUŠTVA

Zap. št. Društvo Vrednost programa v €
01. TD Škofljica 4.147,06
02. TD Lavrica 1.953,55
03. DU Škofljica 1.770,12
04. DU Lavrica 855,45
05. ZB Škofljica 939,27
06. ZB Lavrica 583,64
07. Old timer club 1.756,87
08. Skavti Škofljica 1.510,51
09. DPM Lavrica 1.465,42
10. Škurh 763,86
11. KUD Škofljica 2.463,03
12. Karitas Škofljica 1.794,68
13. Karitas Želimlje 1.317,12
14. DZIIŠD Smrkolin 2.161,74
15. Čebelarsko društvo Škofljica 814,78

ŠPORTNA DRUŠTVA

Zap. št. Društvo
Vrednost celotnega športnega 
programa društva v €:

Od celotnega zneska športnega programa je 
namenjeno organizaciji športnih prireditev: 

01. Balinarski klub Gradišče 1.678,00 110,00

02. MTB Lavrica 739,00

03. ŠD mladih Špela Škofljica 3.089,00 500,00

04. ŠD Škofljica 17.947,00 4.214,00

05. ŠRD Kosec 963,00

06. ŠTD Royal 678,00

07. ŠK Pijava Gorica 1.123,00 110,00

08. BD »BALINČEK« Škofljica 962,00 110,00

09. ŠD »Korenine« 678,00 110,00

Pri dodelitvi sredstev športnim društvom moramo opozoriti na sredstva, ki so bila društvom dodeljena za organizacijo športnih 
prireditev, ki so občinskega značaja in so v celoti namenjena za pokrivanje stroškov za izvedbo le-teh. 

Želimo vam obilo osebnih užitkov in potrpežljivosti pri izvajanju programov društev, ki  bogatijo naše medsebojne odnose ter 
večajo prepoznavnost občine.

Jože Kastelec, 
družbene dejavnosti

PRENOVLJENE SPLETNE STRANI OBČINE ŠKOFLJICA
www.skofljica.si

Sporočamo vam, da smo zagnali prenovljene spletne strani Občine Škofljica, katerih namen je približati ljudem vse dejavnosti 
naše občine. S spletnih strani boste lahko pobirali razne obrazce, prebirali uradne objave, sledili dogodkom, iskali zgodovinske 
ali sodobne podatke o naših krajih in ljudeh ter zastavljali vprašanja in izražali mnenja. Na spletnih straneh bo v celoti objavljeno 
tudi naše občinsko glasilo Glasnik.
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Krajevne, četrtne in vaške skupnosti

Sela, 15. 6. 2007. Krajani vasi Sela so 
letos že drugič pripravili prisrčno domače 
srečanje vaščanov. Zbrali so se današnji 
in nekdanji – že odseljeni krajani. To je 
bilo veselo snidenje, prijetno kramljanje, 
sklepanje novih poznanstev, pa menda 
celo poslov.  Deloven in iznajdljiv človek 
povsod najde svoje interese. 

En dan prej so se zbrale predvsem žene 
in dekleta, ki jih zanimajo stari običaji. 
Učile so se plesti vence. S svojimi izdelki 
so okrasile Kozinov (Dolinškov) kozolec, 
ki je bil lepo pripravljen za zbrano druš-
čino. Stene prireditvenega prostora so 

okrasili s starim kmečkim orodjem in pri-
mernimi predmeti, ki jih je bilo moč najti 
po selskih hišah in podstrehah. Priznam, 
da jim je izvirni načrt zelo dobro uspel. 
Vsekakor gre velika pohvala celotni Ko-
zinovi – Dolinškovi družini, da so tako 
izvirno in z ogromno truda uspeli vse to 
urediti. Izvrsten golaž sta skuhala Vojka 
in Janez Krašovec, ki sta se z družino v 
vas priselila leta 1985. Meso je pripravilo 
Mesarstvo Blatnik. 

Srečanje ni bilo namenjeno samo plesu, 
pač pa pogovoru, spoznavanju, druženju. 
Seveda je druženje spremljala tudi pri-

jetna glasba. Posebno točko sta pripra-
vili deklici Katja in Nika Koprivc, ki sta 
z violino in harmoniko skupaj poživili 
celotno prireditev. Vseh zbranih nisem 

preštel, moram pa reči, da je bilo v pri-
merjavi z lanskim srečanjem manj otrok 
in mladine. Pogrešal sem nekatere znance 
izpred 55 let in več, ki so še lansko leto 
bili na prireditvi.

Vsako gospodinjstvo je prispevalo ne-
kaj aperitiva in po en krožnik domačega 
svežega peciva. Kozolec je nudil odlično 
streho za dobro razpoloženo družbo, ki je 
tudi rahel nočni dež ni pregnal. Organiza-
cijski odbor je štel 11 članov in še nekaj 
pomočnikov. Zaslužijo si veliko priznanje 
za ves trud. Upamo, da se zadeva ne bo 
prekinila, saj smo vsi potrebni prijetnih 
srečanj in druženja.

Andrej  Pogačnik

2. VEČER NA VASI SELA

Ponosni in zadovoljni Selci

Vojka Krašovec je skrbela za golaž

Vaška skupnost Vrh nad Želimljami je z 
letošnjim letom začela delovati v prenov-
ljeni sestavi. Član vaške skupnosti ostaja 
Reimond Jeršin, dolgoletni predsednik 
vaške skupnosti, pridružila pa sva se mu 
dva nova člana, in sicer Tom Zajšek in 
Tina Merčnik. V novi sestavi sem pred-
sednica vaške skupnosti Tina Merčnik. 
Vsi trije imamo veliko željo po razvoju 
Vrha, zato smo s pozitivno energijo začeli 
svoje delovanje. 

Do konca maja smo se srečali že trikrat 

in napisali nekaj dopisov na Občino Škof-
ljica. 

Občino Škofljica smo tako prosili za 
pomoč iniciativnemu odboru za asfaltira-
nje lastniške ceste pod cerkvijo. Dne 12. 
4. 2007 smo na občino poslali dopis, v 
katerem smo izpostavili tri probleme, ki 
se pojavljajo na Vrhu: problem odvodnja-
vanja meteorne vode na cesti proti Ločni-
ku, problem zapore ceste proti cerkvi in 
problem ekoloških con. Javili smo se na 
razpis za občinska priznanja, in tako 30. 

5. 2007 predlagali Marjana Jamnika za 
županovo priznanje.

Javni sestanek z županom
Na zadnjem srečanju članov vaške 

skupnosti smo sklenili imeti javni sesta-
nek vaške skupnosti, na katerega smo 
povabili tudi župana Občine Škofljica, 
Boštjana Riglerja. Župan se je povabilu 
odzval in tako smo imeli 30. maja 2007 
v gasilskem domu na Vrhu javni sestanek 
vaške skupnosti, na katerega so bili vab-
ljeni vsi vaščani. 

PRENOVLJENA SESTAVA VAŠKE SKUPNOSTI VRH NAD ŽELIMLJAMI

Z ŽUPANOM O RAZVOJU VRHA IN 
REŠEVANJU VAŠKE PROBLEMATIKE 
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Isti dan sva imela predsednica vaške 
skupnosti in župan tudi individualen sesta-
nek na Občini Škofljica, kjer sva preletela 
vaško problematiko in si pred sestankom 
na Vrhu tudi na terenu ogledala najbolj 
pereče probleme Vrha nad Želimljami. 

Prvi problem, ki smo ga izpostavili na 
sestanku, je nujno popravilo ceste proti 
Ločniku zaradi neustrezne ter neurejene 
infrastrukture odvodnjavanja meteorne 
vode. Župan je odgovoril, da so si pristoj-
ne službe problem ogledale na terenu, ter 
ocenjuje, da je problem pereč in je zato 
delna sanacija problema nujna. Pristojne 
službe bodo problem reševale z linijsko re-
šetko ter  odvodnjavanjem v ponikalnico, 
vendar bo problem s tem rešen le začasno. 
Trenutno smo v dogovorih z lastnikom za 
soglasje za izgradnjo ponikalnice. 

Naslednji problem, ki smo ga izposta-
vili, je večerno kaljenje miru v poletnih 
mesecih pri cerkvici sv. Petra. Skupina 
vaščanov je izrazila željo po zapori ceste 
proti omenjeni cerkvici. Za mnenje smo 
prosili župana, ki je povedal, da je od-
ločno proti zaprtju ceste proti cerkvici, 
saj je le-ta javnega značaja. Poleg tega 
je pripomnil, da takšen ukrep ne bi rešil 
omenjene problematike. Župan predlaga, 
naj se tovrsten problem rešuje na druga-
čen način, sam pa se bo angažiral, da bo 
posredovanje policije aktivnejše.

Kam postaviti ekološki otok?
Vaška skupnost Vrh nad Želimljami 

aktivno išče primerno lokacijo za vsaj en 
ekološki otok, saj moramo ločene odpad-
ke voziti na Škofljico ali v Ljubljano.  

Župan je povedal, da ima občina za sofi-
nanciranje ekoloških otokov posebej njim 
namenjena sredstva. Župan poziva vaško 
skupnost, da poišče ustrezno lokacijo in 
o tem obvesti Občino Škofljica, da le ta 
začne s potrebnimi postopki. 

V juniju je bila ustrezna lokacija najde-
na, z njo se strinja tudi župan, v nadalje-
vanju moramo le še dobiti nekaj soglasij 
in sprožiti postopke na občini.

Problem vlomov
Žal so se tudi letos že pojavili vlomi v 

hiše na Vrhu, zato je župan predstavil svo-
je razmišljanje o reševanju problematike 
javne varnosti na Vrhu nad Želimljami ter 
okoliških vaseh. Pravi, da se bo proble-
matika poskušala reševati s pomočjo poli-
cistov, hkrati pa razmišlja o alternativnih 
rešitvah, kot so varnostni sosvet, sodelo-
vanje občanov ipd. 

Vaščani so na sestanku izpostavili tudi 
pomanjkanje javne razsvetljave na ne-

katerih delih Vrha. Župan je razložil, da 
se javna razsvetljava prioritetno širi na 
šolskih poteh. Vsako leto je za to name-
njenih nekaj sredstev, vaška skupnost pa 
lahko predlaga prioritetna območja za po-
stavitev javne razsvetljave na Vrhu nad 
Želimljami. 

Župan je predstavil načrte širitve tele-
fonskega omrežja na Vrhu nad Želim-
ljami. To območje je komercialno manj 
zanimivo, zato se bo Občina Škofljica 
skupaj s Telekomom prijavila na ustrezen 
razpis Evropske unije, ki podpira širjenje 
informacijsko komunikacijske tehnologi-
je ravno v komercialno manj zanimivih 
področjih Evropske unije. 

Kot je bilo že uvodoma omenjeno, se je 
na Vrhu zbral iniciativni odbor, ki pospe-
šeno dela na tem, da bi cesta pod cerkvijo 
postala občinska in bi se asfaltirala. Zaen-
krat je ta cesta last več lastnikov. Občina 
Škofljica ne namerava odkupiti lastniških 
cest, lahko pa jih prevzame v upravljanje, 
če jo lastniki dajo v občinsko last. Rei-
mond Jeršin je pripomnil, da za omenjeno 
problematiko postopek prodaje, lastninje-
nja ter soglasij že teče, a se rešitev ne pri-
čakuje čez noč. Župan je pri tem obljubil 
občinsko pomoč pri reševanju problema.

Postopki za postavitev igrišča so v teku
Župan je ob koncu sestanka povprašal 

člane vaške skupnosti, kako napreduje 
postopek za izgradnjo igrišča v vasi. Re-
imond Jeršin, ki ta projekt vodi že vrsto 
let, se je ob tem vprašanju najprej zahvalil 
županu za zelo aktivno pomoč. Pojasnil 
je, da projekt teče že od leta 1994 ter da 
je bil že večkrat ustavljen. Sedaj je pro-
jekt v polnem zagonu, saj je občina v 
zelo kratkem času storila in prispevala 
veliko k uresničitvi projekta. Sedaj smo 
v zaključni fazi zamenjave zemljišča. Ko 
bomo dokončno pridobili zemljišče, se 
bo pojavil problem financiranja, saj bo ta 
investicija precejšen zalogaj. Potrebno bo 
veliko prostovoljnega dela in iskanja do-
nacij. Župan nam je obljubil pomoč tudi 
po finančni plati.

Obveščanje vaščanov
Nekaj vaščanov je dalo pobudo tudi za 

boljšo obveščenost prebivalcev o aktivno-
stih vaške skupnosti. Zaenkrat se poslužu-
jemo plakatov na oglasnih deskah in ne-
katerih drevesih ob križiščih. Poleg tega 
vabila in obvestila pošiljamo tudi preko 
sporočil SMS za vse tiste, ki nam posre-
dujete številke svojih mobilnih telefonov. 
Ker delo v vaški skupnosti ni profesional-
no in ker za njeno delovanje ni namenje-

Aktualno

NOVI UREDNI-
ŠKI ODBOR SE 
PREDSTAVI
Iztok Petrič, odgovorni urednik

Po izobrazbi profesor zgodovine in so-
ciologije, velik ljubitelj glasbe, odprt in 
nasmejan, vedno pripravljen na soočenja 
z novimi izzivi. Želja po boljšem Glasni-
ku me je pripeljala na mesto odgovornega 
urednika. Upam, da bomo z uredniškim 
odborom res boljši in odgovorni. Tudi z 
vašo pomočjo! Za kakršnakoli vprašanja 
sem vam na voljo po e-pošti: iztok.petric@
guest.arnes.si ali tel.: 041/868 180.

nih posebnih sredstev, težko pošiljamo 
vabila in obvestila še na kakšen drugačen 
način. Seveda pa smo za konstruktivne 
predloge vedno odprti. 

Člani Vaške skupnosti Vrh nad Želim-
ljami nameravamo sklicati javni sestanek 
vsaj dvakrat letno, zato ste že zdaj vsi 
vabljeni na jesenski sestanek, na katerem, 
upam, bomo poročali o realizaciji nekate-
rih zastavljenih nalog. 

Za sporočanje problemov, informiranje 
in  vprašanja sem vsem vaščanom Vrha 
nad Želimljami dosegljiva na telefon 01/
78 73 862, na naslovu Vrh nad Želimljami 
121 A ali na elektronskem naslovu tina.
mercnik@guest.arnes.si.

Tina Merčnik,
predsednica Vaške skupnosti 

Vrh nad Želimljami
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Aktualno

Katja Škrabec, članica

V uredniškem odboru občinskega glasi-
la sem kot članica uredništva sodelovala 
dvakrat: pred leti pod urednikovanjem 
Nataše Purkat ter v zadnjem uredništvu 
pod urednikom Petrom Palom. Že v sred-
nješolskem, aktivneje pa v študijskem  
obdobju in sedaj, v času iskanja redne 
zaposlitve, sem in še svoje zanimanje 
usmerjam predvsem v dejavnosti, po-
vezane s kulturo v najširšem smislu ter 
s prostovoljstvom. Mojo naravnanost do 
soljudi na iskriv način  izražajo besede iz 
meni zelo ljubega slovenskega romana: 
»Važno je, da smo se spoznali. Da so se 
naše poti prekrižale in zgodbe prepletle. 
Da se je z  ljudmi, ki jih nismo poznali, 
stkala nova zgodba.«

Drage bralke, dragi bralci, želim si, da 
bi v Glasniku brali veliko takih zgodb. 
Tudi mojih, še več pa vaših. Srečamo se 
lahko s pomočjo e-pošte: katja.skrabec@
gmail.com ali po tel.: 031/762 323.

»So mucke kobacale, med kužki postale,
se polžki podili,

v nežne pike prelevili
in končno pred šolo se v 

prekrasne metulje spremenili.«
(Mamica Tina Anžič)

Na Lavrici je bila 15. junija 2007 prijetna proslava ob 20-letni-
ci vrtca. Prireditev je potekala na prostem pred stavbo vrtca. Na-
stopili so mucki, kužki, polžki, pikapolonice in metuljčki – otroci 
iz oddelkov Vrtca Lavrica. Celotno prireditev je profesionalno 
vodila Eva Maurer Škofic, edina slovenska klovnesa. 

Vse skupine so se predstavile na svoj način, njihovi starosti in 
velikosti primerno, pod vodstvom svojih vzgojiteljic in vzgoji-
teljev. 

VRTNAR NI NEUČAKAN, TAKO TUDI VZGOJITELJ VZTRAJA

Živim v Smrjenih. Sem študent evrop-
skih študij na Fakulteti za družbene vede. 
Novinarske izkušnje sem eno leto nabiral 
s pisanjem in urejanjem vsebin za časopis 
Maturant&ka. Moj spekter zanimanj je 
zelo širok: jeziki, zgodovina, geografija, 
filozofija, šport, mednarodno in domače 
dogajanje, odnosi … Dosegljiv sem po e-
pošti: jure.brkinjac@gmail.com.

Andrej Pogačnik, član

Jure Brkinjač, član

Na Lavrico sem se priselil leta 1950, ko 
sem imel 10 let. Kot univ. dipl. inž. elek-

trotehnike sem služboval na Slovenskih 
železnicah, nato pa kot nadzorni inženir v 
različnih podjetjih. Prejel sem Kraigherje-
vo nagrado za tehnološke raziskave. Dva 
mandata sem bil občinski svetnik Občine 
Škofljica, danes pa uživam kot upokoje-
nec. Zelo rad pripravljam prispevke za 
Glasnik, še posebej v smislu reportaž do-
godkov. Moja največja želja je, da bi naše 
občinsko glasilo ljudi povezovalo. Do-
segljiv sem po tel.: 041/739 791.

Bojan Pirnat, član

Zanima me veliko stvari, zato svoje ted-
ne preživljam polno: dopoldneve  kot ke-
mik v laboratoriju, popoldneve in večere  
na raznih izobraževanjih in projektih, pri 
katerih sodelujem kot prostovoljec. Kon-
ci tedna so največkrat namenjeni skavtom 
ali druženju s prijatelji. Življenje skušam 
jemati kot odgovorno, a veselo igro, zato 
imam rad nove izzive in en izmed njih je 
tudi sodelovanje v uredništvu Glasnika.

Dosegljiv sem na GSM: 040/517 811 
ali e-pošti: bp2@siol.net

Prva ravnateljica Marija Koprivec (levo) in sedanja pomočni-
ca ravnateljice Vera Šparovec (desno)
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Aktualno, komentar

Vse zbrane sta pozdravili ravnateljica 
Jadviga Avsenak in pomočnica ravnate-
ljice Vera Šparovec. Orisali sta prehojeno 
pot preteklih 20 let. Prvi oddelek predšol-
ske vzgoje je na Lavrici začel delovati že 
leta 1974, ko se je začelo tudi resno govo-

riti o novem vrtcu, v katerem je nekaj let 
kasneje pedagoško delo zastavila Marija 
Koprivec, prva ravnateljica Vrtca Lav-
rica, ki se je tudi udeležila praznovanja. 
Seveda je vsem navzočim mnogo lepih 
besed namenil tudi župan Boštjan Rigler. 

Občinska ekipa pa je bila popolna, saj sta 
bila na proslavi tudi oba podžupana,  Ivan 
Jordan in Roman Brunšek.

Prve generacije iz tega vrtca svoje otro-
ke že zaupajo istemu vrtcu. Na okroglo 
so obujali spomine na prehojeno pot. Iz 
malih stopinj so nastali veliki koraki. Ce-
lotna ekipa vrtca si je na opravljeni poti 
nabrala veliko izkušnj. Velika zahvala gre 
staršem, ki so svoje otroke zaupali prav 
njim, ko so rasli in se kalili. Hvala Ob-
čini Škofljica, da otročad domuje v ob-
novljenem in lepem vrtcu. Vsi zaposleni 
so vložili ves svoj trud v delček mozaika 
skupnega dela. Vzgojitelji so kot osebnost 
podobni vrtnarju, ki je zaupal seme zem-
lji in še drugim dejavnikom, ki pozitivno 
vplivajo na rast. Vrtnar ni neučakan. Tako 
tudi vzgojitelj vztraja. Le skupni trud star-
šev in vzgojiteljev, šole, pa morda še koga 
lahko rodi resnični uspeh. 

Zaželimo jim, da bodo vsi želi dobro in 
bogato žetev svojega dela in nesebičnega 
odrekanja v dobrobit naše mladine in do-
movine.

Hvala vsem za vse!

Andrej  Pogačnik

S to mislijo je sredi letošnjega junija svojo 20-letnico prazno-
val Vrtec Lavrica. Delavci vrtca so skupaj s svojimi varovanci 
pripravili pester program, ki ga je z likom klovnese hudomušno 
povezovala Neža Maurer Škofič. Mimohod vseh skupin otrok, 
v katerem so se prisrčno predstavili s pesmijo in koreografijo, se 
je začel zelo simbolno. Skupina otrok je z bagri – igračami ko-
pala jamo za vrtec, naslednja skupina ga je simbolno tudi zgra-
dila. Na prvi pogled preprosto. Vendar je predstava pravzaprav 
imela zelo globoko sporočilo.

Lahko smo ga razumeli kot pogled v zgodovino, ko so pred 
dvajsetimi leti iz fonda samoprispevkov gradili sedanji vrtec, 
ki je mnogim staršem v življenje prinesel olajšanje. Intenzivno 
priseljevanje mladih družin pa je vrtec kmalu napolnilo in je 
tako za hitro rastočo Lavrico že veliko let premajhen. Tako smo 
lahko predstavo otrok razumeli tudi kot prikaz stiske in nujno 
potrebo po novih kapacitetah tako za potrebe predšolske vzgo-
je kot tudi osnovnošolskega izobraževanja. Hkrati bi igra otrok 
lahko izražala tudi veselje nad obljubami naših vodilnih mož.

Glede na govor Vere Šparovec, pomočnice ravnateljice za 
vrtce, je prihodnost svetla. V nekaj letih naj bi na Lavrici do-
bili nov vrtec, poleg pa še popolno devetletko. Tako je men-
da obljubil župan in z njim občinski svet, ki bo očitno po letih 
stopicanja začel delati velike korake. Bravo! Gradnjo vzgojno-
izobraževalnih objektov je župan kot prednostno nalogo naše 
občine predstavil tudi županom, ki so se udeležili srečanja Gra-
diščanov. Kapacitete predšolske vzgoje naj bi se več kot podvo-

jile, hkrati pa naj bi z novim prostorskim ureditvenim načrtom 
zajezili prekomerno priseljevanje in tako zagotovili primerno 
popolnjenost kapacitet tako vrtca kot šole.

Upajmo, da bodo vsi, ki jih bo ta projekt kakorkoli zadeval, 
imeli pred seboj vidik javnega dobra, kar vrtec in šola zagotovo 
sta, in ne kot edinstveno priložnost za lastno bogatenje. Potreba 
po novem vrtcu in šoli sta zagotovo znak dobre prihodnosti ne 
le za kraj sam, pač pa tudi za celotno občino, zato smo dolžni 
vsi, vsak po svojih možnostih, prispevati kamenček v mozaik 
kakovostne vzgoje in izobraževanja. Zavedati se moramo, da 
tisto, kar bomo v otroke vložili, bo tudi iz njih prišlo, in od tiste-
ga, kar bo iz njih prišlo, bomo na starost odvisni mi sami.

Iztok Petrič

Komentar

»MALE STOPINJE, VELIKI  KORAKI« 
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Aktualno

V soboto, 16. junija 2007, je Gradišče 
nad Pijavo Gorico za en dan postalo sre-
dišče naše občine, če ne kar države. Na 
Gradišču je namreč potekalo 7. tradicio-
nalno srečanje Gradišč oziroma Gradiš-
čanov. Kako so se pravzaprav eno leto 
pripravljali na ta dogodek prebivalci Gra-
dišča, ste lahko prebrali v prejšnji številki 
Glasnika, v sedanji pa lahko iskreno za-
pišemo, da so pripravili odmevno priredi-
tev. Gradiščani, ponosni smo na vas! Kjer 
ste vi, tam je veselje, kjer smo skupaj, tam 
je najlepše, bi lahko povedali z mislijo 
Gradiščana Milana Richterja, ki ste jo za-
pisali na zgibanko s predstavitvijo vašega 
kraja.

Župani z Gradišč vse Slovenije so spo-
znavali našo občino

Gradiščani, ki so se začeli zjutraj zbirati 
na Pijavi Gorici, so prišli z dvajsetih Gra-
dišč iz cele Slovenije. Nekateri v večjem, 
drugi v manjšem številu, prav vsi pa dobre 
volje. Za začetek so si ogledali grad Tur-
jak, njihovi župani oziroma zastopniki pa 
so se srečali z našim županom Boštjanom 
Riglerjem v prostorih občine. Župan je v 
predstavitvi občine predstavil delovanje 
občinske uprave in lokalno organiziranost 
občine. Pohvalil je delo občinskega sve-
ta in sodelovanje le-tega z županom. Kot 

prioritetne investicijske naloge je navedel 
dokončanje gradnje športno-kulturne dvo-
rane, nadaljnja izgradnja Poslovno-obrtne 
cone ter nova osnovna šola na Lavrici in 
povečanje kapacitet za predšolsko vzgojo. 
Z novim prostorsko-ureditvenim načrtom, 
ki je v pripravi, naj bi omejili prekomer-
no priseljevanje. V okviru investiranja je 
pohvalil delo podžupana za gospodarske 
dejavnosti Ivana Jordana. Podžupan za 
družbene dejavnosti Roman Brunšek je 
predstavil pestro društveno in kulturno 
življenje naše občine. Po srečanju so se 
župani na prizorišče odpeljali v starodob-
nih vozilih, za kar je poskrbel Old timer 
club Škofljica.

Odprtje srečanja so slovesno naznanili 
Trubarjevi konjeniki

Ko so župani prišli na Gradišče, so jih 
tam že čakali dobro razpoloženi Gradiš-
čani. Vse prisotne sta pozdravila župan 
naše občine Boštjan Rigler ter Gradiščan 

7. SREČANJE GRADIŠČANOV

Navdušeni udeleženci

Prišli so tudi s Koroške

Župan pozdravlja vse navzoče Najstarejši Gradiščan Danijel in kraljica Gradišč Darja.
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Aktualno

Branko Križ, ki je bil glavna gonilna sila 
priprav srečanja. Oba sta izrazila dobro-
došlico udeležencem in jim zaželela pri-
jetno počutje na »našem« Gradišču. Vmes 

so kljub hrupu pogumno zapele Laniške 
predice, ki so že redne gostje na občinskih 
prireditvah. Ob prizorišču so postavili 
stojnice TD Škofljica, Lojze Sever z izdel-
ki iz lesa … ter Vaška interesna skupnost 
Gradišče. Slednji so s preglednim pano-
jem predstavili zgodovino Gradišča nad 
Pijavo Gorico ter zemljevid z Gradišči, ki 
so gostila pretekla srečanja Gradiščanov. 
Ob tem bi želel pohvaliti njihovo zgiban-
ko o Gradišču, ki so jo pripravili za sreča-
nje. Besedilo sta zbrala in uredila Roman 
Brunšek in Janez Marinčič, fotografije pa 
je prispeval Uroš Jernejšek. Zgibanka ob 
skrbno izbranih fotografijah prinaša za-
nimiv prerez krajevne zgodovine in pre-
prosto vabi na obisk. Upam, da bo občina 
našla denar in reklamno gradivo natisnila, 
saj lahko predstavlja dober promocijski 
material za občino nasploh. 

Župan je predstavil glavne značilnosti 
občine Škofljica.

UTRINKI S SREČANJA GRADIŠČANOV
Prvo srečanje Gradiščanov je bilo v Gradišču pri Lukovici. Nameni srečanj so navezovanje prijateljstev, povezovanje krajev, 

razvoj kulturnih, športnih in družabnih  srečevanj ter prepoznavanje in promocija slovenskih naselij. Ko smo izvedeli, da smo 
prireditelji in gostitelji prireditve, smo se v odboru zavedali, da je to za nas velik dogodek in projekt,  ki ga moramo dobro izpe-
ljati. Veliko Gradiščanov je pri tem projektu pokazalo, da so iz pravega gradiščanskega testa, da znajo poprijeti za prostovoljno 
delo, da imajo občutek dolžnosti in odgovornosti. Nekateri med njimi so zadnji mesec delali  tako rekoč brez oddiha. Uredili 
so prostor, pripravili darila za obiskovalce, dajali  ideje organizacijskemu odboru in jih pri tem  podpirali. Naše Gradiščanke 
so zelo lepo poskrbele za zasaditev rož v naselju. Pogled na cvetoče gredice, na viseče in dehteče cvetje v kozolčkih ti  pripo-
veduje o kulturi ljudi, lepoti kraja, domačnosti, prijaznosti, da so še  ljudje z občutkom skrbnosti do narave, sočloveka – soseda, 
krajana. Zadnji teden pred prireditvijo so vaščani in gasilci PGD Vrh nad Želimljami postavili mlaje in tako dodali še piko na 
i. Dva dneva pred prireditvijo je na Gradišču dišalo po dobrem sladkem pecivu, ki so ga pekle pridne gradiščanske gospodinje 
za dobrodošlico gostom. Nekatere so res prave mojstrice za oblikovanje slaščic. Veliko Gradiščank in Gradiščanov je moralo 
v soboto  zgodaj vstati in vse pripraviti za dobrodošlico. Resnično vse se je odvijalo zelo hitro in kljub muhavem vremenu je 
bilo v našem kraju čutiti pozitivno energijo. Naši informatorji so bili  skrbno pripravljeni za vodenje dvanajstih avtobusov, ki 
so okoli  9. ure zjutraj prispeli na Pijavo Gorico.

Člani odbora Vaška interesna skupnost Gradišče za prireditev srečanja se iskreno zahvaljuje za vso moralno in finančno po-
moč Občini Škofljica, ker brez občinske podpore ne bi izpeljali tega projekta. Vsa zahvala županu Boštjanu Riglerju, ki je že 
na samem začetku  podprl  to prireditev. Tudi  brez Romana Brunška kot našega mentorja pri organizaciji srečanja bi nam težko 
uspelo izpeljati program, zato  tudi njemu  vsa  zahvala za  njegov  trud. Pozabiti ne smemo na   Ivana Jordana,  ki nam je dal 
marsikak koristen  nasvet. V veliko podporo so nam bili tudi naši donatorji: Matjaž in Mateja Prelesnik,  Iztok Šifrer, Terra, d. 
o. o., Škofljica, BBS Inžiniring Ljubljana, Klimko, d. o. o., Škofljica, Igor Stanonik, Pro-Vido, d. o. o., Interplam, d. o. o. (Er-
nest Kiličič),  Metod Podržaj, s. p., Milan Ricther, ne smemo  pozabiti na  Čotove miške. Hvala vsem imenovanim  ter  tistim, 
ki jih nismo uspeli imenovati. Zadnjim  še posebej  tisočkrat hvala za sredstva in nagrade, ki ste jih podarili po svojih močeh. 
Zahvala gre tudi GZS Škofljica, njenemu povelniku Milanu Rajfu, vodji  gasilskih redarjev Franciju Buhu, ki so pomagali pri 
organiziranju varovanja na prireditvi. Zelo dobro so se izkazali gasilci iz PGD Vrh nad Želimljami, ki so nam pomagali že pri 
postavitvi mlajev in šotorov. Poskrbeli so za varnost nas vseh, zato bomo Gradiščani z njimi še bolj  tesno  sodelovali.

Za nas, ki smo delali v organizacijskem odboru, pa je bila ta prireditev dobra šola. Vsi  Gradiščani smo  ponosni  in srečni, 
da je srečanje dobro uspelo. Na tem področju  smo bili res popolni amaterji, zato se vsem tistim, ki ste nam pomagali pri delu v 
organizaciji,  iskreno opravičujemo, če  smo koga  nehote prizadeli. Zdaj vemo, da smo prijatelji,  saj smo dokazali medsebojno 
povezanost in  enotnost . Tako  bomo lahko še naprej  skupaj reševali  tudi večje  težave  in  naredili, da  bo  življenje  v  našem  
kraju radostno,  veselo,  kvalitetno  in  še  boljše.

Še enkrat  HVALA vsem. Naj vas poletje navdaja z novim upanjem in veseljem,  ostanite zdravi in srečni. 
Povabimo  pa  vas  na  8.  srečanje  Gradiščanov  2008,  in  sicer  v  Gradišče  pri  Materiji na Primorskem.

Vaška interesna skupnost Gradišče

V popoldanskem delu srečanja so pote-
kale družabne igre: metanje podkve, stre-
ljanje z lokom in skakanje v vrečah, kjer 
so mnogi na novo odkrivali svoje sposo-
bnosti. Enega izmed vrhuncev je vseka-
kor predstavljala razglasitev najstarejšega 
Gradiščana in izbiranje kraljice Gradišča. 
Evidentiranje je pokazalo, da naj bi bil 
najstarejši Gradiščan Danijel Peric, roj. 
leta 1915, z Gradišča nad Prvačino,  kra-
ljica Gradišč pa je postala Darja Kous, 
roj. leta 1962, z Gradišča pri Tišini.

Program je lepo povezoval ljudi. In to 
je ključno. Spoznati se, družiti se. Iz več-
era v noč je Gradiščane popeljal ansambel 
Krila.

Besedilo in fotografije

Iztok Petrič
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Aktualno

Noč s petka na soboto je bila deževna, 
napoved za soboto tudi. Toda vreme nas 
letos že itak vleče za nos. A megleno so-
botno jutro se je prelevilo v poletno vroč 
dan.

Ob prihodu na Gradišče je že pogled na 
število parkiranih avtobusov nakazoval 
na veliko prireditev. V senci ogromnega 

šotora so odmevale harmonike, pisana 
omizja so se ločevala po barvah majic in 
napisih: Gradišče na Kozjaku, Gradišče 
pri Slovenj Gradcu, Gradišče ...

Pod taktirko Radia Veseljak se je okoli 
14.30 začel kulturni program. Ples šent-
jernejskega petelina (z Gradišča pri Šent-
jerneju), zbor, igra, izvrsten nastop Frkelj 

in že smo bile na odru.
Čeprav je nismo povabile, je prišla 

trema, saj smo šele z odra videle, koliko 
pričakovanja polnih pogledov je uprtih v 
nas! Toda le za trenutek. Znana melodija 
nas je vzpodbudila, odziv publike dvignil 
zanos in na koncu aplavz, ki si ga lahko 
le želiš. Kaj je lahko lepšega za zadnji na-
stop v sezoni!

Minulo leto je bilo pestro: jesenska 
adrenalinska izkušnja nastopa v živo na 
televiziji, nastop na ŠKL-ju in publika, 
ki nas je ponesla v nebo, zima, ki nam je 
mobilizirala soplesalko, pomlad, ki nas je 
pomladila z novo članico. Dobile smo do-
jenčka in uspešno zaključile šolo.

Ponosne smo, da smo na tednu cvička v 
Novem mestu plesale pred nastopom an-
sambla Lojzeta Slaka. 

Veter v laseh,  rokometni turnir genera-
cij, pa je tako ali tako prireditev, s katero 
dihamo.

Z veseljem se odpravljamo na zasluže-
ne počitnice, čeprav bomo treninge (vsaj 
na začetku) kar nekoliko pogrešale.

Zdenka Rugelj

P. S.:
Četudi je minilo leto, bomo ostale le 30+

30+  NA VSESLOVENSKEM SREČANJU GRADIŠČANOV 

Knjižnica v novem domovanju in novi preobleki
Končno smo dočakali. Škofljiška knjižnica je vendar-

le dobila prostore, ki si jih zasluži, primerne svoji vlogi 
in pomenu, ki ga ima za kraj in občino. Zdaj lahko uži-
va, in z njo vsi obiskovalci in zaposleni, v prostornosti, 
svetlosti in udobju, ki ga ponuja. Ob slovesni otvoritvi 
novih prostorov 20. junija, pred katero se je v knjižnici 
odvila tudi lutkovna predstava za najmlajše, smo lahko 

v za to priložnost izdani publikaciji »Knjižnica Škofljica 
– knjižnica za ljudi« med drugim spoznali voluntaristič-
ne začetke bibliotekarstva na Škofljici, razvoj knjižnične 
dejavnosti, priključitev osrednji Knjižnici Prežihovega 
Voranca ter strmo naraščanje obiska in izposoje v za-
dnjih letih. Prav zadnje je botrovalo temu, da je starih 96 
m2 postalo pretesnih za vse gradivo, ki se je pridno na-
biralo, ter za vse obiskovalce, ki so se želeli posluževati 
storitev, ki jih knjižnica ponuja.

ODPRTJE NOVIH PROSTOROV KNJIŽNICE

Slovesno rezanje traku

Fantje iz skupine Pushluschtae
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Sproščen program slovesnosti v novih 
340 m2 velikih prostorih, popestrenih s 
slikami slikarke Lili Garbajs, ki se naha-
jajo na ulici Ob pošti, je pripravil in po-
vezoval podžupan Roman Brunšek. S kul-
turnimi vsebinami so dogodek  popestrili 
mlada pesnica in interpretka Špela Jer-
mol, nasmejani otroci s podružnične šole 
Želimlje in njihov pevski zbor ter vokalna 
skupina Pushluschtae, ki je ogrela ozračje 

in dlani z izvrstno izvedbo široke palete 
pesmi. Formalni del so zapolnili nagovori 
domačega župana Boštjana Riglerja, di-
rektorice Knjižnice Prežihov Voranc Mi-
lene Pinter ter sekretarke z ministrstva za 
kulturo Jelke Gazvoda. Omenjeni so tudi 
s simboličnim rezanjem traku zaznamo-
vali uradno odprtje knjižnice. S spomin-
skimi darilci se je župan zahvalil Mileni 
Pinter in Jelki Gazvoda ter vodji škoflji-

ške knjižnice Almi Vidmar - Mederal in 
bivšemu županu Jožetu Jurkoviču.

Spreminjajočo se vlogo knjižnic, ki 
niso več »le izposojevalnice knjig, ampak 
so sodobna kulturno-informacijska, izob-
raževalna in socialna središča v svojih lo-
kalnih okoljih«, je omenila že direktorica 
knjižnice. Nova škofljiška knjižnica je z 
večjimi, svetlimi prostori, blizu 20.000 
enotami gradiva, računalniškim kotič-
kom za brskanje po internetu in COBISS/
OPAC-ovih knjižničnih bazah, otroškim 
kotičkom, čitalnico, ki je sedaj primerna 
tudi za učenje in študij, prijaznimi knjiž-
ničarji Almo, Katjo, Mili in Radom ter 
svojimi okoli 1900 člani prav to – prostor 
za koristno izrabo prostega časa.

Jure Brkinjač
Fotografije: Iztok Petrič

Otroški pevski zbor podružnične šole Želimlje

Knjižnica - zanimiv kraj za pogovor

DANES MI JE 16 LET
AKADEMIJA OB DNEVU DRŽAVNOSTI

Tako je ravno pred šestnajstimi leti, to-
rej 1991, pela Irena Vrčkovnik. Desetletje 
ali dve starejši od mene se verjetno dobro 
spominjajo tega verza iz popularne Hap-
py Birthday Sweet Sixteen, zagotovo pa 
iz slovenske  priredbe v  prevodu Dušana 
Velkaverha ter z glasom Lidije Kodrič. 
Tako bi lahko ob 16. dnevu državnosti za-
peli tudi naši državi, ki se, kot se najstni-
kom nujno dogaja, vedno bolj uveljavlja 
med izkušenejšimi. 

Kot prejšnja leta je bil tudi letošnji za-
ključek šolskega leta poleg rojstnega 
dneva države pravi razlog za akademijo. 
Lepo je priti na rojstni dan in se poveseliti 
slavljencu v čast. Pa se nas je veliko ob-
čanov, mlajših in starejših, odzvalo vabilu 
na rojstni dan. Srečali smo se 22. junija  
ob 19. uri pred občinsko stavbo na Škof-
ljici.  Občina Škofljica je k sodelovanju 



17

Aktualno

povabila mlado violinistko, recitatorje  
Janeza, Ajdo, Katarino in Mašo, komen-
tatorki Petro H. in Petro M., MPZ Češnje, 
ŽPZ Laniške predice, otroke škofljiškega 
vrtca, podružničnih šol Želimlje in Lav-
rica, Zvezdice, Frkljice in  Frklje. Veliko 
plesa, še več petja.

Župan Boštjan Rigler je z izbranimi 
besedami nagovoril navzoče, številnim 
učenkam in učencem pa je čestital za do-
sežene uspehe ter jim izročil županovo 
priznanje. Vsebinsko zaokrožen program 
sta povezovala mlada, iskriva in vsekakor 
zelo pogumna učenca Katja in Filip. 

Do 16. sveč na torti
Dne 25. junija 1991 je republiška skup-

ščina razglasila temeljno listino o samo-
stojnosti in neodvisnosti Slovenije ter 
tako uresničila voljo in željo Slovencev, 
ki so jo izrazili na plebiscitu 23. decembra 
1990. Na prvi državni dan pred 16 leti  je 
pred slovenskim parlamentom  zaplapola-
la zastava nove, samostojne in suverene 
države Slovenije;  zvečer je na Trgu repu-
blike v Ljubljani sledila slovesna razgla-
sitev samostojnosti. Že naslednji dan se je 
začela vojna – desetdnevno nemirno osa-
mosvajanje izpod Jugoslovanske armade. 
Sledilo je začasno premirje; po mnogih 
političnih in diplomatskih srečanjih pa je 
bila Slovenija tudi mednarodno prizna-
na: s strani Evropske skupnosti januarja 
1992, aprila so Slovenijo priznale ZDA, 
maja je sledilo sprejetje v Združene na-
rode, marca 2004 je postala članica Nata, 
maja tega leta pa Evropske unije; letošnji 
januar bomo pomnili kot čas vstopa v ob-

močje evra; mlado članico pa čaka pred-
sedovanje Evropski uniji.

Dobitniki županovega priznanja
Dan državnosti sovpada tudi z zaključ-

kom šolskega leta, zato ob tej priložnosti 
župan odlikuje najuspešnejše učence in 
dijake. 

Županovo priznanje za odličen uspeh 
skozi celotno osnovnošolsko obdobje so 
prejeli: Žiga Ahčin, Nina Blatnik, Anže 
Briški, Kristina Cigale, Manca Cimper-
man, Žiga Čamič, Nataša Černe, Sabrina 
Ćatić, Matej Debevec, Nina Glavič (tudi 
dobitnica zlatega priznanja iz angleškega 
jezika), Maruša Indihar, Maja Jarc, Tina 

Kljun, Tjaša Kranjec, Ajda Kupljenik, 
Kaja Malić, Sara Markovič, Jovana Mitić, 
Domen Mohorič, Domen Nahtigal, Ga-
šper Novak, Lara Novak, Karmen Pečnik, 
Klemen Perme, Urban Strajnar.

Za posebne dosežke na različnih tekmo-
vanjih (tekmovanje iz logike, stripovski na-
tečaj, državno prvenstvo v atletiki, likovni 
in literarni natečaj, državno tekmovanje iz 
matematike, fizike, biologije in kemije) so 
županovo priznanje prejeli: Matej Černe, 
Matevž Fakin, Nina Janežič, Heidi Pun-
gartnik, Andreja Starc, Marko Vidic, Anja 
Zof, Katja Zof, Nina Zupančič.

Županovo priznanje pa so tokrat prejeli 
še člani mladinske ekipe PGD Orle (Dam-
jan Jarc, Jaka Okorn in  Marko Pajk), ki je  
v kategoriji mladincev pod mentorstvom 
Simona Černeta osvojila prvo mesto na 
državnem  kvizu gasilske mladine.

Iskrene čestitke!
K. Š.

Fotografije: Iztok Petrič
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OBČINA ŠKOFLJICA BI BILA DEL OSREDNJESLOVEN-
SKE REGIJE, HKRATI PA PODPIRA MESTNO OBČINO 
LJUBLJANA, DA POSTANE SAMOSTOJNA POKRAJINA

Potem ko je vlada konec maja sprejela 
paket štirih temeljnih zakonov o pokraji-
nah (poleg sodijo še t. i. izvedbeni zakoni 
in izvedbene uredbe) in določila 60-dnev-
ni rok za njihovo javno razpravo pred ob-
ravnavo v državnem zboru, je o vladnem 
predlogu razpravljal tudi naš občinski 
svet na svoji 7. redni seji, 26. junija 2007. 
Obsežno gradivo so svetniki prejeli že na 
predhodni seji.

Za lažjo predstavo si na kratko oglejmo 
vsebino zakonov.

Kaj je pokrajina?
Zakon o pokrajinah opredeli pokraji-

no kot organizacijsko, funkcionalno in 
pravno strukturo, ki je pravno-formalno 
gledano organ med občino in državo. To 
pomeni, da ima pokrajina svojo upravo in 
organe odločanja, da ima določene nalo-
ge, ki jih izvaja, in status pravne osebe s 
pravico do lastnega premoženja. Zakon o 
pokrajinah predpisuje tudi postopek pre-
nosa nalog iz državne uprave v pristojnost 
pokrajin ter zagotavlja pogoje za začetek 
dela pokrajin.

Kdo bo vodil pokrajino?
Pokrajinske organe bodo predstavljali 

neposredno voljen pokrajinski svet s pet-
letnim mandatom. Predsednik pokrajine, 
izvoljen posredno izmed članov pokra-
jinskega sveta, bo individualni izvršilni 
organ pokrajine, ki bo to delo opravljal 
poklicno. Tretji organ pa bo posvetovalno 

telo pokrajinskega sveta, imenovan svet 
občin, tvorili pa ga bodo župani občin z 
območja pokrajine. Svet občin bo imel 
pravico spremljati delo pokrajinskega 
sveta in zahtevati dopolnila, spremembe 
ali vnovično obravnavo zadev.

Pokrajinsko upravo bodo sestavljali 
upravni organi, ki jih bo ustanovil pokra-
jinski svet z odlokom na predlog predsed-
nika pokrajine. Pokrajinsko upravo, ki bo 
opravljala strokovne, pospeševalne in raz-
vojne naloge, ter naloge zagotavljanja go-
spodarskih javnih služb, bo vodil direktor, 
ki ga bo imenoval predsednik pokrajine.

Kakšne naloge se bodo vršile na ravni 
pokrajine?

Ključne naloge pokrajin so seveda ve-
zane na skladen razvoj celotne pokrajine, 
ki naj bi bil utemeljen v regionalnem raz-
vojnem programu. Tako naj bi pokrajina 
bdela nad skladnim načrtovanjem pros-
torskih ureditev, stanovanjsko politiko, 
upravljanjem z vodami, razvojem pro-
metnega sistema javnih cest regionalnega 
pomena, programi razvoja gospodarstva, 
podjetništva in turizma. Na pokrajinski 
ravni naj bi se razvijala in načrtovala 
celotna vertikala šolstva, kulture pa tudi 
zdravstva in sociale. Nastajale naj bi regi-
onalne bolnišnice, centri za socialno delo 
in podobno.

Del nalog naj bi pokrajina prevzela tudi 
od države, in sicer s področja gospodar-
stva, turizma in gostinstva, kmetijstva, 

razlastitev in služnosti v javnem interesu, 
upravnih dovoljenj za poseganje v prostor, 
graditev in uporabe zgrajenih objektov ter 
vodenja registrov na stanovanjskem podro-
čju. Pokrajine naj bi prevzele tudi naloge 
gradbenih inšpektorjev in naloge inšpek-
cijskega nadzora na področju cest, ki jim 
zakon, ki ureja javne ceste, daje regionalen 
pomen. V drugi fazi prenosa pa morajo po-
krajine prevzeti opravljanje še vseh ostalih 
nalog, ki jih izvršujejo upravne enote.

Od kod denar za pokrajine?
Zakon o financiranju pokrajin pred-

videva tri vire financiranja. Razvojno fi-
nanciranje naj bi se napajalo iz davka od 
dohodkov pravnih oseb, ki ga plačajo v 
predpreteklem letu zavezanci s sedežem 
na območju pokrajine, in sicer v višini 25 
%. Financiranje primerne porabe naj bi se 
črpalo iz 20 % dohodnine, 20 % trošari-
ne od alkohola in alkoholnih izdelkov, 5 
% trošarine od energentov in električne 
energije, 5 % pa iz trošarine od tobačnih 
izdelkov. Druge vire financiranja zakon 
vidi v prihodkih od storitev javnih služb, 
premoženja, državnega proračuna in sred-
stev Evropske unije. Denar naj bi prišel 
v pokrajino tudi še iz dela koncesijskih 
dajatev, vodnega povračila in povračila 
za uporabo cest, kar pa bo urejal poseben 
zakon.

Ko je vlada računala primerno porabo 
pokrajine, je upoštevala sledeče kriterije:
– razmerje med površino posamezne po-
krajine na prebivalca in površino celotne 
države na prebivalca;
– razmerje med deležem prebivalcev po-
krajine, starih med 15 in 24 let, v celo-
tnem prebivalstvu pokrajine in deležem v 
državi;
– razmerje med deležem prebivalcev, sta-
rejših od 65 let, v celotnem prebivalstvu 
pokrajine in deležem v državi;
– indeks razvitosti pokrajine, ki pred-
stavlja razmerje med indeksom razvojne 
ogroženosti pokrajine in ponderirano arit-
metično sredino indeksa razvojne ogrože-
nosti v državi.

Tako dobljeno povprečnino je država 
množila s številom prebivalcev pokraji-
ne in (upajmo) dobila predvideno porabo 
oziroma stroške pokrajine.

POKRAJINSKI ORGANI 

Zakonodajni organ 
(izvoljen neposredno) 

Posvetovalni organ 
(župani ob�in pokrajine) 

Izvršni organ 
(izvoljen posredno izmed �lanov pokrajinskega sveta) 

POKRAJINSKI 
SVET

PREDSEDNIK
POKRAJINE 

SVET OB�IN
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Volitve v organe pokrajine
Zakon o volitvah v pokrajine pred-

videva proporcionalni volilni sistem in 
obvezno oblikovanje volilnih enot. V eni 
volilni enoti se lahko voli najmanj pet 
kandidatov, volilni prag pa je 4 % glasov 
od skupnega števila veljavnih glasov, od-
danih za vse liste v vseh volilnih enotah 
v pokrajini. Pri tem se upošteva tudi pre-
ferenčni glas.

Zakon o ustanovitvi pokrajin sprejme 
državni zbor z dvotretjinsko večino gla-
sov navzočih poslancev. Pokrajine naj bi 
s tem zakonom začele z delom 1. januarja 
2009.

V katero pokrajino naj se vključi obči-
na Škofljica?

Ob vsem povedanem nas seveda sedaj 
zanima, v katero pokrajino naj se vklju-
či naša občina, ki  tako z geografskih kot 
družbeno-gospodarskih vidikov sodi k 
predmestju Ljubljane. Ravno zaradi na-
vezanosti obljubljanjskih občin na glav-
no mesto je vlada oblikovala t. i. Osred-
njeslovensko pokrajino, ki poleg mestne 
občine obsega še vse okoliške občine. S 
tem se načeloma strinjamo vsi, saj nam je 
Ljubljana kot upravno središče najbližja, 
hkrati pa večini prebivalcev daje tudi za-
poslitev.

Na 7. seji občinskega sveta so svetniki 
sprejeli sklep, v katerem se občina Škof-
ljica strinja, da postane del Osrednjeslo-
venske pokrajine, hkrati pa podpira priza-
devanja Ljubljane, da postane samostojna 
pokrajina. Če Ljubljana ne bo izločena 
iz Osrednjeslovenske regije, se naša ob-
čina strinja z vladnim predlogom. Če pa 
Osrednjeslovenska pokrajina ne bo usta-
novljena, se občina pridružuje pobudi 
županov za ustanovitev pokrajine ob 3. 
a razvojni osi oziroma pokrajini od Barja 
do Kolpe.

Ko je župan predmetno zadevo dal v 

razpravo, svetniki niso pokazali bogate 
vizije o naši umestitvi v pokrajino. Teme-
ljiteje sta razpravljala le podžupan Ivan 
Jordan, ki je umestitev Škofljice v regijo, 
ločeno od Ljubljane, videl kot priložnost 
za črpanje razvojnih sredstev. V naspro-
tnem primeru naj bi levji delež pobrala 
Ljubljana kot mesto. Svetnik Jožef Žlah-
tič je razpravljal o ustanovitvi in smisel-
nosti pokrajin na splošno.

Pojasnilo občine
Da bi izvedeli kaj več o ozadju obliko-

vanja zgoraj navedenega sklepa, smo na 
občino naslovili nekaj kompleksnejših 
vprašanj. Nanje je odgovorila mag. Lore-
na Goričan, direktorica občinske uprave.

1. Zakaj oziroma s kakšnih vidikov 
podpirate prizadevanja MOL, da po-
stane samostojna pokrajina?

Mestna občina Ljubljana bi morala 
postati samostojna pokrajina iz več raz-
logov: ker ima status glavnega mesta in s 
tem drugačne zadolžitve kot ostale obči-
ne; ker je Ljubljana najbogatejša in s tem 
zvišuje povprečni dohodek na prebivalca, 
bi bile ostale občine deprivilegirane ob 
kandidaturi na razpisih za finančna sred-
stva; ker bi bila zapostavljena tudi sama 
Ljubljana, saj ima lastno problematiko 
(npr. mestni promet), ki ostalih občin ne 
zadeva. Tako bi verjetno MOL zavirala 
obmestne občine in obratno.
2. Kaj je bilo bistvenega pomena za ob-
likovanje nove (samostojne pokrajine), 
ko ste se pogovarjali o ustanovitvi po-
krajine ob 3. a razvojni osi? Ali so bili 
narejeni kakšni izračuni primerne po-
rabe za novo pokrajino? 

Kolikor je meni znano, izračuni pri-
merne porabe niso bili opravljeni. Pri 
novem predlogu gre preprosto za to, da 
se občine, ki so se odločile podati pobu-
do za ustanovitev nove regije, bojijo, da 
jih bodo priključili regiji s katero nimajo 
nič skupnega. Skoraj nedopustno je, da bi 
Škofljica postala del Dolenjske pokrajine, 
saj z njo nimamo nič skupnega.
3. Včasih se zdi, da se občine pri usta-
navljanju pokrajin vse preveč ozirajo 
na geografsko lego ali nekakšno histo-
rično povezanost, ne upoštevajo pa se 
dovolj gospodarske, izobraževalne, so-
cialne, kulturne … vizije regije?

Pokrajine naj bi po prvotnem načr-
tu – skladno s prvo ustavo – nastale kot 
posledica volje prebivalcev. Občine bi 
morale same začutiti želje in potrebe po 
združevanju v večje enote zaradi lažjega 

zadovoljevanja svojih potreb. Vendar po-
krajine na tak način niso nastale. Po mo-
jem mnenju zato, ker ni tradicije, ker so 
občine premajhne in premalo ozaveščene, 
ker Slovenci »radi okopavamo svoje vr-
tičke«, ker država takega združevanja ni 
posebej vzpodbujala, ustanavljale so se 
regionalne razvojne agencije, ki so delno 
prevzele naloge pokrajine, ker država ni 
hotela prenesti izvajanja državnih nalog 
na lokalno raven, saj se je bala neenako-
mernega izvajanja nalog, ker se nekate-
re občine bojijo, da bodo po ustanovitvi 
pokrajin postale zgolj navadne krajevne 
skupnosti. Ob vseh navedenih razlogih pa 
menim tudi, da je odločitev o ustanovitvi 
pokrajin zgolj politična in ni upoštevala 
t.i. gospodarske, socialne, izobraževal-
ne, kulturne in ostalih vizij, temveč je bil 
upoštevan predvsem »glasovalni stroj«, 
t.j. razporeditev volivcev.
4. Ali menite, da bo financiranje pokra-
jin bistveno poseglo v proračun naše 
občine oziroma ali bi bili lahko neka-
teri večji projekti naše občine zaradi 
ustanovitve pokrajin ogroženi?

Osebno menim, da bo država denar za 
funkcioniranje pokrajin vzela tudi obči-
nam. Občine in njihovi projekti so seveda 
lahko ogroženi, a je nemogoče predvideti, 
kaj bo država občinam pustila v izvaja-
nje.
5. Kakšne konkretne prednosti vidite 
za našo občino kot del Osrednjesloven-
ske pokrajine ali pa kot del »OBAD-
KO« (od Barja do Kolpe)? Prosim za 
primerjavo.

Vsekakor bi bilo za našo občino bolje, 
če bi bila del Osrednjeslovenske regije, z 
Ljubljano ali brez. Če pa Osrednjesloven-
ska regija ne bo nastala in bodo obljub-
ljanjske občine priključene drugim regi-
jam, je bolje, da se najdemo v pokrajini z 
občinami, s katerimi imamo več skupnih 
točk.

Ali nam bodo pokrajine resnično pri-
nesle kakovostno izvajane lokalne samo-
uprave, kar je njihov primarni namen, ali 
pa zgolj še en birokratski aparat, ki bo bre-
menil tako državni kot občinski proračun, 
bomo izvedeli v nekaj letih. Pokrajine naj 
bi zaživele z januarjem 2009, za rezulta-
te pa bo verjetno potrebno počakati več 
kot 100 dni po njihovem zagonu. V tujini 
imajo z regijsko ureditvijo držav dobre 
izkušnje, je pa res, da so države veliko 
večje od naše in hkrati z daljšo tradicijo 
demokracije kot družbenega sistema.

Iztok Petrič
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SLOVENIJA IN POKRAJINE
Pokrajina je vmesna raven med lokalno samoupravo – med 

občinami in državo. Že leta po ustanovitvi novih občin razprav-
ljamo o tem, da projekt decentralizacije Slovenije ne bo kon-
čan, dokler ne bomo uvedli te vmesne enote – pokrajine, ki bodo 
omogočile razvoj delov Slovenije na način in v smer, ki jo po-
dročje z občinami in prebivalci zahteva in želi.

Projekt ustanavljanja pokrajin predstavljala enega večjih pro-
jektov sedanje vlade. Služba vlade za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko (SVLR) je pripravila paket treh zakonov, ki 
jih je vlada sprejela konec maja 2007 in jih bo državni zbor obra-
vnaval predvidoma na julijski seji. SVLR je pripravila tudi pred-
log za določitev območij pokrajin, njihovih sedežev in imen, ki 
je bil poslan v javno razpravo. Vlada pričakuje, da bo le-ta kon-
čana v 60 dneh, ko naj bi se občinski sveti opredelili do vladnega 
predloga.  

Ob osamosvojitvi je Slovenija imela t. i. komunalne občine, ki 
so opravljale tako državne kot lokalne naloge. Prva reforma lo-
kalne samouprave je zakonsko podlago dobila v letu 1994, nove 
občine pa so zaživele 1. 1. 1995. Število občin se je ves čas zvi-
ševalo, tako jih imamo sedaj 210. Pokrajinska slika pa bo malo 
drugačna. Lani smo spremenili nekatere člene Ustave RS, s ka-
terimi opredeljujemo pokrajine in s tem omogočimo drugo fazo 
reform. Pred zadnjo spremembo ustave smo sicer imeli možnost 
ustanavljanja pokrajin, vendar so bili vsi poskusi neuspešni. 

Vprašanje, ki se pojavlja vse od sprejetja sprememb ustave v 
lanskem letu, je, ali bodo pokrajine resnično pomenile decentra-
lizacijo in enakomernejši razvoj, ob tem pa ne bistveno obreme-
nile proračun. 

Zakoni, kakor so pripravljeni sedaj, prinašajo v prvi vrsti pre-
nos nalog z državne ravni na pokrajine, to enostavneje povedano 
pomeni, da se bodo nekatere naloge, ki so sedaj centralizirane v 
Ljubljani, prestavile v pristojnost pokrajinskih središč, ki bodo 
avtonomno, seveda v skladu z ustavo in zakoni ter v korist svojih 
prebivalcev, odločala o teh zadevah. S prenosom pristojnosti se 
bodo prenesli tudi finančni viri in administrativni kadri. V po-
krajine naj bi bile vključene tudi sedanje upravne enote, ki bodo 
postopno postale del pokrajinskih uprav. Pokrajine bodo same 
razpolagale z denarjem. Že po prvi reformi lokalne samouprave, 
ko smo ukinili t. i. komunalne občine, se je izkazalo, da so novo-
nastale občine pridobile zelo veliko, saj sedaj same razpolagajo 
z denarjem in ga porabljajo za svoje prioritete, kar se je izkazalo 
za zelo pozitivno. Omenjene občine so z manj denarja naredile 
tisto, kar se prej leta in desetletja ni naredilo. Seveda so imele ob 

tem kar nekaj težav, konkretno primestne občine, ki so morale 
reševati osnovne probleme, kot so kanalizacija in vodovod, ki so 
bile za prestolnico že stvar preteklosti. 

Z novo decentralizacijo bo posledično prenos nalog pomenil 
hitrejši razvoj, s tem pa dvig kakovosti življenja. Glede finančne 
decentralizacije je potrebno povedati, da se bodo finančni viri, 
ki so sedaj centralizirani na enem mestu, enakomerno porazde-
lili, saj bodo zaradi vključitve indeksa razvojne ogroženosti pri-
dobile največ regije, ki so že sedaj najbolj ogrožene. Pokrajine 
bodo imele status pravne osebe javnega prava in bodo načelo-
ma premoženjsko in finančno avtonomne. To pomeni, da bodo 
pokrajine imele tudi premoženje in lastne vire financiranja, s 
katerimi bodo na podlagi pokrajinskega proračuna samostojno 
upravljale. 

Različne simulacije so pokazale, da je 14 pokrajin najprimer-
nejše število, saj bi bila za Slovenijo večja drobitev nesmotrna. 
Občine ob glavnem mestu naj bi, po vladnem predlogu, spada-
le v Osrednjeslovensko pokrajino. Sedež pokrajine naj bi bil v 
Ljubljani, vendar je Mestna občina Ljubljana predlagala, da bi 
bila samostojna pokrajina. Dokončne odločitve v zvezi s tem ni, 
večina občin pa podpira predlagano Osrednjeslovensko pokraji-
no, ki bi bila tako s 498.000 prebivalci največja. Za primestne 
občine je to tudi najbolj sprejemljiva rešitev, saj so vezane na 
Ljubljano tako zaradi delovnih mest kot tudi z nekaterimi raz-
vojnimi projekti.

Prepričana sem, da bo uvedba pokrajin prinesla novo dinami-
ko in hitrejši razvoj, da ne bomo več obnavljali po 1 km ceste, 
ampak celo cesto, da se bo denar, podobno kot v občinah, bolj 
racionalno porabljal in bo nadzor nad porabo boljši, boljša pa 
tudi načrtovanje in izvajanje skupnih projektov posamezne po-
krajine. S prenosom nalog z državnega na pokrajinski nivo se bo 
preneslo tudi veliko sredstev in kot se je izkazalo pri občinah, 
se bo zagotovo tudi pri pokrajinah – denar bo pravičneje in bo-
lje razdeljen, projekti pa uspešneje in hitreje zaključeni. Saj, če 
danes razmislimo, si verjetno nihče ne bi želel nazaj v nekdanjo 
občino Ljubljana Vič - Rudnik. Se je preveč projektov izpeljalo 
in veliko naredilo, odkar so občine Škofljica, Ig, Velike Lašče, 
Brezovica in druge samostojne ter same odločajo, kaj in kako 
hitro potrebujejo. Zato naj nas ne bo strah pokrajin, tudi če bo 
vse skupaj nekaj stalo  (stalo je tudi ob uvedbi občin), ker se bo 
že zelo kmalu vrnilo v hitrem napredku in realizaciji načrtov, ki 
so čakali boljših časov. 

Če se boste v počitniških dneh podali na Triglav ali katero od 
drugih lepotic med našimi gorami, vam želim miren in varen 
korak in morda se kje celo srečamo.

Sicer pa lepo preživite počitniške dni, uživajte na soncu, ki, 
upam, ne bo prevroče, da si naberete moči za novo šolsko in 
študijsko, pa tudi delavno jesen.

Alenka Jeraj,
poslanka v Državnem zboru 

Republike Slovenije 

V poslanski pisarni se ponovno vidimo jeseni, v ponedeljek, 
3. septembra 2007, med 15.30 in 17.00 v prostorih Občine 
Škofljica. Lahko me pokličete na tel.: 01/478 96 13 ali se mi 
oglasite po e-pošti: alenka.jeraj@dz-rs.si. Informacije o mo-
jem delu lahko najdete na: www.jeraj.si.
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Škofljica, 15. 6. 2007. Spet je ena ge-
neracija iz OŠ Škofljica zaključila prvo 
stopnjo šolanja – devetletko. Svoje delo 
bodo za kratek čas malo dali na stran, v 
jeseni pa se bo začelo še bolj zares. Vse 
nadaljnje delo bo uspešno, če so temelji 
znanja res trdni za daljše obdobje. Nič se 
ne ponavlja, vse gre samo naprej, naprej.

Predstavili so se dijaki vseh zaključnih 

razredov. Kakšen lep pogled, fantastično 
je bilo videti mimohod postavnih deklet 
in fantov. Kakšna stara mama bi rekla, da 
so zreli kar za poroko. Sledil je 1. ples, pa 
zadnji nagovor ravnateljice vsem odha-
jajočim. V jeseni začenjajo nove izbrane 
poti, kakor pač kdo. Poseben pozdrav in 
srečno na novi poti je vsem izrekel župan 
Boštjan Rigler. Sledil je še tango in pred-

stavitev razredov. Vsak razred posebej je 
bil prav izviren. Pri tem se niso pozabili 
zahvaliti svojim mentorjem oziroma raz-
redničarkam za ves trud in vzpodbudo. 9. 
b razred je kar zapel, kar so želeli poveda-
ti. Vmesne točke so popestrile res izvrstne  
frklje, že daleč znane. 

V nadaljevanju so podelili nagrade naj-
bolj uspešnim zaključnim učencem in 
učenkam.

Pohvaliti je potrebno sceno v ozadju pri-
zorišča. Videli smo veliko malih zvezdic, 
pa nekaj večjih, bolj sijočih.  Lepa simbo-
lika. Tako je življenje, malo jih uspe malo 
bolj,  večina pa gre srednjo pot.

Sledila je še zahvala vsem staršem, še 
neomenjenim vzgojiteljem pa snažilkam, 
hišniku, šoferjem in kuharicam.

Hvala vsem za lepo vzgojo in njihovo 
potrpežljivost.

V nadaljevanju vam predstavljamo 
nagrajence in nagrajenke za različne za-
sluge. Vsi so dobili priznanja in knjižne 
nagrade.

Besedilo in fotografija
Andrej  Pogačnik

OSNOVNO ŠOLO JE ZAKLJUČILA ŠE ENA GENERACIJA OTROK

VALETA NA OŠ ŠKOFLJICA

Učenci in učenke so pripravili odmevno prireditev

V letošnjem šolskem letu smo osnov-
nošolci OŠ in vrtca Škofljica dosegali od-
lične rezultate na različnih področjih. Na 
državnih tekmovanjih smo osvojili kar 34 
srebrnih in 7 zlatih priznanj, na športnem 
področju pa 3 tretja mesta, 9 drugih in 7 
prvih mest. Omenjeni rezultati so plod ne 
le šolskega, temveč tudi dodatnega dela 
učencev in njihovih mentorjev.

Pod vodstvom mentorice Ane Nuše 
Rigler je na državnem tekmovanju Heidi 
Pungartnik dosegla zlato v logiki. Na re-
gijskem tekmovanju iz geografije je men-
torica Tina Tolar pripeljala do srebra Tino 
Kljun, Simono Prelesnik in Nino Blatnik. 
Naši učenjaki so podkovani tudi na po-
dročju biologije, saj so na tekmovanju iz 
sladkorne bolezni pod vodstvom Dragice 
Rigler na državnem tekmovanju dosegli 
srebro kar trije učenci: Žiga Čamič, Jova-
na Mitić in Klavdija Hočevar. Na držav-
nem tekmovanju iz biologije za proteu-
sova priznanja je Andreja Starc osvojila 
srebro, Nina Zupančič in Matej Černe pa 
zlato (mentorica Suzana Dizdar). Naši 
učenci so se udeležili tudi tekmovanja iz 

angleščine in se odlično odrezali: Matej 
Debevec in Urban Strajnar sta osvojila 
srebrno, Nina Glavič pa zlato priznanje, 
pri čemer jim je pomagala mentorica Jo-
žica Robnik Šikonja. Pia Hrovat je pod 
mentorstvom Gregorja Kovačiča na dr-
žavnem tekmovanju iz znanja zgodovine 
dobila srebrno priznanje. Učiteljica Ana 
Nuša Rigler pa naših učencev ne vodi 
do priznanj le pri logiki, temveč tudi pri 
kemiji, saj so na državnem tekmovanju 
srebrno Preglovo priznanje osvojili kar 
trije učenci: Marko Vidic, Nina Zupančič 
in Matej Černe, zlato Preglovo priznanje 
pa Andreja Starc. Ker so fizikalni zako-
ni del našega vsakdana, smo se preizku-
sili tudi v znanju fizike in na področnem 
tekmovanju dosegli 4 srebrna Stefanova 
priznanja (prejemniki so Marko Vidic 
in Nina Zupančič pod mentorstvom Ane 
Nuše Rigler ter Matej Debevec in Žiga 
Ahčin pod vodstvom Majde Golc). Na 
državnem tekmovanju pa je Marko Vidic 
osvojil zlato, a ne samo iz znanja fizike, 
temveč tudi iz matematike in prejel zla-
to Vegovo priznanje (mentorja Marjeta 

Cunk in Marjan Bakan). Na tekmovanju 
iz znanja slovenščine je osvojil še srebrno 
Cankarjevo priznanje; srebro si je pribori-
la tudi Kristina Cigale, pripravili pa sta ju 
učiteljici Polona Košir in Barbara Upale. 
Na področnem tekmovanju National Geo-
graphic Junior je pod mentorstvom Majde 
Ilc Hussein ekipa učencev: Luka Gregorič, 
Primož Starc in Mihael Verček dosegla 2. 
mesto v Sloveniji in se uvrstila v osmino 
finala. Draga Košak pa je do srebrnih pri-
znanj v Veseli šoli pripeljala 16 učencev 
iz. 4. razredov devetletke in 1 učenca 4. 
razreda osemletke. Na mednarodnem stri-
povskem natečaju Živel strip 2007, kjer 
je sodelovalo približno 550 slovenskih in 
italijanskih učencev, je Heidi Pungartnik 
s stripom Tačkove skrbi pod mentorstvom 
Lucije Erčulj zmagala. Na področnem 
tekmovanju Kaj veš o prometu sta Ožbej 
Korošec in Heidi Pungartnik v kategoriji 
»kolo« osvojila 2. in 3. mesto, Maja Do-
linar in Maruša Indihar pa z motorjem 1. 
in 2. mesto (mentorica Lucija Erčulj); na 
državnem je bila Maja Dolinar 19. Pod 
mentorstvom Drage Košak so učenci 4. A 

DOSEŽKI IN POL NAŠIH OSNOVNOŠOLCEV
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sodelovali na literarnem in likovnem na-
tečaju Varno s kolesom v prometu; učen-
ka Nina Janežič je narisala zanimivo risbo 
in napisala besedilo za lutkovno igrico ter 
dosegla obe prvi mesti.

Razgibavali nismo le naših glav, temveč 
tudi telesa in na športnem področju poželi 
kar nekaj medalj, za kar imajo zasluge tudi 
profesorji športne vzgoje. Na atletskem 
tekmovanju, mentorja sta Lucija Erčulj in 
Igor Repše, smo dosegli dve zlati (Matevž 
Fakin, 600 m, in Nika Petauer, met žogi-
ce) in dve srebrni medalji (Petra Fakin, 

skok v daljino, in Ana Ciglarič, suvanje 
krogle) ter se uvrstili na državno atletsko 
tekmovanje (Matevž Fakin, Petra Fakin in 
Nika Petauer). Matevž Fakin je tako po-
stal državni prvak v teku na 600 m, Nika 
Petauer pa je v metu žogice dosegla 6. 
mesto. V košarki so mlajši dečki pod vod-
stvom Marjana Bakana priigrali 1. mesto 
na področnem in 3. mesto na regijskem 
tekmovanju, starejši dečki pa 2. mesto na 
področnem tekmovanju; Mateja Pečar je 
najmlajše na področnem tekmovanju pri-
peljala do 3. mesta. V badmintonu je na 

regijskem tekmovanju Jure Špendal osvo-
jil 1. mesto, Robert Kumše pa drugo; med 
dekleti je bila Barbara Gale prva, Tina 
Prebil pa druga (mentor Igor Repše). Lu-
cija Erčulj je na področnem tekmovanju v 
rokometu starejše dečke pripeljala do 2. 
mesta.

Vsem dobitnikom priznanj in njihovim 
mentorjem iskreno čestitamo in jim želi-
mo uspehov tudi v prihodnje!

Sara Mavec in Maša Demšar Fila, 9. C

Kaj boljšega lahko ponudimo otroku 
kot naravno okolje in naravne materiale 
ter mu pustimo, da izživi svojo ustvar-
jalnost, ki mu je ne omejujemo z moti-
vi? Takšen moto je vodil letošnje kipar-

sko ustvarjanje. Dekleta so presenetila z 
idejami in domišljijo, iskala ustvarjalne 
rešitve za uporabo naravnih materialov 
in ustvarjale rešitve, ki so se odrazile v 
končnih izdelkih. Ustvarjalna vnema je 
bila neizmerna – si lahko predstavljamo, 
da so nekatere vstale že ob 6. uri zjutraj, 
da so lahko delale!

Čudovita izkušnja za otroke in učitelja, 
predvsem pa notranje zadovoljstvo ob 
sproščanju ustvarjalnosti in raziskovanju 
samega sebe.

Lucija Erčulj

Likovna kolonija je potekala od 1. do 
3. junija 2007 na Medvedjem Brdu, kjer 
so učenke zadnje triade ustvarjale v za-
vetju neokrnjene narave. Kolonije so se 
udeležile Maja Giovani, Mateja Samec, 
Nataša Traven in Rea Vogrinčič iz 7. A 

razreda, Pia Horvat in Lavra Lavrič iz 7. 
B, Petra Fakin in Barbara Kastelic iz 7. C, 
Ajda Bertok iz 8. A, Melisa Latič iz 8. B, 
Sandra Modic, Nives Marinovič in Nika 
Zec iz 8. C, Nina Blatnik in Nina Glavič 
iz 9. A, Manca Cimperman, Lara Novak 
in Eva Uršič iz 9. B ter Maja Jarc, Sara 
Mavec in Heidi Pungartnik iz 9. C razre-
da. Kolonijo sta vodili učiteljici Romana 
Zupančič Leljak in Lucija Erčulj.

LIKOVNA KOLONIJA UČENCEV OŠ ŠKOFLJICA

Ene so »perlale«, druge packale, tretje so »penzlale«, vse se igrale

Ko nam je vreme dopustilo, smo ustvar-
jale zunaj

Rea Vogrinčič je vzcvetela

Manca Cimperman s portretom
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V Mladinskem središču Vič vsako leto 
za otroke in mladostnike, ki poletje pre-
življajo v Ljubljani, v mesecu juliju in av-
gustu organiziramo brezplačne počitniške 
dni. 

Letos bomo s počitniškim programom 
pričeli 26. 6. in ga nato med 2. 7. in 6. 7. 
prekinili zaradi tabora v Umagu, nato se 
spet vidimo  9. 7. 2006.

V Tivoliju bomo ustvarjali iz različnih 
materialov, hodili na bazen, se sprehajali 
po senčnih gozdovih v okolici Ljubljane, 
se z žogo podali na športna igrišča, ob-
iskali muzeje in galerije, se odpravili na 
celodnevni izlet v zdravilišče, sprehajali 

kužke v zavetišču, se seznanili s kakšnim 
zanimivim poklicem … skratka, s pomoč-
jo naših mentorjev in mentoric si bodo 
mladi, ki počitnice preživljajo v Ljublja-
ni, popestrili poroste dni. Naš program 
starostno ni omejen, saj se potrudimo, da 
najdemo za vsakega nekaj. Obiskujejo 
nas otroci od prvega razreda osnovne šole 
do prvih in drugih letnikov srednje šole.

Otroke, mladostnike in njihove starše 
vabimo, da nas pokličejo na telefon 252 
77 69 ali 080 22 13 ali nas obiščejo na 
Trgu MDB 14,

kjer bodo dobili podrobne informacije 
o vsem, kar se bo dogajalo med poletnimi 

počitnicami. 
Mladinsko središče Vič je dnevni cen-

ter za otroke in mladostnike, ki že šesto 
leto deluje v okviru CSD Ljubljana Vič 
- Rudnik, naš financer je Mestna občina 
Ljubljana, program pa finančno podpira 
tudi MDDSZ. Med šolskim letom smo za 
otroke in mladostnike odprti popoldan, 
nudimo učno pomoč, vse tja do 17. ure, in 
različne zabavne in ustvarjalne dejavno-
sti, med počitnicami pa dopoldneve od 9. 
do 15. ure preživljamo počitniško veselo 
in sproščeno. 

Mentorji MSV

POČITNICE Z MLADINSKIM SREDIŠČEM VIČ

ODDELEK ZA ODRASLE
1     Filozofija, etika, okultizem, psihologija, računal-

ništvo
GOOD,  E. Perry: Pravica do sreče: vedeti, kaj bi radi 
– dobiti, kar potrebujete
TROJNAR, Franjo: Vizija uspeha: pet ekoloških zako-
nov uspeha
PEČENKO, Nikolaj: Moj prvi PC: vse, kar si začetnik 
želi vedeti o osebnem računalniku, Windows in Inter-
netu
PREPPERNAU, Joan: Microsoft Windows Vista korak 
za korakom
SMRTNIK Vitulić, Helena: Čustva in razvoj čustev

2   Verstva
YANCEY, Philip: Kaj je pri milosti tako neverjetnega?
DAWKINS, Richard: Bog kot zabloda
BAIGENT, Michael: Dokumenti o Jezusu

3    Sociologija, politika, ekonomija, pravo, vzgoja, 
etnologija

KOŠNIK, Bojana: 24 ur poslovnega bontona
SLOVENIJA v Evropski uniji: 160 vprašanj in odgovo-
rov o članstvu Slovenije v EU
EASLER, Teresa: Priprava na poslovni pogovor: kako 
se sporazumevati, da dosežeš, kar si si zamislil

6   Medicina, tehnika, kmetijstvo, kuharice, vodenje
BOŽJAK, Franc: Prehranjevanje telesa, duše in duha: 
dobre in vprašljive moči ločevalne diete, veganstva, 
presnojedstva in posta
HARRIS, Thomas Anthony: Jaz sem v redu – ti si v 
redu
OSTANIMO mladostni: ohranimo privlačnost in vital-
nost
KALOPER, Urška: Zdravo. Sladko
TROKES, Anna: Fitnes joga

PRIROČNIK za dom in družino
SUWA  Stanojević, Milena: Brezalkoholna in alkoholna 
pijača 
ZOREC, Darja: Lutke iz domače delavnice
SCHUTT, Karin: Masaže za sprostitev
ROSS, Walter S.: Kaditi lahko nehate v 14 dneh
GOLOB, Iztok: Vrt in letni časi: priročnik o vrtnem 
cvetju in sobnicah za vse letne čase in za mnoga leta
ČUFAR, Katarina: Anatomija lesa: univerzitetni učbe-
nik

7    Umetnost, arhitektura,  fotografija, glasba, šport, 
ročna dela

ESENKO, Ivan: Vrtna mlaka
PRIROČNIK za gradnjo družinske hiše v lastni režiji
STRAŽIŠAR, Gorazd: Mtb priročnik: sem kolesar, gor-
ski kolesar
PRIROČNIK za gradnjo družinske hiše v lastni režiji
GLEITSMANN, H.:Pletenje: 100 risb in 52 barvnih 
fotografij
DOBNIK, Jože: Vodnik po planinskih kočah v Sloveniji
JOVIČIĆ, Nenad: Nenad Jovičić: film je življenje, živ-
ljenje je film
SCHIRRMACHER, Frank: Zarota metuzalemov
PREK šibja, prek trnja, prek borov, prek dolov: sloven-
ske pripovedi o čarovnicah, čarovnikih in vračih
AVČIN, France: Kjer tišina šepeta

80/81   Jezikoslovje
GOODEY, Diana: Messages 3. Učbenik za pouk angleš-
čine v 8. razredu osnovne šole
GOODEY, Diana: Messages 4. Učbenik za pouk angleš-
čine

82-1 Poezija
MAURER, Neža: Raj
PREZELJ, Alenka: Vse najboljše: sto voščil za razne 
prilike

KULTURA

NOVO NA KNJIŽNIH POLICAH
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82-311.2   Družabni roman
DOLENC, Božidar T.: Grenke pomaranče
DIOME, Fatou: Trebuh Atlantika
MANKELL, Henning: Oko leoparda
SEE, Lisa: Snežna roža in skrivnostna pahljača
MORILLOT, Juliette: Šanghajske rdeče orhideje
HOČEVAR, Darja: Grenko spoznanje: ljubezenski roman
REMIZOV, Aleksej Mihajlovič: Sestre v križu
BERNI, Romana: Ljubezen ni le beseda
GRADIŠNIK, Branko: Roka, voda, kamen: roman v treh letih. 
Drugo leto: 1991
SNOJ, Jože: Gospa in policaj ali Pozen obračun s slovensko 
žalostjo
CAREY, Peter: Tatvina: ljubezenska zgodba
PODRŽAJ, Rudi: Angelci padajo gor
SKRINJAR-Tvrz, Valerija: Ujetniki sanj
MALAVAŠIČ, Ivan: Pritrkovalec Marko
PASSOLINI, Pier Paolo: Nasilno življenje
FRECHES, Jose: Jaz, Buda

82-311.6   Zgodovinski roman
ŠETINC, Franc: Sredi ponorelega sveta
MANFREDI, Valerio Massimo: Talosov ščit

82-312.6, 929    Biografski roman, biografije
ASSAYAS, Michka: Bono o Bonu: pogovori o z Michkom 
Assayasem
SIMČIČ, Miro: Tito brez maske
WEGNER, Matthias: Neizmerno srce: dve življenji Ise Ver-
mehren
YANGCHEN, Soname: Otrok Tibeta: Sonamin beg v svobodo
RADULOVIĆ, Filip: Ljubezni Josipa Broza

82-32   Kratka proza
SVETINA, Tone: V kraljestvu zlatoroga: lovske črtice in zgod-
be

GRŽAN, Karel: Za dobro doto
SPETIČ - Magajna, Ivko: Stare prauce
ŽAGAR, France: Na sončni strani šole

82-94  Spomini
PARRADO, Nando: Čudež v Andih: 72 dni na gori in moja pot 
domov
GRGIČ, Vinko: Pomorščakov kruh
Ferfila, Bogomil: Svet na dlani

886.3-312.4    Kriminalke
HIGSON, Charles: Krvava vročica
ROBB, J. D.: Očarani v smrti
WILKINSON, Carole: Zmajska skrbnica
RANKIN, Ian: Krvave skomine: inšpektor Rebus na sledi krvo-
željnemu morilcu

886.3-312.9   Znanstvena fantastika
KOSTOVA, Elizabeth: Zgodovinarka
HEARN, Lian: Sledovi v snegu

9  Geografija, turistični vodiči, potopisi, zgodovina
KARLIN, Alma M.: Smrtonosni trn in druge nenavadne zgodbe 
iz Peruja in Paname
NEW Zealand: vodič
THAILAND: vodič
HOLLAND: vodič
SWEDEN: vodič
SCOTLAND: vodič
AUSTRALIA: vodič
DENMARK: vodič
FRANCE: vodič

PRIPOROČAM V BRANJE

FATOU DIOME: 
TREBUH ATLANTIKA

Roman Trebuh Atlantika prikazuje trk afriške in ev-
ropske kulture skozi oči mlade Senegalke Salie, ki se po 
propadlem zakonu z Evropejcem znajde v Strasbourgu. 
Ponoči piše, podnevi študira in dela kot čistilka. Tako 
kot glavna junakinja je tudi avtorica na lastni koži izku-
sila bedo izseljenstva  in občutek izkoreninjenosti.

Salie se trudi pred nerealnimi sanjami o obljubljeni 
deželi ubraniti svojega brata Madicka, ki je ves predam 
nogometu in upa na boljše življenje v Evropi. Njeni rev-
ni afriški vaščani vidijo Francijo skozi rožnata očala, saj 
je to zanje dežela neštetih priložnosti, kjer lahko s trdim 
delom vsakdo obogati.  Tok pripovedi je prepreden s  
protagonistkinimi spomini na otroštvo in anekdotami o 
vaščanih, ki so tako ali drugače izkusili emigracijo.

Roman se vam bo zaradi duhovitosti in iskrenosti use-
del v srce.

Letošnja zgodnja in zelo 
topla pomlad je pospešila 
tudi zorenje češenj. Tako 
je ta zanimiv sadež, ki 
največkrat dozori v dvo-
je, prehitel organizatorje 
praznika češenj tako v 
Goriških Brdih kot pri nas 
na Orlah. Vendar se orga-
nizatorji niso dali ugnati. 
Češenj je bilo kljub temu 
dovolj, tako v Brdih kot 
na Orlah. TD Lavrica je 
uspešno povezal praznik 
češenj z dnevom držav-
nosti, pristopili pa so tudi 
gasilci z veselico, ki je sle-
dila uradni prireditvi.

Pozdravnim besedam 
predsednice TD Lavri-

PRAZNIK ČEŠENJ NA ORLAH
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ca Polone Žabjek in predsednika Vaške 
skupnosti Lojzeta Nebca se je pridružil 
tudi župan Boštjan Rigler. S sproščujočim 
programom je sodeloval Mešani pevski 
zbor Češnje, osrednje mesto pa je zavzel 

skeč o tem, kakšne težave češnje povzro-
čajo Orlovcem oziroma prebivalcem so-
sednjih krajev. Saj veste, nič ni lepšega in 
boljšega kot sosedove češnje. No, fant, ki 
je »rabutal« češnje, jo je tokrat dobro od-

nesel. Kakšne pa so vaše izkušnje?
Ob koncu prireditve so članice društva 

vse prisotne pogostile z domačimi dobro-
tami, katerih osnova so bile seveda češ-
nje. Zelo okusno! Vse čestitke veščim 
gospodinjam!

Ob vsem dogajanju se mi je porodilo 
tudi vprašanje, kako je s projektom Ce-
lostne revitalizacije podeželja in obnove 
vasi, v katerega, če me spomin ne vara, so 
se pred leti vključile Orle? No, o tem pa v 
eni izmed prihodnjih številk.

Besedilo in fotografije: Iztok Petrič

Na praznik naše države so za 30-letnico smrti pisatelju Karlu 
Mauserju (rojen 1918 v Zagorici pri Bledu, umrl 1977 v Cleve-
landu, ZDA) v Podbrezjah postavili spomenik. Podbrežani so mu 
spomenik gotovo postavili zato, ker je ta košček zemlje neizmer-
no ljubil in je največ najlepših opisov krajine in ljudi v njegovih 
delih s tega področja (Jerčevi galjoti, Črepinjek, Rotija). 

Začelo se je s sveto mašo, ki jo je z domačim župnikom msgr. 
Janezom Riharjem (vodjem Rafaelove družbe) in več drugimi 
duhovniki daroval msgr. dr. Janez Pucelj, predsednik Zveze slo-
venskih izseljenskih duhovnikov. V nagovoru je župnik Janez 
Rihar dejal, da je odkritje spomenika na rojstni dan samostojne 
Slovenije najbolj primerno. Imenovani govornik  je v lastnem  
branju Mauserjevih del vse od svoje zrele mladosti spoznaval, da  
iz njih gori tolikšna ljubezen do slovenske zemlje in ljudi ter da 
pisatelj pripoveduje s tolikšno močjo, da od prve do zadnje stra-
ni drži beročega v posebni ganjenosti, ki te na določenih mestih 
pripelje do solzne zameglitve (tudi sam sem podobno doživljal 
ob branju njegovih del). Župnik msgr. Janez Rihar je tudi sicer 
najbolj zaslužen za postavitev spomenika, saj je župnija dala pri-
meren prostor ob cerkvi in z mnogimi Slovenci po svetu sama 
prevzela vse gmotne stroške z organizacijo odkritja vred.

Glavna misel msgr. dr.  Janeza Puclja pa je bila povzeta po 
umetnikovih besedah: »Domovina, ti si kakor zdravje!« Dejal je, 
da bo naša domovina resnično kakor zdravje, če bodo v njej na-
šli mesto vsi zamolčani, prepovedani, utišani z vzetjem življenja 
ali pognani brez vsega po svetu. Če bomo tudi vsi znotraj meja 
samostojne države medsebojni prepad zasuli tako, da ne bo no-
benega pokopal pod seboj, da se bomo zmožni vsi različni ljubiti 
med seboj.

NAJ BO TUDI NAŠ
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Po prejetju blagoslova smo se iz cerkve premaknili pred njo, 
kjer sta Anica Šparovec Moder (vdova po znanem pisatelju in 
zgodovinarju Janku Modru) in znana pisateljica Mimi Malenšek 
(domačinka, ki je na Prešernov rojstni dan slavila 88 let) odkrili 
na vitkem stebru doprsni Mauserjev spomenik. Zraven je meša-
ni cerkveni zbor zapel himno, v nadaljevanju pa je prepeval tudi 
otroški pevski zbor.

Glavni govornik je bil profesor Franc Vrbinc, ki je bil večkrat 
na Škofljici, kjer je živela njegova stara mama, in dobro pozna 
področje naše občine.

Opisal nam je nekaj srečanj s pisateljem: prvi sega v leto 1943, 
ko je Karel kot študent teologije doživel razdejanje turjaškega gra-
du po partizanih in poznejši pokol tudi ranjencev; drugi je bil že v 
begunstvu na avstrijskem Koroškem, ko je bil pisatelj že poročen 
z ženo Mimi; kasneje pa dve leti pred smrtjo, leta 1975, ob obisku 
Koroške, od koder je lahko samo z Ljubelja gledal na ljubo do-
mačo zemljo. Skavti so k spomeniku prinesli zemljo z različnih 
postaj pisateljevega življenja.

Veliko literarno vrednost skoraj tridesetih leposlovnih del nam 
je približal profesor France Pibernik iz Kranja. Pisateljica Malen-
škova pa je morebitni vzrok Karlove velike ljubezni do domače 
zemlje  našla v umetnikovi družini, saj so se kot družina orožnika 
mnogo selili in nikoli bili na svoji zemlji. Omenjeno je bilo tudi, 
da je bil pisatelj dejansko ves čas izgnanec in da je kljub viso-
ki izobrazbi vseskozi, tudi v Ameriki, opravljal težaška dela, od 
gozdnih do tovarniških, ponoči pa je pisal ter bil tako ves čas silno 
utrujen.

Anton Mušič

KARLU MAUSERJU 
OB 30-LETNICI SMRTI

Sem zemlja in večnost. Sem moč, ki razkriva
vzdržljivost zvestobe in bedo laži.

Moj duh je že v Bogu, telo že počiva, 
a moja beseda vas išče vse dni.

Trpel sem, še bolj sva z zemljo se ljubila,
vsejal sem in dal sem vam, kar sem požel,

do dna razrahljal sem jo in je rodila
ponos in resnico, lepoto in spev.

Podnevi za kruh in ponoči z besedo.
Ameriška prst, prst dolenjskih gozdov,

Koroška, podbreška, prst z Gorij pri Bledu:
z domačo besedo se vrnem domov.

Saj žar hrepenenja ne umrje s človekom,
delil sem ga s svojimi, z vami ves čas:
oblečem se pražnje, v najlepšo obleko,
poln sanje mladosti in pridem med vas.

Še v rosi bom stopil pogledat do reke,
če v našem Črepinjku pomlad že zori,
na Tabor, kako spet odraščajo smreke,

dol h kajži, čez vas, mimo starih kmetij.

Morda kdo od starcev še vedno pozna me,
jaz rad vas imam in vse dobro poznam.

Spomin ... In me mehka otožnost prevzame.
Potrkam, objamem vas, usedem se k vam:

»Je rana od vojne še živa? Se celi?
Je mir med sosedi? Je v vasi lepo?

Bi zmagal razum? Bi se še spoprijeli,
če morda že spet bi naneslo tako?

Je Peterčev Petercu greh že odpustil,
je prosil za to kdaj kdo koga že?

Vam prav je, da je komunizem popustil?
Zmaguje resnica, vsaj znate do nje?

Še vidite modro nebo nad gorami?
So žene še srečne? Ste radi doma?

Je vere še kaj? Je še pesem med vami?
Je še kdo ubog? Je v vas zanj kaj srca?«

Ah lepo, prelepo to polje zeleno,
privoščim vam srečo življenja in sanj

in sanjajmo skupaj, od nekdaj smo eno,
vse svoje življenje sem upal v ta dan.

Počasi grem tja, kjer si vsakdo poišče
svoj košček zemlje, ko poteče mu čas,
in stopim na trato v cerkveno dvorišče,
postanem za hip in bom zmolil za vas.

Ko pridete mimo, z menoj pomolite,
za mir za vse čase, za čas za nazaj,

a mojo besedo toplo objemite,
zaljubljena dolgo že v vas je skrivaj.     

Milan Debeljak
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Priprave nanjo so se začele v srcih že na 
začetku leta, tako tistih, ki so jo snovali, 
ki so nosili njena bremena, kot tistih, ki 
samo živeli njeno enodnevno prelest. Tudi 
končana ni bila v nedeljo zvečer. Še dolgo 
nam bo v različnih barvnih odtenkih, od 
mavričnih pa morda tudi manj radostnih 
okvirjih, ostala v naši spominski zavesti. 
Tam jo bomo na vse načine miselno obde-
lovali, kaj smo lepega doživeli ali storili, 
še bolj zavzeto pa, če kaj napak. No pa iz 
nematerialnega preidimo v materialno.

Ponavadi  pridemo do vrhunca (v dra-
mah, operah, baletih) v sredini ali proti 
koncu. V našem primeru pa smo vrhunec 
praznovanja doživeli že na začetku, ko 
je med nadaljevanjem maše v procesiji 
sveto Rešnje telo v monštranci prestopilo 
cerkveni prag in pod nebom v spremstvu 
bander in vernega ljudstva naredilo sim-
bolični krog skozi naša polja, vinograde, 
gozdove, naselja, delovna mesta, šole in 
domove, kjer smo veselje, srečo in ganje-
nost izlili v prošnje Bogu. V zaključku 
veličastnega obreda smo še vsi prejeli ev-
haristični blagoslov z Najsvetejšim.

Še sijoči in polno duhovno okrepljeni 
smo odšli za župnišče, kjer so nas pod 
soncem čakale gasilske klopi in še bolj 
mize, ki so se po pridnih rokah postavnih 
strežnikov in brhkih strežnic, začele pol-
niti z jedmi in pijačo. Otroci so takoj na-
polnili za njih pripravljene različne vrste 
igral: vrtiljak na lastni pogon, napihnjeni 
grad, kočija s konjsko vprego in še kaj. 

Hkrati pa se udeležili tudi družabnih iger, 
ki so jih vodili skavti. Odrasli pa smo v 
sožupljanih odkrivali  še nepoznane vr-
line, poglabljali prijateljstva in morda v 
hitro delujočih hlapih ušpičili kako nerod-
nost. Če povem zase, da sem spoštovana 
zakonca Lidijo in Imreta predrzno tikal, 
čeprav nismo še nikoli pili bratovščine. 
Potem sem nehote ujezil Francija, ko sem 
v svojem napuhu »popravljal« mikrofon 
tako, da smo igralca Branka Miklavca po-
tem slabše slišali, čeprav je bilo za ozvo-
čenje drugače dobro preskrbljeno. Na 
splošno menim, da smo se vsi – otroci, 
župljanke  in župljani, župnika ter prejšnji 
in sedanji župan – kar imenitno počutili, 
saj je z vseh obrazov žarela prešernost.  
No, morda je katera od skrbnih žena bila 
nejevoljna, a  to bo vse pozabljeno. V 
družbi smo imeli  tudi nekaj še ne enolet-
nih obiskovalcev, ki so si ustvarjali prve 
podzavestne spomine. Omenim naj še, da 
je potekal srečelov in predstavitev skupin, 
ki delujejo v župniji: župnijskega pasto-
ralnega sveta, ministrantov, skavtov, pev-
cev, zakonske skupine in Karitasa, poleg 
pa še polno vmesnih dogodkov, ki so jih 
ustvarjala posamezna medsebojna sreča-
nja. Tako upam, da ne bo zamere, če česa 
nisem omenil. 

Izkupiček letošnjega župnijskega dne 
bomo porabili za preureditev spodnjega 
parkirišča v igrišče za košarko in roko-
met,  v odbojkarsko igrišče pa bo pre-
urejen prostor za garažo. Del denarja pa 

bomo namenili za nakup dodatnih stolov 
za laniško cerkev.  Pričakujemo, da bodo 
otroci radi sprejeli to možnost zdravega 
druženje v športu. Namembnost izkupič-
ka pa je bila izražena tudi v tokratnem 
vsebinskem sloganu župnijskega dne: 
»IGRA – IGRIŠČE, POČITEK – LANIŠ-
ČE«. 

Poglejte še slike, saj vsaka premore ti-
soče besed.

Za konec prispevka pa še to, da smo že 
na večer opisanega dne doživeli tuš izpod 
neba, tako da res ni nič manjkalo. Nasvi-
denje zrelejši drugo leto!

Anton Mušič,
za ŽPS Škofljica

JE TO ŽE BILA NEDELJA NEDELJ?
ŽUPNIJSKI DAN NA ŠKOFLJICI, 10. JUNIJ 2007 
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Škofljica, 1. 6. 2007. DU Škofljica je 
pripravilo sprejem za svoje jubilante, ki 
so letos praznovali okrogle obletnice: 70, 
80, 90 in več let. Imeli so 3 jubilantke, ki 
so imele 90 let. To častitljivo starost so 
dočakale : Rozi Strle z Drenka, Ana Meh-
lin z Drenka in Vida Pevec s Škofljice. 

Sicer pa so imeli še 9 jubilantov z  8 

križi in  22 jubilantov s  7 križi. V uvodu 
prireditve so poslušali izbrane zvoke vio-
lin. Alojz Žist je kot predsednik Društva 
upokojencev Škofljica pripravil vsebin-
sko bogat nagovor. Ker pa ima DU zavze-
te članice, so le-te navzočim slavljencem 
pripravile še razne recitacije. Pri teh se je 
za nastop posebej potrudila Vida Macedo-

ni, Slavko Ožbolt je pa družbo popestril z 
zvoki harmonike. Skupaj so zapeli kar ne-
kaj pesmi, tako da je bilo vzdušje še bolj 
prijazno. Članice likovne sekcije društva 
so za vsakega jubilanta narisale zelo lepe 
panjske končnice z izbranimi motivi. 

Udeležba na praznovanju ni bila popol-
na, ker mnoge zdravje zapušča in so ostali 
doma. Sicer so bili prisotni vedri, čili, ve-
seli in polni optimizma. Tistim, ki se niso 
mogli udeležiti srečanja, velja še poseben 
pozdrav. Naj čim prej okrevajo, članicam 
in članom pa naj se pridružijo ob kakšni 
drugi priložnosti. 

Če bo šlo tako naprej, bo naša država 
imela leta 2050 že 35 % do 50 % prebi-
valcev, ki bodo stari preko 65 let. Danes je 
ta delež okoli 16 % . Aktivnost starejšim 
krepi notranjo in telesno sposobnost, za-
pečkarstvo pa je zdravju škodljivo. Vsak-
do mora za lastno zdravje več narediti 
sam, saj  jokanje in stokanje ne pripomo-
reta k naši boljši kondiciji in  sprostitvi. 

Ob koncu vsem malo starejšim in mlaj-
šim zaželimo krepkega zdravja, malo sre-
če, pa da ne bi preveč bolelo, če že mora. 
Hvala vsem, ki ste kaj dobrega storil še za 
koga drugega in pomagali pri premagova-
nju težav, kadar je bilo potrebno.

Andrej  Pogačnik

OKROGLE OBLETNICE SO PRAZNOVALI

Jubilanti DU Škofljica

Najprej smo se zbrali pri sveti daritvi, 
ki je bila vsa naravnana v prošnjo Bogu, 
da bi slovenski narod s spoznanjem res-
nice našel moč za priznanje, obžalovanje 
in odpuščanje. Da bi se sovražnost spre-
menila v tekmovanje, katera stran bo pra-
vičneje služila narodu. Nakar smo v spre-
vodu odšli k farni spominski plošči, kjer 
je župnik opravil molitve za pokojne.

Zatem sta nam Klemen in Barbara re-
citirala Balantičeve in Hribovškove pes-
mi, vmes pa je na flavti igrala Ana Lina. 
Potem sem podpisani prebral naslednje 
misli:

»Mesec junij je v našem koledarju po 
slovensko rožnik, po dr. Matiju Ogrinu, 
literarnem kritiku in poznavalcu naše 
književnosti, so ga naši predniki imeno-
vali rožni cvet. Del našega naroda pa že 
nad 60 let v tem rožnem cvetu zajame 
še zatajevan spomin na grozo in smrt, ki 

Nova Slovenska zaveza

V SPOMIN IN VZPODBUDO
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je po lastnih bratih in zločinski ideologiji doletela tisoče bra-
tov in sester, pretežno še v cvetu mladosti. Z ozirom na velikost 
»junijske smrti« bi človek pričakoval, da bomo v celoti uzrli to 
velikansko mučeniško gmoto smrti, ki je kot mlinski kamen pri-
vezana na naše narodovo telo in nam, dokler ne bo urejena na 
vseh ravneh,  ne bo dala rožnega cveta.

Tukaj po dr. Ogrinu ni govora toliko o tistih, ki dejstva nočejo 
videti, ti še imajo možnost spregledati. Bolj smo v skrbeh zara-
di tistih, ki stvari in junijske dogodke 1945 poznajo, a ostajajo 
mlačni in brezbrižni. Mnogi zavzemajo pomembna mesta v jav-
nem življenju, pa so večinoma prej pripravljeni prisluhniti dedi-
čem preteklosti, čeprav na državni ravni še nimamo opravljene 
razmejitve z boljševistično totalitarno državo, za kar imamo pri-
poročilo Sveta Evrope. V tem času na mnogih nivojih tečejo de-
janja, ki lepšajo zločinsko preteklost, čeprav bi lahko počakali, 
da se vremena zbistrijo. Hkrati pa ne čutijo potrebe, da bi v na-
rodovem telesu premaknili tiste vzvode, ki bi sprožili pravične 
rešitve tako za pomorjene po več kot petstotih moriščih, ki jo je 
na celotno našo deželo kot mrežo vrisala skupina Mitje Ferenca 
in nas drži ujete na vsakem koraku, kot za preživele. Zadnji se ne 
moremo/jo otresti sužnjosti,  v kateri smo/so živeli več kot pol 
stoletja. Ni prave volje, da bi vso totalitarno boljševistično pre-
teklost z vsemi različnimi privilegiji ukinili ter v demokratični 
državi postavili ustrezne zakone (zdaj je v veljavi nepravičen 
vojni zakon), ki bi vse državljane izenačili.

Dosedanji beg in mlačnost mnogih dobrih Slovencev ob vseh 
teh, lahko bi rekli grozotah, nas ne sme več pustiti neprizadete. 
V polnosti se začenjajmo zavedati, da je v slovenskem »Rogu« 

in tem, ki so napisani pred nami, bilo odvzeto življenje zato, ker 
so branili tradicionalno slovensko katoliško kulturo, ker so bili 
branilci tradicije in zakonov demokratičnega političnega življe-
nja, ker so bili končno branilci demokratične kulture. Ali ni, če 
priznamo ali ne, naša samostojna država Slovenija sad tega boja 
in velike »junijske smrti«? Mi pa ne premoremo moči, da bi gro-
bišča raziskali, posmrtne ostanke po možnosti identificirali in jih 
trajnostno zaščitili.

Prav tako bi se  morali tudi spraševati, kaj nam danes ti mu-
čenci pomenijo, ali v polnosti verjamemo, da živijo v Bogu, da 
so z nami ter  pri Bogu prosijo za moč in resnico. 

Danes nas vse skrbi nizka rodnost Slovencev, po statističnih 
podatkih nas bo čez nekaj desetletij že pol manj. Po dr. Ogrinu 
je zaprtost pred resnico povezana tudi z zaprtostjo pred novimi,  
prihajajočimi življenji. Trdi, da je nemogoče nekaznovano oma-
lovaževati sporočilo »Roga«. Da vse nas mlačen in plitek odnos 
do »Roga« vodi v vseenost. Da če življenja, ki so bila pred nami, 
niso vredna pozornosti in usmiljenja, tudi življenje prihajajoče-
ga otroka, ki bo zahteval mnogo več, ni vredno nič.

In za konec dovolimo, da so veliki liki slovenskega »Roga« 
(Erlich, Grozde, Halas, Balantič in Hribovšek), kjer koli so umr-
li,  lahko vsi resnično z nami pri Njem, ki vse vidi.«

Na koncu smo se navzočim zahvalili, da so prišli. Če Bog da 
in bomo zdravi, drugo leto ponovimo človekoljubno dejanje!

Besedilo in fotografije
Anton Mušič
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V mesecu novembru prejšnjega leta, ja, 
je bil hec. Moji hčerki Sara in Hana sta se 
pogovarjali s šoferjem šolskega avtobusa 
Janezom (če kdo ne ve, gre za najboljšega 
šoferja naših malčkov), kako jih bo konec 
šolskega leta peljal v Gardaland.

V začetku leta pa me je Janez vprašal, 
če bi res šli – in šlo je zares. Poklicala sem 
sovaščane, prijatelje in kazalo je, da bi pa 

res lahko šli. Tako smo določili datum, 2. 
junij.

Zjutraj smo se zbrali Gradiščani na za-
četku vasi ob 3.45 in čakali Janeza. Od-
peljali smo se proti Ljubljani, kjer smo 
pobrali še preostale popotnike. 

Po nekaj urah vožnje smo se pripeljali 
do safari parka. Ko smo pripeljali v park 
– skozi ves park smo bili v avtobusu – so 
nas najprej pozdravile žirafe, ki so očitno 
hotele dobiti kaj hrane. Ker se niso umak-
nile, so prišli oskrbniki parka in jih spodi-
li s poti. Videli smo še veliko živali: lame, 
pave, govedo, srne, nosoroge, podvodne 
konje … Videli smo tudi račko, ki je ime-
la za seboj 2 avtobusa, a je vztrajno hodi-
la pred njima in diktirala tempo. Vsem pa 
nam je zastal dih, ko smo se peljali mimo 
levov. Tako mogočne živali z velikimi ša-
pami, med nami pa je bilo samo steklo! 
V letošnjem letu je park dobil tudi belega 
leva, ki je sicer malo manjši od navadne-
ga, a vseeno vreden ogleda. 

Park smo zapustili v dežju, ki nas je 
spremljal tudi ob prihodu v Gardaland. 
Približno 2 uri nas je kar dobro namakalo, 
a to ni motilo ne nas in ne otrok, ki so kar 
tekmovali, kdo bo šel na več vlakcev smr-
ti in podobnih reči. Tudi očetje so se spo-
padli s strahom in se na vlakcu celo slika-
li, da si ovekovečijo trenutke adrenalina. 
Veliko naprav je prilagojenih za majhne 
otroke in invalide, tako da res vsak najde 
kaj zase. Okoli četrte ure smo šli na pred-
stavo delfinov, ki je bila res nekaj poseb-
nega. Človek bi rekel, da so tako pametni, 

da samo govorijo ne. Po predstavi se je 
tudi vreme izboljšalo, tako da smo ne-
kaj časa uživali tudi v sončnem vremenu. 
Ogledali smo si še magično drevo, deželo 
škratov, ulico divjega zahoda, rudnik zla-
ta, plesno predstavo z Brodwaya in še in 
še. A žal je bil park odprt samo do 18. ure, 
tako da smo okoli pol sedme krenili proti 
domu.

Dobra volja tudi na poti domov ni po-
jenjala in tudi najmlajši otroci niso prav 
nič sitnarili. 

Vsem, ki boste imeli kakšen dan prost 
in ne veste, kam bi se dali, vam iz srca 
priporočam ogled Gardalanda, saj obiska 
dolgo ne boste pozabili.

Mogoče pa se bo šofer Janez naslednje 
leto spet kaj »pohecal«, pa se vidimo na 
avtobusu … 

Še enkrat se zahvaljujem Janezu Pi-
škurju, ki je poleg šoferja igral tudi vo-
diča in nam povedal kar nekaj zanimivih 
podatkov o Italiji.

BIL JE HEC …

Članstvo v TD Lavrica je dokaj veliko. 
Seveda se pa dejavnosti in prizadevanje 
za dobro delo razlikujejo. Zares aktivnih 
je le okoli 20 zanesenjakov. 

Zaželeno je, da bi bili vsi dokaj aktivni,  
s strani sokrajanov  pa je premalo podpo-
re. To je približno tako, kot če nekdo koga 
prosi za kakšen drobiž, pa dobi odgovor, 
da mu da vse, kar ima, nima pa nič. Ver-
jetno nihče ne pričakuje, da so člani dru-
štva dežurni zbiratelji odpadkov po naših 
zaselkih. Tudi tega dela se marsikdo ob-
časno loti, v osnovi pa ima društvo druga 
dela. 

Letošnja pomlad je bila bolj slabo 
vzpodbudna. Skrb za nameščene kozol-
čke in zasaditev cvetja so tudi vzdrževal-
na dela. Vendar pa so prizadevne članice 

požele bolj slabo spodbuda. Deležne so 
bile res neokusnih pripomb. Spraševali so 
jih, če nimajo doma pametnejšega dela, 
kot  je tako urejevalno delo po zaselkih. 
Tu ni mesto, da naštevam še druga poni-
žanja, katerih so bila deležna. 

Ali ne bi bilo primernejše, če bi bile 
ženske deležne lepih besed in pohval, 
nič pa ne bi bilo narobe, če bi se kdo tem 
prostovoljkam celo pridružil. V času ob-
stoja nove občine tega dela ni še nihče 
hotel opaziti ali  morda celo predlagati za 
kakšno papirnato pohvalo. Ni redko, ko 
lahko marsikje vidimo vandalizem – po-
kradena ali razmetana cvetlična korita 
ali populjene rože. V kulturi mimoidočih 
smo res prišli daleč. Naj bo teh žalostnih 
besed dovolj. Nespodbudno je, da dobro-

POHVALO  ZASLUŽIJO, NE PA … namerno delo ni nič vredno. Žal to velja 
za vsa društva. Vredno se je vprašati, kam 
vse to pelje. Nekdanje vrednote vsak dan 
bolj ugašajo. 

Cenimo vse, kar kdorkoli naredi zastonj 
za naš kraj, za našo skupnost, da se bomo 
vsi bolj prijazno počutili. Vsa društva ra-
bijo aktivne člane in skrbne krajane, da bo 
naš zaselek vreden obiska, pohvale in še 
česa. Nekdo je odnesel celo klopco, ker 
mu bo nekje prišla prav. Ali ni to žalost-
no? Negujmo in ohranjajmo vsaj to, kar 
imamo. 

Verjamem, da teh vrstic veliko krajanov 
ne bo prebralo na pravi način, saj kritika 
boli. Vsak naj pri sebi in na svojem kosu 
zemlje kaj naredi, pa bo za začetek do-
volj. 

Hvala, pa še vse je res!
Andrej  Pogačnik
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Meseca marca nas je Saša Rožanc Lah 
iz Športnega izziva povabila na priprave 
za Dm tek. Kar nekaj nas je zavihalo nos 
in dodalo, da je tek najbolj zoprna oblika 
rekreacije, a morda bi pa le poskusile, če 
je v družbi kaj drugače. Na prvem trenin-
gu sredi aprila se nas je zbralo 9 začetnic. 
Začele smo teči in nato smo tekle in tekle 
ter že prvi dan presenetile same sebe. Brez 
muke smo zmogle 4,5 km. Dva meseca 
smo se dvakrat tedensko dobivale pri ben-
cinski črpalki pod Pijavo Gorico, za ogre-
vanje prehodile nekaj sto metrov in tekle 
po poljskih poteh na Barju. Progo smo po-
daljšale na 6 kilometrov in v soboto, 9. ju-
nija, smo se udeležile teka v ljubljanskem 
parku Tivoli. Več kot 1000 se nas je zbralo 
in vse smo zmagovalke! Hvaležne smo 
Saši, da nas je vzpodbujala.

Odločile smo se, da s tekom nadaljuje-
mo in vas povabimo, da se nam pridružite. 
V družbi ni nič pretežko in vedno se najde 
kdo, ki ima tempo kot ti. Z vadbo bomo 

nadaljevale tudi v poletnih mesecih, in si-
cer ob torkih in četrtkih ob 20. uri.

Pridite, ne bo vam žal! 

Metka, Marija, Milena, Ida, Tatjana, 
Ljuba, Danijela, Nena in druge

STOP DIVJIM 
ODLAGALIŠČEM 

NA BARJU
Na spletnem portalu  www.barje.net  

smo se v sodelovanju z lokalnimi skup-
nostmi barjanskega območja odločili za 
projekt STOP DIVJIM ODLAGALIŠ-
ČEM na Barju. Poletni dnevi so namreč 
s seboj prinesli tudi gradbeno sezono, 
ki privablja v naravo ne le sprehajalcev, 
temveč tudi posameznike, ki se želijo na 
najcenejši način znebiti odvečnih smeti.  

Z zastavljeno medijsko in komunika-
cijsko kampanjo, ki je usmerjena proti 
divjim odlagališčem v vseh sedmih ob-
činah, želimo v čim večji meri ozavestiti 
prebivalce, kako lahko tudi sami s pra-
vilnim ravnanjem z odpadki pripomore-
jo k zmanjševanju divjih odlagališč. 

Na spletni strani www.barje.net  so 
prebivalcem na voljo informacije, kam 
lahko zastonj odpeljejo odvečne odpad-
ke ter komu lahko sporočijo morebitne 
kršitve nepravilnega ravnanja z njimi. 
Preberejo si lahko tudi nekaj o postop-
kih kaznovanja kršiteljev ter zakaj se 
posamezniku slej ko prej izplača vestno 
ravnati s svojimi odpadki. Plačilo kazni 
lahko kršitelja krepko udari po denarni-
ci, medtem ko sortiranje predstavlja mo-
rebitni dohodek tako lokalni skupnosti 
kot posameznikom. Na internetni strani 
pa je uporabnikom preko posebej pri-
pravljenega foruma omogočeno aktiv-
no sodelovanje in postavljanje vprašanj 
strokovnjakom s  Centra za ravnanje z 
odpadki.

Občani lahko namreč lokalni upravi 
posredujejo informacije, da so odkrili 
novo odlagališče, ali pa podajo prijavo 
ustreznim inšpekcijskim službam o kr-
šiteljih ter jim zagotovijo čim več rele-
vantnih podatkov. 

Prebivalce v krajih na območju Ljub-
ljanskega barja in osrednje Slovenije po-
zivamo, da ukrepajo. Na petih radijskih 
postajah, ki pokrivajo to območje, opo-
zarjamo na problem divjih odlagališč. 
Postavili pa smo tudi gigantske panoje 
ob prometnicah na Ljubljanskem barju. 

Z omenjenim projektom želimo pred-
vsem spodbuditi ljudi, da se aktivno 
vključijo v lokalno problematiko divjih 
odlagališč in s svojim ravnanjem pre-
ventivno pripomorejo k čistejšemu oko-
lju, v katerem živijo. 

Več o projektu si lahko preberete na 
www.barje.net.

TEČEMO! 
PRIDRUŽITE SE NAM NA BARJU!

Čeprav je bilo vroče in soparno popol-
dne in šola že pri koncu, so se rokometaši 
selekcije mlajši dečki A  zbrali na trenin-
gu. Res pa je, da so svojega trenerja čakali 
pod drevesi in ne na igrišču kot običajno. 
Povprašala sem jih, kako bi opisali svoje-
ga trenerja. Preberite njihove odgovore.

Matevž K.: Boštjan je zelo prijazen in 
dobro nas trenira.

Miha: Pokaže nam finte, ki jih odigra-
mo na tekmah.

Žan: Sem vratar in dobro branim se-
demmetrovke in tega me je naučil trener.

Tim: Tudi krega nas, kadar ne upošte-
vamo navodil ali ne ulovimo žoge.

Rok T.: Z nami je že štiri leta in napre-
dovali smo na 3. mesto v državni ligi v 
naši skupini.

Matevž R.: Kot krilni napadalec sem se 
naučil dajati natančne gole.

Matic: Prijazen je, veliko nas je naučil, 
veliko bolje igram kot prej.

Rok V.: Radi hodimo na treninge, ker 

SPOZNAJMO ROKOMETNEGA 
TRENERJA BOŠTJANA ŠPOLARJA
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imamo dobrega trenerja.
Tako so opisali svojega trenerja mladi 

rokometaši in medtem je na trening pri-
šel tudi Boštjan Špolar. Postavila sem mu 
nekaj vprašanj, na katera mi je prijazno 
odgovoril.

Metka: Z mladimi rokometaši si že de-
veto leto. Kakšni so tvoji občutki, ko si z 
njimi?

Boštjan: Vedno znova me veseli, ko 
vidim napredek. Ker sem tudi sam igral 
rokomet, sem vesel, da na Škofljici raste 
nova generacija mladih športnikov. Ko 
sem začel trenirati mlajše generacije, sem 

imel malo težav, saj se nisem imel od 
koga učiti, danes pa smo trenerji super 
ekipa in delo je veliko lažje. Redno ho-

dimo na seminarje, med seboj si tudi iz-
menjujemo izkušnje. 

Metka: Se otroci radi učijo?
Boštjan: Kot med vsemi mladimi je 

tudi med njimi nekaj takšnih, ki delajo 
z velikim veseljem, večino pa je treba 
vzpodbujati. Najraje igrajo, še raje pa 
vadijo razne trike, ki v sodobni igri roko-
meta niso prepuščeni naključjem. Vse po-
daje so dobro natrenirane in ko na tekmi 
uspešno izvedejo finto, so navdušeni.

Metka: Kot domači igralec si v osem-
desetih igral v takratni zelo dobri ekipi.  
Kakšni so vaši največji uspehi?

Boštjan: Od mojega aktivnega igranja 
je že toliko let, da se niti ne spomnim na-
ših uvrstitev. Pomembno je bilo, da smo 

bili konkurenčni in prisotni v takratni 
državni ligi. Trenirali so nas:  naš soigra-
lec Štefan Pucihar, Marjan Rot in  krajše 
obdobje tudi Jože Pangerc. Igrali smo na 
zunanjem šolskem igrišču. 

Metka: V svoji službi se srečuješ s po-
škodbami. Je med njimi veliko športnih 
poškodb?

Boštjan: Pri svojem delu se srečujem s 
hudimi posledicami avtomobilskih in de-
lovnih nesreč. S športnimi poškodbami, 
ki zahtevajo specifično obravnavo, imam 
le malo izkušenj. 

Metka: Kaj je najpomembneje, da se 
otroci izognejo poškodbam pri igri? Pro-
sim za nasvet.

Boštjan: Pred športno aktivnostjo je 
pomembno ogrevanje telesa. Naloga nas 
trenerjev je, da naučimo igralce pravilno 
ogreti svoje telo. Otroci imajo elastične 
vezi in prožne mišice, zato je poškodb raz-
meroma malo. Za nas odrasle pa je ogre-
vanje telesa pred vadbo zelo pomembno.

Metka: Imaš družinico, hčerko Manco 
in sina Martina. Se v prostem času žoga-
te?

Boštjan: Otroka brcata in mečeta žogo, 
še posebej dve in pol leti star sin je navdu-
šen, ko se žogamo. Ker je levičar, mislim, 
da je pred njim obetavna športna kariera 
(smeh). Seveda otrok v šport ne bom silil, 
ju bom pa vzpodbujal in jima stal ob stra-
ni, za kar koli se bosta odločila.

Hvala za pogovor in prijetne počitnice!

Metka Debevec, 
za ŠD Škofljica

LAVRIŠKI KOLESARJI V METLIKI ŽE DESETIČ ZAPORED NAJ-
ŠTEVILČNEJŠI, USPEŠNI PA TUDI NA MARATONU ČEŠENJ

Tudi tokrat, že desetič zapored, so kole-
sarji lavriškega društva gorskih kolesarjev 
MTB LAVRICA KLUB v Metliko priko-
lesarili kot najštevilčnejša ekipa.  Na tem 
100 km dolgem maratonu, ki je postal že 
pravi kolesarski vseslovenski shod, so bili 
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z 72 udeleženci brez prave konkurence.
Po končanem maratonu so se vsi okrep-

čali z nič kaj kolesarsko hrano, odojkom, 
in vinom, ki so si ga prislužili s prvim me-
stom. Omeniti pa velja vse, brez katerih 
tega uspeha zagotovo ne bi bilo in nam 

stojijo že leta ob strani. Največ zaslug 
imajo naslednji: g. Cimperman iz Hoje – 
lepljene konstrukcije in žage na Škofljici,   
g. Lajkovič – Clean, d. o. o., Občina Škof-
ljica, Fujifilm, s. p.,  iz Ljubljane, Klima 
instalacije Kupljenik z Lavrice, prevoz 

Petrič in Vulkanizerstvo Zajec.
Prav tako so si kolesarji z Lavrice po-

kal za številčnost privozili tudi na mara-
tonu Češenj, ki se je odvijal na 120 km 
dolgi progi od Ljubljane do Goriških Brd. 
Da so tam doma dobri ljudje, je dokazal 
domačin Aleš Kocjančič z družino, ki je 
v svoji kleti pogostil celotno kolesarsko 
ekipo.

Vsi kolesarji na obeh maratonih so pre-
jeli lične klubske majice.

V sklopu občinskega praznovanja dne-
va državnosti je svojo prvo prireditev iz-
vedla tudi novonastala Sekcija interesnih 
dejavnosti lavriškega kolesarskega dru-
štva.

Namen tega prijetnega izleta, ki se ga se 
je udeležilo kar 83 otrok in staršev, je bil 
predvsem druženje, rekreiranje in spozna-
vanje Barja. Po uro in pol dolgem vrtenju 

pedal in daljšem postanku »pri izviru«, se 
je izlet končal pred osnovno šolo na Lav-
rici. Takoj po prihodu so se otroci razkro-
pili po igralih in šolskem igrišču, odrasli 
pa so posedli v senco. Tu je Polona iz  
TD  Lavrica poskrbela za pecivo, lavriški 
gasilci so posodili klopi in mize, društvo 
MTB LAVRICA pa je poskrbelo za jedi 
z žara in raznovrstno pijačo. V prijetni 

družbi in ubranem petju PZ Češnje z Lav-
rice se je dan kmalu prevesil v noč.

Pohvala za uspešno izveden izlet gre 
predvsem staršem, ki so pripeljali in bo-
drili svoje malčke, TD Lavrica, GD Lav-
rica, PZ Češnje, Vesni in Silvu Sušcu, 
Marku Zajcu, Franciju Mačerolu in Mar-
ku Jakopinu za pomoč pri organizaciji, 
peki in pripravi hrane.

IZLET PO BARJU
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Na praznik dneva državnosti, je svojo 
enajsto izvedbo doživel tudi tradicionalni 
pohod po Svarunovi poti. Pot, ki je krožna, 
zajema večji del naše občine, med drugim 
tudi kraje, ki jih je Fran Saleški Finžgar 
vključil v svoj zgodovinski roman Pod 
svobodnim soncem. Po delu Finžgarjeve 
življenjske poti nas popelje slavni staro-

sta Svarun, ki je svojčas sedel na travi vrh 
okopov in čakal sina Iztoka. In če smo 
že pozabili, kdo sta bila Svarun in Iztok, 
bo treba ponovno v roke vzeti omenjeni 
Finžgarjev roman. Na triindvajset kilo-
metrov dolgi poti, za katero povprečen 
pohodnik potrebuje približno štiri ure, je 
kar dovolj časa, da pred nami ponovno 
oživijo nekateri liki iz romana, med njimi 
predvsem Iztok, ki ga neutrudno spremlja 
pevec Radovan, bogati trgovec Epafrodit 
in dvorjanka Irena.

160 zagretih pohodnikov,  5 kontrol-
nih točk

Pohoda, ki se je odvijal 25. junija 2007,  
se je udeležilo 160 pohodnikov. Najbolj 
zagnani so se pred Robežnikovim kozol-
cem, kjer se je začel in končal letošnji 
pohod, zbrali že pred 7. uro zjutraj. Na 
poti, ki pelje s Škofljice, preko Zaloga, 
Drenika, Smrjen, Gradišča, Vrha nad Že-
limljem preko Želimeljega do Škofljice, 
prečka pohodnik 5 kontrolnih točk, na 
katerih v poseben kartonček dobi žig. Kot 
vsako leto so bili tudi letos na teh postajah 
pohodniki deležni okrepčila gostoljubnih 
domačinov.

Tisti, ki jim je bila celotna 23-kilometr-
ska pot predloga, so lahko svoj pohodni-
ški del predčasno zaključili v Želimljem. 
Organiziran prevoz s kombiji pa jih je za-
peljal do cilja, kjer se je praznovanje na-
daljevalo v sproščenem druženju.

Letošnji pohod je imel poseben pouda-
rek prav na praznovanju dneva državno-
sti.  Vsak  udeleženec pohoda je dobil tudi 
kapo in obesek za ključe, ki so jih je v ta 
namen  podarile vladne službe Republike 

Slovenije. 
Za uspeh  prireditve, ki se je končala v 

popoldanskih urah, se je potrebno zahva-
liti predvsem desetim članom in članicam 
Turističnega društva Škofljica. S svojim 
prostovoljnim in požrtvovalnim delom so 
pohodnikom pripravili prijetno srečanje. 

Izleti po Ljubljanskem barju ali spre-
hod po Gozdni učni poti

Če ste zamudili letošnji pohod, nikar ne 
bodite slabe volje, saj nam v turističnem 
društvu obljubljajo, da se drugo leto spet 
srečamo. Če vam je drugo leto predaleč, 
pa se na kak izlet po naši bližnji in daljni 
okolici lahko odpravite tudi prej. Za po-
moč pri pripravi in izvedbi kolesarskega 
ali pohodniškega izleta lahko sežete po 
novi izletniški karti Ljubljansko barje. 
Karta je brezplačna in jo je mogoče do-
biti v Turistično informacijskem centru 
v Ljubljani ali pa naročiti na internetnem 
naslovu www.ljubljanskobarje.si.

Tisti, ki ste uka željni tudi med počit-
nicami, pa se lahko podaste na nedeljski 
sprehod po gozdi učni poti, ki se začne pri 
grobnici v Zalogu, kjer zavijemo levo z 
asfaltne ceste na gozdno pot. Pot je dol-
ga slaba dva kilometra, kar za počasen 
ogled 30 učnih točk pomeni približno eno 
uro hoje. Občina Škofljica je izdala tudi 
kratek vodnik po gozdni učni poti, s ka-
terim lahko še poglobimo svoje znanje o 
drevesnih vrstah in za gozd značilnih na-
ravnih pojavih.

Možnosti za aktivno preživljanje pro-
stega časa imamo kar nekaj. Izkoristimo 
jih.

Bojan Pirnat

NAJAVA PRIREDITEV JULIJ–AVGUST
14. julij 2007   7. kolesarska dirka Poljane–Stari vrh (MTB LAVRICA KLUB)

15. avgust 2007   Maraton Jernejevo, Šentjernej (MTB LAVRICA KLUB)

18. julij 2007   Izlet po slemenih okoli Polhovega Gradca – v spremstvu vodiča ogled petih cerkva, križevega pota na   
  Kalvariji in Oštelarjeve hiše (Sekcija interesnih dejavnosti MTB LAVRICA)

18. avgust 2007   Izlet po dolini Krke – ogled gradu v Žužemberku, plavža na Dvoru, cerkve sv. Petra na Stražarjevem vrhu   
  (Sekcija interesnih dejavnosti MTB LAVRICA)

Pričeli smo z zbiranjem ponudb za jesenske tečaje igranja akustične in električne kitare. Prav tako bomo jeseni pričeli z organi-
zirano vadbo orientacijskega teka in pa z rekreacijo v dvorani (košarka, badminton, odbojka).

Informacije in prijave na telefon: 031/550 727

in E-naslova:  info@mtblavrica.com in interesne_dejavnosti@lavrica.com 

PRAZNOVANJE DNEVA DRŽAVNOSTI NA 
ŠPORTNO DRUŽABEN NAČIN
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Letos smo na pobudo Turističnega dru-
štva Magdalenska gora naš tradicionalni 
pohod na praznik češenj na Orlah razširi-
li še na sosednjo občino. Večina zagretih 
pohodnikov je zečela že v Šmarju - Sapu, 
ostali pa smo se jim pridružili pod cerkvi-
co na Magdalenski gori. Pot nas je vodila 
čez Zgornjo Slivnico na Repče, od koder 
se je odprl čudovit razgled na Kamniške 
Alpe na desni ter Krim in grosupeljsko 
okolico na levi. Do Pleš smo bili že poš-
teno razgreti, tako da nam je mrzla voda 
pod Pavšarjevo kmetijo kar prijala. Do 
Molnika smo hodili po prijetni gozdni 
senci, kljub temu pa smo se ustavili pred 
grmado pod Molnikom, saj je to edin-
stven »živi spomenik« pri nas. V spomin 
na davno umorjenega moža na tem mestu 
vsak popotnik vrže na kup suho vejo, tako 
se grmada stalno obnavlja. Do kamnolo-
ma smo šli po označeni pešpoti, ki je dosti 
bolj razgledna od kolovozne poti. Na raz-
gledni točki v križišču nad kamnolomom 
smo letos postavili klopco, ki pa je bila 
žal premajhna za vse utrujene pohodnike. 

Sicer pa naš cilj ni bil več daleč. Še malo 
vzpona po žgočem soncu in prispeli smo 
na cilj, kjer so nas že pričakale članice TD 
Lavrica z vsakovrstnimi domačimi dobro-
tami in češnjevim sokom. Manjkalo ni niti 
češenj, tako da je praznik češenj upravičil 
svoje ime kljub letošnji muhasti naravi, 
ki nas je obdarila s temi slastnimi sadeži 

kar malo prezgodaj. Po pohodu pa se še ni 
splačalo oditi domov, saj je sledil prijeten 
program in nato gasilska veselica.

Polona Žabjek,
za TD Lavrica

Fotografija: Mitja Rački

POHOD OD MAGDALENSKE GORE DO OREL

Društvo Kosec ima v svojem planu dela 
za leto 2007 med drugimi športnimi aktiv-
nostmi načrtovane  tudi planinske izlete. 
Tako se je v nedeljo, 24. 6. 2007, majh-
na skupina pohodnikov, tokrat se nas je 
zbralo 6, odpravila na svoj tretji, letošnji 
drugi, društveni planinski izlet.  Planina-
rili smo v Kamniško-Savinjskih Alpah:  
prvi cilj je bila zelena gora Konj (1803 
m), drugi pa slap Orglice  v ozki dolini 
Kamniške Bele.

Za vse tiste, ki svojo energijo radi spro-
ščate in nabirate v gorah, je v naslednjih 
vrsticah opisana naša krožna pot.   

Potek poti: 
- z avtom do izhodišča planinske poti: 
Škofljica – postaja žičnice na Veliko Pla-
nino;
- planinska pot: Spodnja postaja žičnice 
na Veliko Planino (okoli 600 m) – Plani-
na Dol (1308 m) – Planina Rzenik (1654 
m) – vrh Konj (1803 m) – sedlo Presed-
ljaj (1613 m) – ob Kamniški Beli do slapu 
Orglice – ob Kamniški Beli in Bistrici do 
izhodišča;
- z avtom proti domu: Spodnja postaja 
žičnice na Veliko Planino – Škofljica.

Vzpenjali smo se 3 ure in četrt, po prvi 
uri hoje smo imeli prvi počitek, drugi in 

daljši je bil na samem vrhu. Spust nam je 
vzel 4 ure (to je več, kot smo načrtovali), 
saj je bil do Presedljaja (1 ura) tehnično 
zahteven – nujna uporaba klinov in je-
klenic. Dobrih 15 minut pred koncem 
gozdne poti smo zavili desno. Tako smo 
po rahlem vzponu po ali ob strugi Bele v 
dobrih 10 minutah zagledali slap Orglice. 
Ker je bil te dni manj vodnat, smo lažje 
prišli poleg. Ogled in ohladitev v njegovi 
bližini maksimalno priporočam.

Na pot smo se odpravili zgodaj (pred 
sedmo uro zjutraj); steze so v tem let-

nem času zaradi izredno bogate flore in 
favne še  prijetnejše in bolj pisane. Vre-
me je bilo sončno z delno oblačnostjo; na 
samem vrhu je bilo brezvetrje, zato se je 
sonce zdelo še bolj vroče. Premagali smo 
približno 1200 m višinske razlike, popi-
li na litre tekočine, se krepili z malico iz 
popotne torbe (na opisani poti ni nobene 
planinske koče, je pa nekaj planšarij), pre-
cej klepetali, se zelo potili, predvsem pa 
se skupaj prijetno imeli.

Fotografije Boštjan Briški
K. Š., za ŠRD Kosec

DRUŠTVO KOSEC LETOS DRUGIČ V PLANINAH
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Škofljica, 16. 6. 2007. Na balinarskem 
turnirju so se pomerile sledeče ekipe: 
DU KRIM – moški, DU KRIM – ženske, 
OPTIMIST  GROSUPLJE, 2  ekipi  BK  

BALINČEK  ŠKOFLJICA, BK  GRA-
DIŠČE.

Vse navzoče sta pozdravila predsednik 
BK Škofljica Jože Jordan in župan Škof-
ljice  Boštjan Rigler. Na prireditvi je bil 
prisoten tudi podžupan Ivan Jordan. V 
pozdravu so  bili tekmovalci deležni želja 
po lepem vremenu, dobri motiviranosti in 
seveda mirni roki. 

Tekmo je zelo korektno vodil  Janez 
Ahlin. Turnir je potekal od 8. do 16. ure. 
Zmagovalec »bližačev« je bil  Joško Tome, 
zmagovalec »zbijanja«  pa  Tone Vlah. 
Najstarejši tekmovalec je bil Jože Jerlah 
(v starosti 80 let)  iz Gajnič. Igrala se je 
»četvorka«. Po izjavah gostov smo lahko 

slišali pohvale za organizacijo, za vodenje 
turnirja in za postrežbo. Najbolj navduše-
na pa je bila ženska ekipa s Krima.

Rezultati celodnevnega turnirja pa so 
sledeči :

1. mesto BK Gradišče
2. mesto BK Škofljica I.
3. mesto BK Krim – moški
4. mesto BK OPTIMIST  Grosuplje
5. mesto BK  Škofljica II.
6. mesto BK Krim – ženske
Sicer je pa važno sodelovati …
Dobro so se držali vsi!

Andrej  Pogačnik

BALINARSKI TURNIR OB DNEVU DRŽAVNOSTI NA ŠKOFLJICI

BALINARSKI TURNIR OB DNEVU DRŽAVNOSTI NA LAVRICI

V dnevih pred državnim praznikom je 
bilo pestro tudi dogajanje na baliniščih. 
Poleg dveh turnirjev na Lavrici in Škoflji-
ci se  je na balinišču na Lavrici 22. junija 
odvila tudi tekma med BK Gradišče in 
BK Balinček Škofljica. 

Nekaj utrinkov s tekmovanja je napra-
vil Jure Brkinjač.

BALINARSKA TEKMA MED BK GRADIŠČE IN BK BALINČEK 
ŠKOFLJICA

PRAZNIK MIVKE IN SONCA
TURNIR MEŠANIH TROJK V ODBOJKI NA MIVKI

V pestrem junijskem dogajanju so na svoj račun med drugim prišli tudi ljubitelji 
športa, natančneje odbojke na mivki. V Smrjenah je namreč 23. junija potekal turnir 
mešanih trojk v organizaciji športno-turističnega društva Royal Club in Športnega klu-
ba Pijava Gorica, ki se ga je udeležilo devet ekip. Napeti dvoboji in zanimivo dogaja-
nje, ki so ga popestrile tudi plesalke plesne skupine Libido s Pijave Gorice, je privabilo 
tudi nekaj mimoidočih radovednežev, ki so proti koncu tekmovanja postajali vedno 
bolj glasni in tako ustvarili pravo tekmovalno vzdušje. Dogodek, v katerem je vsaka 
ekipa odigrala po osem tekem, se je razvlekel čez cel dan, vse do večernih ur, s strani 
organizatorja pa je bilo poskrbljeno tudi za prepotrebno okrepčilo.

Besedilo in fotografiji Jure Brkinjač

Na balinišču na Lavrici smo se v sobo-
to 23. 06. 2007 zbrali člani 6 balinarskih 
ekip, da bi počastili dan državnosti. Ob 
dobrodošlici organizatorja BK Gradiš-
če smo podkrepljeni z zaseko in medico 
najprej s kratkim govorom predsednika 
društva Jožeta Grma ter dvigom sloven-
ske in občinske zastave naklonili nekaj 
minut dnevu državnosti. Ob deveti uri pa 
smo začeli zares. Med tekmami, ki so tra-

jale vse tja do 16. ure, nas je z obiskom   
razveselil tudi župan Boštjan  Rigler in 
malo kasneje še podžupan Roman Brun-
šek. Okoli 12. ure smo lačni od hudih 
bojev posedli okoli mize in pojedli golaž, 
mojstrsko delo Slavka, ki je dobil nema-
lo pobud v stilu: »Slavko pust kugle, pa 
se prim kuhalnice.« No bolj, ko je sonce 
padalo, bolj je bilo jasno, da bo tokratni 
turnir dobila ekipa BD Balinček Škofljica, 

na drugo mesto se je uvrstila ekipa BŠK 
Jama Notranje Gorice in tretje, »outsai-
derji, nametani z vseh vetrov«, ekipa Var-
žet. Ob hladni pijači na koncu dneva smo 
si zaželeli še veliko podobnih družabnih 
srečanj in si obljubili, da se snidemo ob 
letu osorej.

Balinaski pozdrav!
Robert Križ
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JANJI V SPOMIN

Od tistega nevihtnega torkovega popol-
dneva je na Lavrici eno sonce manj in na 
nebu ena zvezda več. Zaman se oziramo, 
da bi zaslišali Janjin nasmeh, zaman po-
gledujemo proti Okornovi hiši, da bi na 
balkonu zagledali nagajivo plapolanje 
dolgih svetlih las. Janja je odšla. Nepriča-
kovano in hitro, kakor je živela. In vsi, ki 
smo jo srečevali, jo poznali in imeli radi, 
smo onemeli. V bolečini se je v nas zare-
zal neodgovorjeni zakaj. Zakaj je moralo 
takrat deževati? Zakaj srečanje ravno na 
ovinku? Zakaj je moral v tistem trenutku 
pripeljati tovornjak? Janja bi verjetno ob 
vseh teh vprašanjih za trenutek posta-
la, na obrazu bi se ji zarisala zamišljena 
črta, potem pa bi nam tiho povedala, da 
je smrt nekaj naravnega. Tako je komaj 
polnoletna Lavričanka dojemala bivanje 
– naravno, optimistično, pogumno. Ni še 

dolgo, ko je sproščena dirjala od učilni-
ce do učilnice na OŠ Škofljica, se sme-
jala s sošolkami, pela v pevskem zboru,  
se malo potožila Nini, da je spet toliko 
učenja, in z radovednostjo sedla v prvo 
klop. Pri urah je nisi videl zdolgočasene. 
S hudomušnimi očmi je dirjala po stenah 
učilnice, poslušala, si vestno zapisovala 
in natančno sledila zastavljenemu cilju. 
Vedno je vedela, kaj želi doseči. In obi-
čajno je z vztrajnostjo našla vsaj primerno 
stezo, če že ni bilo široke ceste. Vse njene 
poti pa so bile vedno povezane z ljudmi. 
Janja ni bila nikoli sama. S svojo magično 
notranjo energijo je privabljala otroke in 
odrasle, da so se ob njeni ljubezni in topli-
ni napolnili in razveselili. Tako je morala 
obvezno pogledati dojenčka na Čopovi, 
organizirati prijateljsko druženje na Po-
zdravu poletja, obiskati bolnega sošolca 
in mu prinesti zapiske, se malo poigrati 
z malčki na Kamnikarjevi ali pa med hi-
tro hojo izdaviti znancu, da se ji mudi, ker 
se mora učiti angleščino za maturo. V teh 
dneh njeni sošolci z nestrpnostjo pričaku-
jejo rezultate mature. Za Janjo to ni več 
pomembno. Kot njen učitelj vem, da je že 
maturirala. In to z odliko. Maturirala je v 
ljubezni do življenja, v spoštovanju in od-
nosu do ljudi, v natančno določenih etič-
nih pravilih, v osmišljenem bivanju – v 
tistih vrlinah, ki jih včasih pri nekaterih 
mladih žal pogrešamo. Zato, dragi Okor-
novi, ne sprašujte se, če je dobro napisala 
esej iz slovenskega jezika. Ni še dolgo, ko 
sva se zavzeto pogovarjala o maturitetnem 
romanu Neznosna lahkost bivanja. Prepri-
čljivo je zagovarjala trditev, da je takšna 
neznosnost lahko pogubna, da je življenje 
treba ceniti in spoštovani, ga usmerjati v 
dobroto  in pomoč drugim. Ni sprejela 
Tomaževe odločitve, da je zapustil zdrav-

niški poklic, saj si je sama najbolj vroče 
želela, da bi se lahko vpisala na medicino, 
kjer bi se razdajala za tiste, ki so pomoči 
najbolj potrebni. Čeprav je skrbno prebra-
la tudi roman Pimlico, ni hotela razume-
ti Matjaževega trubadurstva, hotenja po 
svobodi, boemstva, njegove drugačnosti 
in zgubljenosti v času. Zanjo je bilo nje-
govo literarno življenje zapravljeno. Pov-
sem drugačno od njene miselnosti in iz-
kušenj, ko je po Aškerčevo polnila svojo 
čašo življenja z dobrimi deli, s pridnostjo, 
z učenjem, z vero ... Prav po Župančičevo 
se ga je hotela naužiti, kot bi slutila, da ji 
je kratko odmerjeno. Kdo nam bo sedaj 
prinesel velikonočni ogenj? Kdo se bo z 
radoživim glasom oglasil na telefon? Kdo 
bo zabaval otroke ne morju? Kdo bo ob 
bratih ponos staršev?  Še dolgo si bomo 
zaman želeli, da bi se nepričakovano pri-
peljala na rolerjih izza vogala. Še dolgo 
bomo nehote pogledovali za motorjem, 
če se pod čelado ne skrivajo Janjini lasje. 
Še večkrat bomo poškilili proti postaji, če 
morebiti ne čaka na avtobus, ki jo bo od-
peljal na Aškerčevo gimnazijo. Žal. Pri-
znati si moramo, čeprav boli – ne bomo 
je videli. Gašper se bo brez nje vračal s 
postaje, starši bodo sami vozili čoln na 
morju, brata bosta brez nje krmarila svoje 
življenje. A vsi verjamemo in čutimo, da 
bo Janja z nami. Z bratcem Mihom bosta 
spremljala naše korake in nas opominjala, 
da brez volje ni pravega življenja, da je 
z nasmehom vse lažje, da moramo v živ-
ljenju želeti in upati. In mi se bomo ozr-
li proti zvezdnatemu nebu in zazdelo se 
nam bo, da nam je Janja pomežiknila, da 
se je nasmejala, da nas je tiho spomnila, 
da smo za to na svetu, da delamo dobro. 
Hvala ti za ta zgled, mlada dijakinja.   

Roman Brunšek
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Zahvale

ZAHVALA
Ob boleči izgubi

MIRKA FINCA
1927–2007
s Škofljice

se zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje, darovano 
cvetje, sveče, darove za cerkev in sv. maše. Hvala tudi 
gospodu župniku Jožetu Tomincu za opravljen obred, 
pevcem, trobentaču za zaigrano Tišino in Društvu upo-
kojencev Škofljica.

Iskrena hvala vsem ostalim

Vsi njegovi.

Vsi bližnji,
ki smo jih ljubili,

nas s smrtjo niso zapustili.
V ljubezen so se spremenili,
z njo naša srca napolnili.

ZAHVALA 
ob boleči izgubi naše drage 

mamice

VERONIKE MESTEK
1942–2007

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, znancem in sodelavcem za pomoč ob najtežjih 
trenutkih slovesa, izrečena sožalja ter za darovano cvetje 
in sveče.

Hvala gospodu župniku Jožetu Tomincu za lepo oprav-
ljen cerkveni obred. Zahvaljujemo se tudi  Antonu Mušiču 
za poslovilne besede ob grobu. Zahvala tudi vsem, ki z 
nami sočustvujete.

V žalosti njeni otroci: Klemen, Andreja in Damjana.

NOVI UPRAVNIK KULTURNE DVORANE NA LAVRICI 
Janez Gačnik, predsednik KS Lavrica, je sporočil, da je s 1. majem 2007 upravnik Kulturne dvorane na Lav-

rici postal Jože Pintar, Dolenjska cesta 303, Lavrica, 1291 Škofljica (tel. 01/ 3667 291, GSM: 041/ 751 961).
Krajane KS Lavrica, vse ustanove in društva v občini Škofljica ter vse ostale, ki bodo zainteresirani za najem dvorane, prosimo, 
da se za kakršnekoli informacije obrnejo na gospoda Pintarja osebno.

Novemu upravniku želimo uspešno delo!

POLETNI DELOVNI 
ČAS KNJIŽNICE 

ŠKOFLJICA
Poletni delovni čas 

knjižnice na Škofljici bo 
od 2. julija  do  25. avgu-

sta 2007 naslednji:
 

PONEDELJEK, 
SREDA, 

ČETRTEK 
13.00–19.00

TOREK, PETEK 
8.00–14.00

Obvestila in nasveti






