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Novice iz občinske hiše

PRIREDITEV OB DNEVU ZEMLJE - ZAHVALA
Letošnjemu praznovanju Dneva zemlje se 
je uspešno pridružila tudi naša občina z 
osrednjo prireditvijo na Lavrici. V sončnem 
sobotnem popoldnevu smo bili deležni pri-
jetnega kulturnega programa, posadili smo 
drevo in se obenem spomnili, da teče skozi 
naše kraje 46. vzporednik. Naj se posebej 
zahvalim vsem tistim, ki ste pomagali, da 
je bila prireditev uspešno izvedena. Najprej 
velja zahvala kolegu podžupanu Romanu 
Brunšku za celotno koordinacijo praznova-
nja, postavitev obeležja 46. vzporedniku ter 

za scenarij in organizacijo same prireditve. 
Ob tem mu je veliko pomagal pobudnik ide-
je za označitev 46. vzporednika, Janez Sku-
bic, ki si je na različne načine prizadeval, 
da bi se zavedli pomena zdravega okolja in 
vode. Iskrena hvala. Prav tako velja zahvala 
Matku in Marku Bozovičarju, ki sta izmeri-
la točke vzporednika, članicam TD Lavrica 
za okrasitev in pomoč pri pogostitvi, GD 
Lavrica za pripravo prizorišča ter članom 
uprave za sodelovanje pri pripravi in ob-
veščanju. Poseben čar prireditvi pa ste dali 

vsi nastopajoči, zato se zahvaljujem vodji 
podružnične šole Lavrica,  Ivici Simčič, ter 
vsem učiteljicam in nastopajočim učenkam 
in učencem, MPZ Češnje, skavtom, Janezu 
Skubicu, Janezu Gačniku,  Veroniki Kup-
ljenik, Zdenki Gačnik ter Janezu Zagorcu. 
Upajmo, da smo tako vsi nekaj prispevali k 
ozaveščanju o pomenu ohranjanja zdravega 
planeta. 

Boštjan Rigler,
župan

Na podlagi aprila podpisanega sporazuma 
o sodelovanju pri ustanovitvi Krajinskega 
parka Ljubljansko barje, ki ga je podpisalo 
vseh sedem obbarjanskih občin ter Ministr-
stvo za okolje in prostor, je bila v sredo, 16. 
maja, sklicana 1. seja programskega sveta. 
Programski svet poleg županov sestavljajo 
še strokovnjaki iz posameznih ministrstev, 
zavodov in vladnih služb, predseduje pa mu 
minister za okolje in prostor, Janez Podo-
bnik.

Programski svet bo spremljal aktivnosti za 
ustanovitev parka, usklajeval in usmerjal pa 
bo tudi izvajanje dejavnosti na območju bo-
dočega krajinskega parka.
Na seji programskega sveta sta bila imeno-
vana vodja in koordinator projekta, člani pa 
so se seznanili z dosedanjimi aktivnostmi, 
sprejeli so načrt dela ter pregledali aktualna 
dogajanja.
Programski svet je potrdil sestavo strokov-
nega sveta, ki se bo ukvarjal s konkretnimi 

strokovnimi vprašanji, prvič pa se bo sestal 
konec maja.
Na seji so vsi prisotni izrazili upanje, da pri 
tokratnem poskusu ustanovitve parka ne bo 
ostalo le pri pobudi in načrtih. Izražena je 
bila zaveza vseh, da se ustanovi in zaživi 
park, ki naj bi pripomogel k varovanju na-
rave, kulturne dediščine in razvoju območij, 
ki bodo s parkom živele.

Boštjan Rigler
Župan

KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE
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Gradnja športne dvorane poteka po termin-
skem planu. V preteklem tednu so bili mon-
tirani leseni nosilci. Predvidena je bila je-
klena nosilna strešna konstrukcija, ki je bila  
zamenjana z lesenimi nosilci – dogovor s 
podjetjem HOJA d. d. Do 20. junija bo kon-
čano pokrivanje dvorane  s strešno kritino.
Potekel je javni razpis za izbiro izvajalca za 
dobavitelja opreme, ponudniki so bili o iz-
biri že obveščeni. V kolikor ne bo pritožb 
na izbiro izvajalca, bo pogodba z izbranim 
dobaviteljem lahko podpisana do sredine 
junija 2007. 
Sofinanciranje gradnje s strani Fundacije za 
šport v skupnem znesku 39.300.000,00 SIT 
(163.995  €)  je bilo že izvedeno, sredstva so 
bila nakazana na račun Občine Škofljica.
Za nakup opreme smo pridobili sredstva s 
strani Ministrstva za šolstvo in šport v skup-
nem znesku 24.000.000,00 sit (100.150 €). 
Sredstva bodo večinoma nakazana v letu 
2008.

GRADNJA VEČNAMENSKE ŠPORTNE  
DVORANE ŠKOFLJICA

Občina Škofljica je investitor gradnje primarnega kanalizacijskega zbiralnika, 
ki se bo priključil na čistilno napravo Zalog. Konec leta 2006 je bilo zgrajeno 
prečrpališče, ki je bilo sofinancirano iz sredstev okoljske takse. Gradnja se na-
daljuje skladno z izdelano dokumentacijo. 
Pridobljeno je bilo soglasje za zmanjšan odmik kanala od osi železniškega tira, 
kar bo olajšalo gradnjo      kanala.   Občina ima v proračunu za leto 2007 pla-
nirana sredstva za dokončanje gradnje kanala do Lavrice. V pogodbeni vsoti je 
zajeta tudi  obnova vodovoda po Nebčevi ulici.
Izdelana je tudi  projektna dokumentacija za primarni kanal do Škofljice. Pro-
jekt je v reviziji JP VO – KA  d.o.o. 

Zapisala: Vesna Tomažin

GRADNJA PRIMARNEGA KANALIZACIJSKEGA 
ZBIRALNIKA RUDNIK – LAVRICA
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Dolgo se že ukvarjamo s črnimi odlaga-
lišči. Lahko rečemo, da je bilo vsako leto 
sanirano vsaj eno, pa se še vedno najdejo 
nova!
Na pobudo nekaterih občanov je bilo 
sklenjeno, da opravimo s še zadnjimi tre-
mi večjimi divjimi odlagališči, in sicer na 
Dolah, v kamnolomu Orle in Hauptmanah 
na Lavrici.
Zbranih je bilo preko 1.200 kosov izrab-
ljenih avtomobilskih gum, ki jih je pre-
vzel koncesionar GET inženiring d.o.o., 
Kresnice. 
Na palete je bilo zloženih in po predpisih 
embaliranih preko 20 ton strešne azbest-
cementne kritine, nakar je bila odpeljana 

na prevzemno mesto na Deponijo Barje. 
Tudi nekaj izrabljenih motornih vozil se 
je še našlo. Te je odpeljal koncesionar Av-
toTransporti Kastelec d.o.o., Grosuplje.
Gradbenih odpadkov in ruševin, vključno 
z gradbenimi odpadki, ki so pomešani s 
komunalnimi odpadki, se je nabralo na-
daljnjih 50 ton. Tudi te smo naložili in od-
peljali na Deponijo Barje.
Piše se leto 2007. Za zbiranje odpadkov 
je organizirano Javno podjetje Snaga, ki 
tedensko pobira smeti v vseh naseljih ob-
čine. Na voljo so tudi posode za biološke 
odpadke, imamo ekološke otoke (papir, 
steklo, embalaža), dvakrat letno organi-
ziran odvoz kosovnega materiala, dva-

krat letno organizirano zbiranje nevarnih 
odpadkov (baterije, akumulatorji, olja, 
zdravila, ….). Deponija Barje je odprta 
vsak dan od 6.00 do 20.00 in ob sobotah 
do 14.00, kjer so pred vhodom postavljeni 
veliki kontejnerji, v katere se lahko brez-
plačno odlaga sortirane kosovne odpadke. 
Ob vsej današnji motorizaciji do tja sploh 
ni daleč.
In se vprašamo: kakšno imajo ljudje srce, 
da ob vsej našteti organiziranosti in mož-
nostih, odlagajo razne odpadke v naravo 
in na mesta kamor ne sodijo? Ali pa jih 
zmečejo kar pred ekološke otoke. In s tem 
smo potem prisiljeni vsi živeti in to gle-
dati.

DIVJA ODLAGALIŠČA POSPRAVLJENA

Po večmesečnih pripravah, so izbrani izvajalci le pričeli z deli pri obnovi prostorov, v katere se bo preselila Knjižnica Prežihov 
Voranc.
Trenutno »gostuje« v občinski stavbi na komaj 100 m² površine. Zaradi velike obiskanosti je založena s precej gradiva, ima otroški 
kotiček, bralni kotiček, internetni kotiček. Torej, vse je bolj po kotičkih, ker je za kaj več enostavno premalo prostora.
Za obnovo najetih prostorov so bila rezervirana sredstva s sprejetjem proračuna za leto 2007, najemna pogodba (ki je sicer v miro-
vanju do vselitve), pa sklenjena že v prejšnjem letu.
Selitev je predvidena do 15. junija 2007, do takrat naj bi bila tudi končana vsa obnovitvena dela novih prostorov. Knjižnica bo opre-
mljena tudi z nekaj nove opreme, del stare pa bomo preselili.
Upamo, da se bo v 320 m² površine našlo dovolj prostora za vse navdušene bralce, pa tudi za nove, ki jih knjižničarji vedno z ve-
seljem pričakujejo.
Občina je za obnovo in selitev namenila skoraj 45.000 eurov.

Stane Bozja  

KNJIŽNICA ŠKOFLJICA SE BO SELILA 
NA NOVO LOKACIJO

Občani! V kolikor boste opazili kogarkoli, da nelegalno odlaga smeti, odpadke, kosovni material, to sporočite na telefon 360 
16 24: Medobčinski inšpektorat.

Stane Bozja
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Z novim Zakonom o prostorskem načrto-
vanju – ZPNačrt (Ur.l.RS št. 33/2007), ki 
velja od 28.4.2007, lokacijska informacija 
za gradnjo objektov ni več obvezna prilo-
ga dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, prav tako pa tudi ni obvezna pri 
postavitvi enostavnega objekta. Do uvelja-
vitve novega Zakona o graditvi objektov, ki 
je v pripravi, se enostavne objekte postavlja 
v skladu s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, 

manj zahtevnih in enostavnih objektov, o 
pogojih za gradnjo enostavnih objektov 
brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, 
ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zem-
ljišči - Uradni list RS, št. 114/03, 130/04 (v 
nadaljevanju Pravilnik). Na željo stranke pa 
lahko občina izda tudi lokacijsko informaci-
jo, ki je zgolj informativne narave. Za sklad-
nost posega s Pravilnikom in prostorskimi 
akti odgovarja investitor.

Za promet z nepremičninami pa ZPNačrt 
ukinja lokacijsko informacijo in predpisuje 
Potrdilo o namenski rabi zemljišča (v na-
daljevanju Potrdilo), ki ga občina izda kot 
potrdilo iz uradne evidence in je obvezna 
sestavina postopka prometa z nepremični-
nami. Kopija kartografskega dela prostor-
skega akta je sestavni del Potrdila. 

Zapisala: Darja Draksler

LOKACIJSKA INFORMACIJA PO NOVEM ZAKONU O 
PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (ZPNAČRT)

Občina Škofljica je v mesecu aprilu 2007 
pristopila k pripravi strategije dolgoročne-
ga razvoja občine. K oddaji predlogov je 
povabila ožje lokalne skupnosti, občinske 
svetnike in drugo zainteresirano javnost. 
Odziv je zelo pozitiven, saj je doslej svoje 
predloge oddalo dvajset skupnosti oziroma 
predstavnikov. 

V postopku javnega naročanja je bilo za iz-
vajalca izbrano podjetje OIKOS, svetovanje 
za razvoj, d.o.o. iz Domžal. Po podpisu po-
godbe, bo izvajalec pričel z analizo stanja, 
opravil delavnice z občani, opredelil vizijo, 
cilje in ukrepe ter pripravil prioritetne pro-
jekte za razvoj. Predviden čas trajanja pri-
prave dokumenta, je 180 dni oziroma šest 

mesecev. S strategijo naj bi občina dobila 
odgovore na vprašanja, kot so:
- Kakšno je stanje razvoja na različnih po-
dročjih (družbene dejavnosti, gospodarstvo, 
turizem, podeželje, okolje in prostor…) ob-
čine?
- Kdo so pomembni subjekti v procesu raz-
voja občine?

STRATEGIJA DOLGOROČNEGA 
RAZVOJA OBČINE ŠKOFLJICA
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- Kateri so največji razvojni primanjkljaji v 
občini in katere razvojne priložnosti?
- Kakšni so cilji in prednostne naloge raz-
voja občine?
- Kako in s kakšnimi ukrepi se lahko dose-
žejo prednostne naloge in cilji razvoja?
- S katerimi projekti se zastavljene cilje lah-
ko uresniči?
Pripravljena strategija dolgoročnega razvoja 
bo osnova za pripravo novega prostorskega 
plana, predvsem pa se bodo na njeni podlagi 
pripravljali štiriletni razvojni načrti, načrti 

nabav in gradenj ter vsakoletni proračun ob-
čine.  
Le s pomočjo ustrezne strategije razvo-
ja, lahko občina zagotavlja vzdržen razvoj 
na vseh področjih svojega delovanja, ki se 
odraža na:
- ustrezni rabi prostora, ki temelji na 

varstvu naravne in kulturne dediščine,
- zagotavljanju ustrezne komunalne 

opremljenosti in prometne infrastruk-
ture,

- ustvarjanju pogojev za izvajanje kme-

tijskih in gospodarskih dejavnosti,
- zagotovitvi ustreznih kapacitet za 

organizacijo vzgoje in izobraževanja, 
športa in rekreacije ter kulturnega 
udejstvovanja občanov,

- zadovoljivem nivoju oskrbe prebival-
cev, v smislu zagotavljanja blaga in 
storitev (trgovina, banka, pošta, občin-
ska uprava).

Lorena Goričan

Občinski svet Občine Škofljica je zasedal  
17. 4. 2007.
Občina Škofljica je objavila razpis za ured-
nika občinskega glasila Glasnik. Kandidati 
so se predstavili neposredno na seji ob-
činskega sveta. Vsak kandidat je na krat-
ko predstavil svoj življenjepis, izkušnje 
na področju novinarstva oz. časnikarstva, 
podrobneje je pojasnil svojo vizijo urejanja 
časopisa. Po predstavitvi je sledila krajša 
razprava z vprašanji svetnikov. Občinski 
svetniki so se odločili za tajno glasovanje. 
Urednik ni bil imenovan, ker noben od kan-
didatov ni prejel zadostnega števila glasov.
Tudi občinske volilne komisije občinski svet 
ni imenoval, ker je samo eden od predlaga-
nih kandidatov, glede na  izobrazbo, ustre-
zal mestu predsednika oziroma namestnika 
predsednika občinske volilne komisije.V 
skladu s 35. členom Zakona o lokalnih vo-
litvah občinsko volilno komisijo sestavljajo 
predsednik in trije člani ter njihovi namest-
niki. Predsednik volilne komisije in njegov 
namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali 
izmed drugih diplomiranih pravnikov. Osta-
li člani volilne komisije in njihovi namest-
niki pa se imenujejo po predlogih političnih 
strank, drugih organizacij občanov v občini 
ter občanov.
Občani naselij Smrjene, Gradišče in Vrh nad 
Želimljami vplivajo z odvajanjem padavin-
skih voda na porečje Krke. Narejen je Doku-
ment identifikacije investicijskega projekta, 
ki za posamezno območje predvideva tri 
variantne rešitve odvajanje odpadnih voda. 
Občinski svet je potrdil DIIP za odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda na območju Smrjen, 
Gradišča in Vrha nad Želimljami.
Nadalje je potrdil spremembo NRP za pri-
marni kanal  Rudnik – Lavrica in izvleček 
iz investicijske dokumentacije.
V zvezi z zemljiščem parc. št. 22/12 in 
22/14 k.o. Gradišče je občinski svet spre-
jel sklep, da se za namene ureditve dovozne 
ceste in zemljišča za vodohran Vrh, odkupi 
še preostanek zemljišča – 294 m², skladno s 
cenilnim elaboratom, ki ga je izdelal sodni 

cenilec in  izvedenec za gradbeništvo.
V zvezi z gradnjo v območju urejanja VS 
9/10 je bil sprejet sklep:

a) ugodi se prošnja družbe TA-BU 
Investicije d.o.o. za ureditev par-
kirnih mest za stanovalce z lahko 
strešno konstrukcijo;

b) zavrne se prošnja družbe TA-BU 
Investicije d.o.o. za povečanje 
števila stanovanj v stanovanjskem 
naselju LANOVO Škofljica; 

c) zavrne se predlog spremembe za-
zidalnega načrta za naselje VS 
9/10 Škofljica.

O dogajanjih v zvezi s prenosom deležev, 
ki jih imamo v javnih podjetjih Parkirišča, 
Žale in Ljubljanske tržnice na Mestno obči-
no Ljubljana, je poročal župan. Sklicana je 
bila skupščina Holdinga. Župani primestnih 

občin so nastopili enotno. Predlagali so, da 
se deleži prenesejo na MOL, o višini  sred-
stev, ki jih občine zahtevajo, pa bodo skle-
pali na naslednji skupščini. 
V skladu z določili  Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja si 
mora svet javnega zavoda pred odločitvijo o 
izbiri kandidata za ravnatelja javnega zavo-
da o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogo-
je, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti. 
Občina Škofljica je ena izmed ustanoviteljic 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Glasbena šola Grosuplje. 
Občinski svet Občine Škofljica je sprejel 
pozitivno mnenje k imenovanju Deana T. 
Zavašnika za ravnatelja Glasbene šole Gro-
suplje.  

Brigita Marinšek
      

5. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

SPOŠTOVANI STARŠI PREDŠOLSKIH OTROK!
Obveščamo vas, da bomo za otroke, 

ki bodo vpisani v vrtec 1. 9. 2007, sprejemali 

»VLOGE ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA«
od 15. 6. 2007 do 15. 8. 2007

na Občini Škofljica v času uradnih ur
 (ponedeljek od 8. do 12. ure, sreda od 8. do 12. in od 15. do 17. ure in petek od 8. do 

12. ure).

Prosimo, da temeljito preberete navodila, ki so priložena k vlogi za znižano plačilo 
vrtca! Zadnji rok za oddajo vloge, da se vam znižanje upošteva s 1. 9. 2007, je do 15. 
8. 2007!
Pričakujemo, da boste zaradi dopustov, vloge oddali že v mesecu juniju in juliju, 
obenem  pa dosledno upoštevali navedeni rok za oddajo vlog in tako omogočili ne-
moteno delo občinski upravi in vrtcem!
Dodatne informacije dobite na Občini Škofljica, tel. 360 – 16 – 11 (Zdenka Repovž).

Pozor: Starši, ki boste vpisali otroka v vrtec s 1. 9. 2007, morate ponovno oddati 
vlogo za znižano plačilo vrtca za leto 2008, najkasneje do 15. 11. 2007. Obvestilo bo 
objavljeno v občinskem glasilu – Glasnik. 

Občina Škofljica
     Boštjan Rigler, župan
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Občinska uprava obvešča

V skladu z Zakonom o socialnem varstvu 
je občina dolžna zagotavljati mrežo javne 
službe socialno varstvene storitve pomoč 
družini na domu. Pomoč družini na domu 
obsega socialno oskrbo upravičenca v pri-
meru starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v 
drugih primerih, ko socialna oskrba lahko 
nadomesti institucionalno varstvo. Socialna 
oskrba obsega pomoč pri vzdrževanju oseb-
ne higiene (pomoč pri oblačenju, pri hranje-
nju in pomoč pri opravljanju osnovnih živ-

ljenjskih potreb ipd.), gospodinjsko pomoč 
in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov 
(družabništvo, preprečevanje osamljenosti, 
vzpostavljanje socialne mreže s sorodstvom 
in okoljem ipd.). Na območju naše občine 
povpraševanje po pomoči družini na domu 
zelo narašča. Na podlagi sklenjene pogodbe 
izvaja omenjeno storitev Center za socialno 
delo Ljubljana Vič-Rudnik, sredstva pa za-
gotavlja občina. V proračunu za leto 2007 
smo zagotovili dodatna sredstva in tako s 

1.5.2007 na območju naše občine izvajata 
storitev pomoč družini na domu dve nego-
valki. 
Postopek za uveljavljanje storitve se začne 
na zahtevo upravičenca ali njegovega zako-
nitega zastopnika in se vloži na Centru za 
socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik, Trža-
ška cesta 2, 1000 Ljubljana. 

Občinska uprava
Zdenka Repovž, višja svetovalka 

POMOČ DRUŽINI NA DOMU

Orle, 8. maja 2007. Mesto Ljubljana, tako kot vsako leto tudi letos orga-
nizira proslavo osvoboditve Ljubljane. Vse zbrane v uvodu pozdravi in 
izreče dobrodošlico v naši Občini naš župan g. Boštjan Rigler. Zbrana 
množica se mu zahvali s spontanim dolgotrajnim ploskanjem. Lep na-
govor je pripravil aktualni župan Ljubljane g. Zoran Jankovič. Marsikaj 
je povedal. Vsekakor pa je prepričan, da se svoje zgodovine ne smemo 
sramovati. Ko je bilo že pol Evrope zasedene od Nemcev, se zbere v 
Sloveniji moč ter dovolj volje in energije, da se tudi organizira upor 
proti okupatorju. 

RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNE 
POMOČI ZA NABAVO ŠOLSKIH 

POTREBŠČIN

Občina Škofljica in Center za socialno delo Ljubljana Vič Rudnik 
bosta za šolsko leto 2007/2008 izvedla akcijo 

dodeljevanja enkratnih denarnih pomoči
 za nakup šolskih potrebščin za osnovnošolce in dijake 

iz materialno ogroženih družin.

Upravičenost do pomoči bomo določali glede na merila in določila Zakona o so-
cialnem varstvu (Ur. l. RS št. 54/92 in naslednji), Pravilnika o dodeljevanju socialno 
varstvenih pomoči v Občini Škofljica, (Uradno glasilo Občine Škofljica št. 12/00) in 
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju socialno-varstvenih 
pomoči v Občini Škofljica (Ur. l. RS št. 99/02),  upoštevane pa bodo tudi dejanske raz-
mere družine iz katere otrok izhaja.
V primeru, da družina preko Centra za socialno delo že prejema denarni dodatek po 
zakonu o socialnem varstvu, je potrebno izpolniti le vlogo, če so gmotne in socialne 
razmere v družini nespremenjene – POZOR! NE OTROŠKI DODATEK.
Vloge za uveljavitev enkratne denarne pomoči za nakup šolskih potrebščin se oddajo na 
Centru za socialno delo Ljubljana Vič Rudnik, Tržaška cesta 2, Ljubljana, v času uradnih 
ur (ponedeljek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. in od 13. do 17. ure 
in petek od 8. do 12. ure). 
Dodatne informacije lahko dobite po telefonu št. 01/200 21 54 (Dragica Pečjak, dipl. 
soc. delavka).

Rok za oddajo vlog je od  1. 7. 2007  do 15. 8. 2007!
Občina Škofljica

Boštjan Rigler, župan

Aktualno

ORLE - OBLETNICA 
OSVOBODITVE - 2007

V zadnji borbi pred Ljubljano omahne kar 
preveč borcev, ki so težko pričakovali ko-
nec krute 2. svetovne vojne. Domačini bi 
verjetno kaj lahko prešteli vse tiste pokojne, 
katere so z vozmi kasneje odpeljali v Ljub-
ljano. Ko so pokojni že videli konec vojne, 
so omahnili in  za vedno omagali prav na 
pragu Ljubljane – na Orlah.  Če se domači-
ni hočejo spomniti ob nekih prilikah, vedo 
povedati o velikih žrtvah in težkih borbah 
na slemenu Orel. Da bi Nemci zmagali, so 
svojim pomagali s topovskim  streljanjem 
iz ljubljanskega gradu. Bila je velika in ne-
človeška borba za vsak košček zemlje za 
domače branilce. Vsi zatrjujejo, da se taka 
morija ne sme nikoli več ponoviti. 
Na proslavi je sodelovalo blizu 50 prapo-
rov, partizanski pevski zbor, godba policije, 
častna straža slovenske vojske pri spome-
niku, izvedene so bile razne deklamacije, 
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govor predsednika  ZB Slovenije Janeza 
Stanovnika ter pesmi in recitacije šolarjev 
naše Osnovne šole Škofljica.
Po avtomobilskih tablicah smo lahko videli 
prisotne kar iz 15 – 20 raznih občin. V kam-
nolomu in v dolini je bilo tudi 8 avtobusov. 
Ne bi špekuliral, koliko je bilo prisotnih 
udeležencev proslave, sem pa prepričan, da 
mnogo več kot lani, saj so popolnili  vse pri-
pravljene klopi in vso pokošeno travo. Kje 
so pa še vsi ostali, ki so stoje prisostvovali 
proslavi. Morda se bo zaradi pohojene trave 
celo kdo jezil. Oprostite jim.
Na bližnjem kozolcu sta ponosno vihrali in 
pozdravljali prisotne domača zastava Obči-
ne Škofljica in državna zastava. Častni krog 
nad prisotnimi je naredil tudi policijski heli-
kopter, nato pa odletel proti Dolenjski . Ko 
človek tako opazuje prisotne, dobiš vtis, da 
se prav mnogi enkrat letno srečajo prav na 
Orlah. Lepo vreme je še polepšalo praznični 
dan. 

Andrej  Pogačnik

Pomladanski utrip v našem naselju je v pol-
nem zagonu. Odkar je ustanovljeno društvo 
Vaška interesna skupnost Gradišče, katero 
danes šteje že več kot 160 članov (njihovo 
število se še povečuje), se vsak dan dogaja 
nekaj novega. Kakor je  boginja Vesna pre-
budila  življenje po dolgi zimi in zbudila iz 
sna tudi največje  zimske zaspance, vrnila 
na naše nebo ptice selivke iz južnih krajev, 
tako je društvo  Vaška interesna skupnost 
Gradišče vrnilo družabno življenje v našem 
kraju.
Spominjam se svojih otroških dni, v času, 
ko je naša vas štela le tistih borih deset hiš, 
so se vaščani znali veseliti in družiti. Prvo 
pravilo naše vasice je bila pomoč v stiski 
sosedom in kljub temu, da sem prepotoval 
večji del Slovenije, mi ni uspelo najti tako 
enotnega naselja. Sodobno življenje je v 
našo vas prineslo veliko materialnih dobrin 
in skromna vas je postala veliko naselje, ka-
tero mora še veliko postoriti, da se odpravijo 
rane, katere je povzročila prehitra urbaniza-
cija. Kljub temu, da staroselci nismo poza-
bili, da je v slogi moč in smo ostali zvesti 
svojim sosedom in si še vedno pomagamo, 
če je kdo v stiski pa je tranzicija vendarle 
uničila nekdaj pestro družabno življenje. 
Novo naselje  pa je na žalost zaspalo, in vse 
je kazalo, da je Gradišče le še eno spalno 
naselje, katere kot gobe  po dežju  rastejo 
okoli prestolnice.
Vendar se določeni entuziasti, kot je npr. g. 
Branko Križ, niso hoteli sprijazniti z nasta-
lo situacijo in so prek turističnega društva 

vabili ljudi, da se udeležujejo prireditev, 
kot je kostanjev piknik, postavitev mlaja ob 
prvem maju, se udeleževali raznih drugih 
prireditev, ustanovili z gospodom  Jožetom 
Grmom BK Gradišče. Lepo je kazalo, da 
se bo družabno življenje razvilo, vendar je 
kot strela z jasnega udarila novica, da se bo 
balinišče prodalo in razblinili so se vsi upi 

po novih športnih in družbenih dejavnostih. 
Družbeni  utrip se je ustavil, naselje pa je 
raslo, kot  divje alge na morskem dnu. 
Preobrat pa je nastopil lani, ko so nas na 6. 
tradicionalnem srečanju Gradiščanov dolo-
čili za organizatorja letošnje prireditve. Naj-
prej smo bili zaskrbljeni, da nimamo ničesar, 
razen dobre volje, da srečanje organiziramo.  

NA KRILIH VETRA V NASELJU GRADIŠČE!

Članice društva pri urejanju gredic
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Zato smo lani pozimi ustanovili naše dru-
štvo, katero je poleg Vaške skupnosti začelo 
delovati predvsem zato, da se organiziramo 
za omenjeno prireditev in z vizijo, da se 
dvigne kakovost življenja v našem kraju, 
vendar je bil problem že v tem, ker nismo 
imeli nobenega večjega prostora, kjer naj 
bi se srečevali. Število članov je vsak dan 
naraščalo in njihove pobude in delovanje je 
postalo opazno tudi drugod.  Potem pa so 
prišle lokalne volitve. Kandidatu za župana 
in sedanjemu podžupanu g. Ivanu Jordanu 
je šinila ideja, da bi bilo dobro, ker nimamo 
svojega prostora ( in ga verjetno še veliko 
časa ne bomo imeli), da bi se lahko sreče-
vali v spremljajočem objektu ob kozolcu na 
kmetiji Marinčič, kjer imajo konje. Po vo-
litvah, ko je nov veter zapihal tudi v občini 
in nam prinesel novega župana g. Boštjana 
Riglerja, so se začele stvari spreminjati iz 
besed v dejanja, saj se je tudi on držal svo-
je predvolilne obljube po enotnem razvoju 
vseh naselij v občini. Društvu je omogočil, 
da se je do konca uredil prostor, katerega je 
dobilo v najem (nove talne obloge, prebelili 
stene). Urejena je bila okolica okoli kape-
lice, kjer so pot za kapelico tudi asfaltirali. 
Pri urejanju gredic so bile seveda v ospredju  
članice nežnejšega spola ( slika), pri drugih 
delih, kot je betoniranje pa so bili v ospre-
dju pripadniki močnejšega spola. V sodelo-
vanju z  županom  g. Boštjanom Riglerjem  
in podžupanoma g. Ivanom Jordanom in g. 
Romanom Brunškom, so priprave za sreča-
nje Gradiščanov v sklepni fazi. Podžupan 

g. Brunšek je v veliko pomoč pri organi-
zaciji programa organizacijskem odboru za 
pripravo prireditve, katera bo 16.06.2007. 
Nanjo vabimo vse, ki bodo prinesli še več 
dobre volje. Vsem trem se člani našega dru-
štva za pomoč iz srca zahvaljujemo. Osebna 
zahvala gre tu tudi g. Branku Križu, ki je 
organiziral in vložil ogromno energije, da 

je društvo zaživelo, vodil delovne akcije ter 
zakoncema Marinčič Ignacu in Ivanki, ki 
sta uredila betonsko podlago pod kozolcem 
in dala prostor društvu v najem ter vsem 
drugim članom društva, kateri si vsak dan 
jemljejo dragoceni čas, da se društvo tako 
razvija.
Dne 05.05.2007 ob 17.00 uri smo imeli čla-
ni društva sestanek, kjer smo poleg poziva 
k  aktivnem sodelovanju vseh naseljencev  
pri organizaciji 7. srečanja Gradiščanov tudi 
uradno odprli prostore, v katerem deluje 
društvo. Srečanja sta se udeležila tudi pod-
župana g. Ivan Jordan in g. Roman Brun-
šek.
Najbolj pa je razveseljivo, da se vseh teh 
akcij udeležujejo tudi ljudje, katerih se še 
včeraj niti poznali niso in da se sedaj skle-
pajo nova prijateljstva, pri tem pa raste tudi 
njihova  zavest, da so ponosni na to, da so 
Gradiščani. Delovanje našega društva pa se 
širi tudi izven meja našega naselja, saj so-
delujemo s sosednjimi naselji in smo skupaj 
z gasilci iz PGD Vrh nad Želimljami  orga-
nizirali naše najmlajše, da se udeležujejo 
gasilski vaj in s tem  otrokom omogoči bolj 
normalno otroštvo in boljši osebnostni raz-
voj. 
Čeprav sem po naravi realist me prežema 
optimizem, da smo v slogu pomladi raz-
bili led kateri nas je oklepal in se na krilih 
tega novega vetra podajamo v boljšo pri-
hodnost.

Predsednik društva
Janez Marinčič

Sestanek iz dne 05.05.2007 

Mladi na gasilskih vajah 
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Priprave so se začele že mnogo prej – udeležili smo se sestanka v 
sredo, 16. 5. 2007 Prišlo je 67 članov, veliko jih je bilo neposredno 
vključenih v izvedbo posameznih nalog. Zbiranje prijav, pridobi-
vanje zahtevnih dovoljenj, priprava prostora, zavarovanje križišč, 
usmerjanje udeležencev – kdo bi lahko naštel vse podrobnosti, o 
katerih se je treba odločiti, dogovoriti.
Način dogovarjanje je enostaven, neposreden in učinkovit. Pred-
sednik Franci Gruden na kratko pove problem, člani se odzivajo 
takoj – kje, kdaj, kdo, kako – ni problema, je odgovor. Spretnostna 
vožnja, štoparica, stožci, trak – vse bo.
Po prireditvi prostor pospraviti – spet, ni problema. Še zahvala g. 
Nosanu za povabilo na spominsko vožnjo Stična – Pristava – Stič-
na, pregled vseh prireditev za naprej.
Sledi dilema, ali še vedno vzdrževati tako veliko prireditev s toliko 
udeleženci na relativno majhnem prostoru? No, tokrat bo šlo, za 
naprej se bomo še dogovarjali. Opozorilo, da imajo gostje prednost 
in da je treba paziti na varnost.V  manj kot eni uri se je 67članov 
dogovorilo o vsem,  kar se je dalo predvideti.
Vsota vseh energij je velika in še večja,  če ima vsak posameznik 
možnost dodati nekaj svojega. Neverjetno!

Sobota, 19.05.07. Vse se odvija brez napake. Vozila prihajajo, ude-
leženci se prijavljajo in že je tu zvezda dneva, Fordov avtobus iz l. 
1924.

Dva starodobna kolesarja oplemenitita prireditev s svojo brezhibno 
pojavo. Skupine vozil speljujejo, za njimi ostajajo oblački modrega 
dima.
Vmes slučajno pripelje kolona okrašenih avtomobilov – »ohcet«.

Letos je bilo veliko več obiskovalcev, ki so se od jutra sprehajala 
med vozili, sedaj pa navdušeno mahajo odhajajočim vozilom.
V prekrasnem vremenu brez posebnih zapletov speljemo in na Pi-
javi Gorici zavijemo proti Igu do Vrbljenja. Na hipodromu je prvi 
postanek in dobro izveden sprejem v organizaciji tamkajšnjega turi-
stičnega društva Krim. Pripravili so nam osvežilne napitke, Pekarna 
Blatnik pa sladek prigrizek – krofe. 
Pozdravi nas predsednica TD Darja Godec pod novim kozolcem, 
ki so ga letos postavili, da bi lahko organizirali večje prireditve. 
Povabila nas je na srečanje harmonikarjev 30. junija in 100-letnico 
PGD, 7. julija.
Nato smo bili deležni nastopa skupine Afrohtarji, ki izhaja iz tra-
dicije »ofiranja«  godovnikom in uporablja za instrumente različne 
gospodinjske predmete ter orodja.

DAN PREJ IN DAN POZNEJE

12. VSESLOVENSKO SREČANJE STARODOBNIH VOZIL 
JE BILO 19. 5. 2007 NA ŠKOFLJICI
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Župan g. Rigler je 
ponosen, da občina 
Škofljica premore 
društvo, ki lahko 
gosti tako veliko 
prireditev. Cenimo 
trud vseh lastnikov 
starodobnikov, ki 
s posebno skrbjo 
ohranjajo tehnično 
dediščino. Verjame, 
da se vsi gostje  do-
bro počutijo. Vsako-
letna prireditev ima 
velik pomen zaradi 
prepoznavnosti naše 
občine v širšem, slo-
venskem merilu. Pa-
metno bi bilo, da se poveže z lokalno turistično organizacijo, da bi 
tudi turisti, ki so na ta dan v Ljubljani, imeli možnost ogleda.
G. Rigler je povedal, da so dobro poskrbeli zanj, da uživa v vožnji s 
predsedniškim vozilom v tako lepem vremenu.

Med postankom so se motoristi pomerili v polžji vožnji. To pomeni, 
da je moral tekmovalec prepeljati progo čim počasneje, ne da bi 
vmes stopil na nogo.

Zmagovalci v počasni vožnji:
1. Ivančič Nino    OTC Delnice      0,59
2. Mlakar Marjan   OTC Škofljica    0,56
3. Purkat Franc    OTC Škofljica     0,55

Najboljši čas je sicer dosegel Mlakar Franc OTC Škofljica, ker pa je 
imel na bolj obvladljiv motor, manjše prostornine in večje okretno-
sti,  je s svojim fair playem prepustil zmago in rezultate svojim tek-
mecem z močnejšimi (težjimi) motorji. Njegov čas pa je bil 1,13. 

Naslednji postanek je bil na Brezovici, kjer smo uživali gostoljubje 
centra Špan, nato pa čez Podpeč, Črno vas, po Dolenjki skozi Lav-
rico,  nazaj na Škofljico.
Celotna pot je bila dolga 58 kilometrov, kar ni ravno mačji kašelj 
za starodobnike  in njihove upravitelje v tako vročem vremenu. Pri-
legla sta se senca in hladna pijača.
Ob koncu lahko še enkrat čestitamo vsem prizadevnim organiza-
torjem za izjemen uspeh in nasvidenje na jesenskem srečanju 29. 
septembra.
Peter Pal 
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Promocijski dan podeželja petih občin 
– MOL, Grosuplje, Ig, Ivančna Gorica 
in Škofljica – vključenih v Razvojni pro-
gram podeželja Sožitje med mestom in 
podeželjem so organizirali  Služba za kme-
tijstvo in upravne zadeve pri Oddelku za go-
spodarske dejavnosti in turizem, Mestna ob-
čina Ljubljana v sodelovanju s Festivalom 
Ljubljana in  CIZO  – Zavodom  za razvoj 
podeželja.  

Vsebinsko vodilo letošnjega promocijskega 
dne  je bila  kulinarika – občine so se  pred-
stavile z različnimi tradicionalnimi jedmi 
in specialitetami  s poudarkom na ekološko 
pridelani hrani. Predstavljeni so bili tudi 
različni rokodelski izdelki in turistična po-
nudba posameznih občin. 
Celotno dogajanje je spremljal bogat kultur-
ni program, s predstavitvijo ustvarjalcev iz 
posameznih občin, del pevskih zborov pa je 
izvedel priložnostni program tudi v grajski 
kapeli.
Občina Škofljica se je udeležila promocij-
skega dne že tretjič, slavnostni začetek  je 
bil ob 10.30, ko so se zbrali župani vseh 
občin. Ljubljano je zastopal Z. Jankovič, Ig 
Cimperman, Grosuplje Lesjak, Škofljico pa 
Boštjan Rigler. Naš župan je poudaril , da 
naša občina z južnega obronka barja omo-
goča pestre in številne oblike sožitja med 
mestom in podeželjem. Upa, da bo današ-
nja prireditev omogočila dodano vrednost 
turistični ponudbi naše občine. Navedel je 
še možnosti rekreacije ter povabil Ljubljan-
čane na Svarunovo pot. Po otvoritvi so se 

župani zadržali v prijetnem dogovoru in 
obiskali stojnice posameznih občin. Prire-
ditev si je ogledalo veliko Ljubljančanov, 
pa tudi precej naših občanov, vendar nismo 
videli niti enega podžupana ali občinskega 
svetnika iz naše občine. Občino Škofljica 
so s pomočjo Brigite Marinšek, ki skrbi za 
gospodarstvo in turizem, zastopali naslednji 
predstavniki: Brigita in Franc Trtnik, čebe-
larstvo,  Alojz Lani, intarzije,  Alojz Sever, 

lesene miniature ter Dragica Bolha, Gostil-
na Čot. Popoldan so se jim pridružile čla-
nice Zveze društev upokojencev Škofljica 
ter pevskega zbora Laniške predice in Ivan 
Maršič, priznani zdravilec ter zeliščar.
Ogledali smo si njihove stojnice, njihove 
nastope in jih povprašali o marsičem.

FRANC TRTNIK,
priznan škofljiški čebelar je bil tokrat pre-
voznik, pomočnik in čebelar svoji ženi Pav-
li. Včasih je pobuda prišla tudi s strani čebe-
larskega društva, da bi predstavili proizvode 
v čebelarski hiši. To ni zaživelo. Kasneje ga 
je vodilo, da naj se občina, kraj promovira, 
da nismo čisto tako brez vsega. Tudi žena 
meni, da se ne pokaže kraju, kaj zmoremo. 
Peče tisto, kar je v zvezi z medom. Pravkar 
bo 100 let, kar so pri Trtnikovi imeli čebe-
le. Star oče iz Lanišč je tudi imel čebelnjak. 
Oče je s čebelarstvom začel kot otrok. Ena-
ko  Franc, oče mu je naročil – le glej, če 
bodo rojile, da boš roj pobral. Danes mu 
čebele pomenijo dodatno izrabo prostega 
časa – od nekdaj je imel željo biti povezan z 

naravo. Razmere so pripeljale do tega, da je 
šel v obrt in industrijo – čebele so ga vračale 
k izvornemu delu na kmetiji.
Izobraževanje pri čebelarstvu je stalno, vsa 
leta je naročen na revijo Čebelar. Zadnja leta 
je problem čebelarski zajedalec, klop – če 
tega nisi jemal resno, si bil ob vse čebele.
Vedno znova je treba upoštevati nova na-
vodila, odkritja, biti vztrajen. Uporabljati je 
treba naravne pripravke, sivko, pelin – na 
videz manj učinkovite pripomočke.
Ljubezen do čebel se je delno prenesla na 
sina in hčerko, bila je pri čebelarskem krož-
ku, pravi, da če mu bo dano živet še nekaj 
časa, bo na skušal ljubezen prenesti še na 
vnuke.

ALOJZ LANI

iz Gumnišča izdeluje lesene intarzije več 
kot 30 let. Lesarstvo je bilo v družini, Str-
gar je bil njegov bratranec. Tam je delal tudi 
Grudnov oče, Lavrin, ki se je ukvarjal  z in-

SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM
Ljubljana, z roko v roki, z občinami Grosuplje, Ig, Ivančna Gorica in Škofljica, v nedeljo,  27. maja 2007, na Ljubljanskem gradu
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tarzijami.
Alojz nadaljuje s tem, ker bi rad ohranil 
ornamente in ker se rad izrazi v lesu. Leseni 
izdelek je trajen. Z ženo zbirata ornamente, 
veliko je cerkvenih, sicer s fotoaparatom. 
Največja težava je najti motiv. Mojstrstvo 
dokažeš šele z miniaturo. Včasih so jemali 
intarzijo kot kič.
Že 9 let ima certifikat - za pridobitev le tega 
je pomembno, da so izdelki iz slovenskega 
lesa in da je stvar pomembna za ohranitev 
motiva.  Orodje – noži, dleta, veliko potrp-
ljenje. Vsak izdelek je 30 do 100 ur. 

ALOJZ SEVER

Izdeluje  lesene miniature. Kot turistični 
spominek so primerni kozolci, vlakci, kule. 
Za pripravo izdelave izdelkov potrebuje ve-
liko časa, da premisli  in poenostavi posto-
pek, Izdelati mora tudi potrebna orodja. 
Njegovo drugo področje dela pa je udelež-
ba  na tehniških dnevih v devetletki. Pripra-
vi vse sestavne dele za izdelavo določenih 
izdelkov, ki jih nato naredijo učenci, npr. 
kozolce, skednje, drvarnice, mline, vozila, 
vlake, jadrnice, gajbice, vetrnice, krmilnice 
za ptice.

IVAN MARŠIČ

Je razstavljal na Gospodarskem razstavišču 
pred 30. leti. Sedaj ni potreb, da bi razstav-
ljal. Ogledal si je razstavo  - mnogo je pe-
civa. Navdušila so ga hladno stiskana olja. 
Marsikdo ga je spoznal in vprašal, zakaj je 

tako zdrav. Ja, polenta,  pa kaše, pa gre, je 
odgovoril.
G. Maršič je nastopil tudi na prireditvi in 
posvaril vse prisotne, naj ne uživajo preveč 
ocvrte hrane in se vrnejo k zelenjavnim, lah-
kim jedem.

ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV 
ŠKOFLJICA
PRIZADEVNE ČLANICE SO PRIPRAVI-
LE STOJNICO Z IZDELKI IZ KRUHA. 
Presenetile so s svojo likovno podobo. Roč-
no poslikani predpasniki in čepice so bile 
nekaj zelo posebnega, prav tako predstavi-
tev z naslovom »DOBER DAN KRUH«
V zgodovini človeštva je kruh pomenil sre-
čo in blaginjo, pomanjkanje kruha pa bedo, 

revščino in lakoto. Kruh je krojil usodo člo-
veštva, zgodovino narodov, delil ljudi na 
revne in bogate, site in lačne, na gospodarje 
in podložnike.
Kmet za setev izbira najlepše in najboljše 
zrnje in tako ustvarja boljše vrste te žlahtne 
rastline. Človeka vodi želja po bogatih žit-
nih poljih, strah pred praznimi kaščami in 
skrb nasititi družino.
Vsak izmed nas ima v mislih in srcih svojo 
vas, rojstno hišo ter dišeči vonj v stari krušni 
peči pečenega kruha.
Kruh in sol je našim slovanskim predni-
kom pomenil gostoljubje, zvestobo in pri-
jateljstvo, ta stara navada je ostala živa do 
današnjih dni, saj kruh spremlja človeka od 
rojstva do smrti.
Kruh pomeni življenje, preživetje.

LANIŠKE PREDICE
Nastop Laniških predic je bil pika na i uspešni predstavitvi občine Škofljica. Tri odpete 
skladbe na zunanjem odru (Da bi jaz znala, Zvedila sem, Koga bi vzela) so bile uvod v 
muziciranje v grajski kapeli  v nadaljevanju (Teče mi vodica, Dečva pa v hartl'cu, Kod mi 
hodiš, ljubi dragi).
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GOSTILNA ČOT
Na prireditvi je Občino Škofljico zastopala 
tudi Gostilna ČOT s svojo daleč naokoli pre-
poznavno gostinsko ponudbo – krofi ter za 
posladek, še štruklji in pehtranova potica.
Gospa Dragica Bolha je s hčerko Barbaro 
ponujala izdelke. Na vprašanje, kakšni so 
štruklji, je odgovorila ajdovi, skutni  ter s 
čebulnim nadevom. Največje povpraševanje 
je bilo po odlični pehtranovi potici – bila je 
rahla, sočna, mehka. Naenkrat pa so začeli 

povpraševati po naših štrukljih. Recepte za 
štruklje je poleg tradicionalnih pobirala iz 
knjig o slovenskih narodnih jedih.
Vprašali smo tudi, kako se Gostilna Čot po-
vezuje v program Sožitje med mestom in 
podeželjem, ne le na tovrstnih prireditvah, 
temveč tudi sicer. 
Franci in Dragica s svojo ekipo kuharjev – 
Natašo, Ivanom, Irmo, Martino in Maretom
pripravljajo vsak dan svežo hrano. Zelenja-
vo, sadje  in meso jim dobavljajo kmetje iz 
Iga, Iške vasi, Vina, Šmarja-Sap, Smrjenja, 
postrvi so vzgojene na izviru Želimeljščice 
v neposredni bližini,  kar pomeni, da so se-
stavine  sveže  in takoj uporabljene.
Franci je specialist za izdelavo kolin, pre-
živel je trdo šolo svojega očeta. Tudi vino-
gradništva se je naučil  na Bizeljskem, kjer 
ima vinograd in prideluje zgodnje vino 
– portugalko. 
Vinogradnik iz Goriških Brd, Angel Pintar, 
dobavlja vino, briški pinot in kabernet, že 
štiri desetletja. Vinogradnik Varlec  iz Bi-
zeljskega pa prideluje bizeljsko rdeče vino,  
ki je znani antioksidant.
.Kako se gostilna pripravi na sezonska do-

gajanja? 
V času češenj, grozdja in kostanja pripravi-
mo  posebno pogostitev. 
Zakaj ste sprejeli povabilo na predstavitev?
Najprej smo pomislili, da moramo sode-
lovati, ker smo doma in delamo v občini 
Škofljica, je pa seveda to lepa priložnost 
za promocijo.  Sem pridejo ljudje s Centra 
Ljubljane, marsikdo bo spoznal vrednost 
podeželske ponudbe. Ponavadi smo  sodelo-
vali z občino – vedno smo prispevali jedila 
ali kaj drugega. Tokrat smo se predstavili 
neposredno in ini nam žal. 
Za uspešnost posameznega gostinca in nje-
gove ponudbe so pomembne spodbude iz 
okolja, kot je današnja. Pomembna pa je 
prepoznavnost, osebni stik z gostom in nje-
govo zadovoljstvo.

Foto : A. Pogačnik
Orle, v noči iz 5. maja na 6. maj letos. Nekomu je bilo 
gasilsko parkirišče pred gasilskim domom premajhno. 
Očitno je preizkušal svojo moč. Z nekim motornim vo-
zilom se je zaletel ali zaletaval v zid gasilskega doma. 
Ker na tem delu ni vgrajen zid, pač pa le montažna ste-
na, je s tem naredil na skoraj  20m² metrih stene precejš-
njo škodo. Vsekakor bo treba poškodovani del v celoti 
podreti in narediti novo steno. Stena je še bolj poškodo-
vana od znotraj kot od zunaj ( montažna gradnja ). 
Vsekakor je škode veliko, saj se je za vsakršno vsoto 
denarja treba pošteno mučiti, da se kaj naprosi. 
Kdo se je trudil steno poškodovati še ne vedo, čudijo pa 
se, kako se kaj takega zgodi ravno tam, kjer je največ 
prostora za avto.

Andrej  Pogačnik

ŠKODA NA ORLAH

ŠTINGLCI
Moški pevski zbor,Borovnica, zborovod-
kinja je Tina Jerman, ki se je spomnimo še 
z dekliškim priimkom Čater, ko je vodila 
tedanji zbor turističnega društva Škofljica. 
Lani decembra so peli v Vatikanu papežu, 
trenutno nastopajo na revijah – v regijski 
konkurenci so dosegli 2. mesto. Povablje-
ni so na Irsko.
Čestitke Tini.

Peter Pal
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Kratka zgodovina: Lokalna akcijska sku-
pina Škofljica je bila ustanovljena januarja 
2005 na pobudo prejšnjega župana Jožeta 
Jurkoviča. Na prvem sestanku nas je bilo 
veliko, vseh aktivnih državljanov naše ob-
čine iz vseh društev in drugih prostovoljnih 
organizacij. Vsi smo se strinjali, kako po-
membno je preventivno delo s starši in mla-
dimi, kadar govorimo o drogah – dovoljenih 
in prepovedanih. Člani LAS-a Grosuplje, 
ki že več let aktivno delujejo, so pohvali-
li našo zagnanost in nam ponudili pomoč, 
če jo bomo potrebovali. Pri premagovanju 
začetnih organizacijskih težav smo od njih 
vedno dobili potrebne informacije in razna 
gradiva.
Oblikovali smo ožji odbor skupine iz 14 
članov. Selekcija je bila takojšnja: nekate-
ri so prišli na sestanek enkrat in nikoli več, 
tako smo ostale štiri aktivne članice, dve iz 
Osnovne šole Škofljica in dve posameznici 
(včasih tri). Zagnale smo se v delo. Pripra-
vili smo predavanje Kreka, zdaj že nekda-
njega direktorja Urada za droge. Obisk je bil 
kljub pisnim obvestilom staršem in neneh-
nemu obveščanju po Zelenem valu katastro-
falen. Po uradni dolžnosti smo prišli le člani 
LAS-a, pa še ti ne vsi, štirje pravi poslušalci 
in župan. Resnično je bilo komorno, preda-
vatelj je pa zagotovo užival, ko je predaval 
prepričanim! 
Izvedli smo obsežno anketo, narejeno po 
priporočilih Evropske unije, med mladostni-

ki o rabi in zlorabi drog. Odziv je bil zelo 
dober. Analiza, ki so jo strokovno opravili 
na Uradu za droge, je dokazala, da je današ-
nja “najperspektivnejša” omama pri mladini 
v naši občini alkohol. Na podlagi rezultatov 
smo sklenili, da bomo organizirali predava-
nja in razne delavnice, posvečene alkoholu 
in drugim vrstam omame, saj za alkoholom 
vedno pride še kaj drugega. Iskali smo pre-
davatelje in vodje delavnic. Organizacijo 
prve take delavnice je prevzela B. Lončarič, 
ki tudi na osnovni šoli organizira razna pre-
davanja za starše ipd. K nam je pripeljala 
socialno delavko z dolgoletnimi izkušnja-
mi na področju dela z mladimi zasvojenci, 
pripravili sva pismo staršem otrok 8. in 9. 
razreda, napisali obvestilo s pojasnilom v 
Glasnik, teden dni pred delavnico pa vsak 
dan trikrat objavljali še po Zelenem valu. 
Več bi že težko naredili!
Malce sva bili zaskrbljeni nad obiskom, 
vendar pa nikakor nisva pričakovali, da ne 
bo nobenega! Nisva mogli verjeti! Najini 
gostji, ki sva jo zelo težko pridobili, sva se 
opravičili, ji obljubili povrnitev potnih stro-
škov in sklenili, da delovanje LAS-a na tak 
način ni mogoče. Tudi predavanje za starše, 
ki naj bi ga imela S. Bornšek Repar, smo 
odpovedali: tveganje, da ne bo nikogar, je 
preveliko! Kako pravzaprav delati? Samo 
v okviru šole? Šola sama organizira šolo za 
starše, ne potrebuje še LAS-a! 
Ampak to še ni čisto vse. Že od januarja zbi-

ramo podatke za objavo kataloga prostočas-
nih dejavnosti v Občini Škofljica. Tako naj 
bi vsako gospodinjstvo septembra s prvim 
jesenskim Glasnikom dobilo tudi spisek 
vseh možnih oblik delovanja v naši obči-
ni. V njem bodo vsa društva, vse kontaktne 
osebe, kratek opis delovanja, kje se lahko 
prijavite ... No, tudi to naših organizacij, ta-
kih in drugačnih, ne zanima. Dopisi romajo 
sem in tja. V Glasniku kar naprej pozivamo, 
naj pripravijo in pošljejo osebi, ki to zbira 
(Metki Debevec), potrebne podatke, vendar 
je vse zaman. Menim, da bi bilo prav pri-
jetno vzeti v roke knjižico, v kateri bi našli 
vse, kar lahko počnete v našem kraju, tega 
pa ni prav malo. 
Občina nam je odobrila sredstva, prejšnji in 
zdajšnji župan menita, da je tako delo po-
membno in potrebno, le vam, dragi krajani, 
se zdi odveč. Veste, naše delo je prostovolj-
no, naša želja je osveščati in ne groziti, opo-
zarjati in ne ukazovati. Morda bi z vašimi 
predlogi izboljšali svoj “pristop”, sicer pa 
vedno bolj verjamem besedam dr. J. Ra-
movša, direktorju Inštituta Antona Trstenja-
ka, ki mi je v pogovoru pred časom dejal, 
da je LAS velika akcijska laž. Morda tudi 
vi tako razmišljate in se nas izogibate, ali pa 
sploh nič ne razmišljate in se vam zdi vse 
skupaj brez veze!

Joža Repar Lakovič

SMETNJAKI
Ne vem kako je okrog smet-
njakov drugod, pri nas takole 
skrbimo za njihovo neposred-
no bližino.

Anton Mušič  

LAS ŠKOFLJICA – ČEMU LE?!
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Ljubljana, 9. maj 2007 – Regionalna raz-
vojna agencija Ljubljanske urbane regije 
(RRA LUR) je zaključila drugi del pro-
jekta Vzpostavitev in vzdrževanje regio-
nalnih pešpoti v Ljubljanski urbani regi-
ji. Opravljena je bila že večina terenskih 
ogledov poti, v pripravi so tudi karte za 
informacijske table, ki jih bodo izdelali 
na Geodetskem zavodu Slovenije. Že od 
začetka projekta potekajo tudi usklajeva-
nja s sodelujočimi občinami glede lokacij 
za postavitev informacijskih tabel, poči-
vališč in kažipotov.
V drugi fazi projekta, od novembra do apri-
la, so se nadaljevali terenski ogledi poti, ki 
so skupaj dolge 360,77 kilometrov. V celoti 
so bile do sedaj pregledane Besniška pot, Pot 
Laze-Janče, Dobrepoljska pot, Dolenjska 
pot, Homško-Rašiška pot, Ljubljanska pot, 
Pot ob Kamniški Bistrici, Pot na Kamniški 
vrh, Pot po Veliki Planini, Pot na Katarino, 
Pot na Polhograjsko Grmado, Smledniška 
pot, Šmarno-Savska pot ter Pot v Pekel. Pre-
gledan je bil tudi večji del Kamniške poti, 
Motniška in Trojiška pot pa bosta obdelani 

v nadaljevanju projekta.
Pripravljen je bil tudi izbor primernih lo-
kacij za namestitev počivališč ob poteh 
oziroma postavitev informacijskih tabel in 
kažipotov. Vse lokacije so usklajene s pred-
stavniki posameznih občin, ki so vključene 
v projekt. Sama izvedba označitve poti bo 
usklajena tudi z lokalnimi planinskimi dru-
štvi, Planinsko zvezo Slovenije ter lokalnimi 
turističnimi in športnimi društvi, s katerimi 
dogovori že potekajo.
K sodelovanju pri projektu je bilo povablje-
no tudi Medobčinsko društvo slepih in sla-
bovidnih Ljubljana. Na podlagi dogovorov 
s predstavniki društva bodo informacijske 
table prilagojene slabovidnim, in sicer z 
ustrezno vrsto pisave, velikostjo črk in bar-
vami. V drugi fazi projekta so se pogovori 
o možnostih nadgradnje projekta za potrebe 
slabovidnih nadaljevali. Ena od možnosti je 
prilagoditev nekaterih odsekov poti v bližini 
naselij z dvigom robov ali uporabo različnih 
materialov ob robovih.
V zadnji fazi projekta bo - po končni uskla-
ditvi vseh lokacij za postavitev informacij-

skih tabel, počivališč in kažipotov  - nameš-
čena vsa predvidena oprema ob poteh ter 
natisnjen vodnik. 
Mreža poti v Ljubljanski urbani regiji je si-
cer gosta, vendar slabo pregledna, poleg tega 
na voljo ni preglednega zemljevida krožnih 
poti ali vodnika z njihovim opisom. Zato se 
je RRA LUR odločila za izvedbo projekta 
Mreža pešpoti v regiji. V letu 2004 je bila 
pripravljena zasnova mreže regionalnih 
poti, septembra 2006 pa se je začel izvajati 
drugi del, to je projekt vzpostavitve in vzdr-
ževanje regionalnih poti na območju občin 
Borovnica, Dobrepolje, Dol pri Ljubljani, 
Domžale, Ivančna Gorica, Kamnik, Mestna 
občina Ljubljana, Medvode in Trzin. Na-
men projekta je oblikovati enotno mrežo 
regionalnih poti v ljubljanski urbani regiji, 
kar bo pripomoglo k prepoznavnosti regije 
v Sloveniji in širše. Poti bodo povezane s 
turistično ponudbo, poskrbljeno pa bo tudi 
za dobro označitev in pohodnikom prijazno 
opremo poti ter informacijsko gradivo (vod-
nik, informacijske table).
  

ZAKLJUČENA DRUGA FAZA PROJEKTA VZPOSTAVITVE 
MREŽE PEŠPOTI V LJUBLJANSKI REGIJI

ČESTITKA S ŠTIRIMI FOTOGRAFIJAMI

Leto 2007 se je začelo s številnimi poseb-
nostmi v našem okolju.
Prve češnje so dozorele v sredini maja in ra-
hel dežek jih je umil tik pred obiranjem.

Zadaj, ob šoli na Škofljici, že pol leta “ne-
slišno” raste nova šolska telovadnica - dvo-
rana rokometne velikosti. Zunanji videz je 
že sedaj impozanten, notranjost, kjer so pol-
oženi lepljeni strešni nosilci in  “prva plast” 
strehe, nakazuje veliko športnega in gledal-
skega prostora.

Brez zabeležke je v našem okolju “zrasel” 
in se odel v prijetne fasadne barve Mali dom 
Barje.
Naj bodo navedene malenkosti dobršen raz-
log za iskreno čestitko ob letošnjem dnevu 
državnosti.

Jože Jurkovič, župan od 1995 do 2006

Opomba urednika:
O Malem domu Barje smo poročali v sliki in 
besedi, pridobili smo tudi informacije CUDV 
Draga o poteku in dokončanju gradnje.

P. Pal
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KRES, KRESOVANJE, 
PRAZNOVANJE
Kres, ki je najskrivnostnejši dan poletnega obdobja, saj je 
takrat sonce najvišje, praznujemo 24. junija, medtem ko je 
kresni večer 23. junija. Astronomsko pa je najdaljši dan 21. 
junij. Ljudsko izročilo pravi : o kresi se dan obesi, začne se 
torej krajšati.
Kres je že od nekdaj povezan z najraznovrstnejšimi verova-
nji, obredi in praznovanji, predvsem pa je kres povezan z 
ognjem.
Tako na večer pred godom svetnika Janeza Krstnika po mno-
gih slovenskih krajih kurijo kresove. Da bi bil ogenj, kot son-
ce, ki je vir vsega živega čim bližje nebu, so kresove zanetili 
po hribih in gorah. Ogenj naj bi tudi pomagal soncu, ki po 
poletnem solsticiju začne pešati.
V času turških upadov na naše ozemlje so se  prestrašeni  do-
mačini  obveščali o bližajoči se nevarnosti prav z opozoril-
nimi kresovi na visokih preglednih točkah, kar je bilo v 16. 
stoletju najhitrejši način opozarjanja.
Po raznih območjih Slovenije so s kresom povezani različni 
običaji.

KAKO JE DANES S 
KRESOVANJEM NA 
ŠKOFLJICI
Kres na predvečer Janeza Krstnika smo kurili na območju 
kjer so danes Trate.
Nepozabno je bilo veselje leta 1991, ob osamosvojitvi Slovenije. Takrat nam je kres pomenil zmago, veselje, s kresom na vrhu hriba smo 
želeli sporočiti vsem, ki so se tega trenutka veselili, da smo dočakali dan po katerem so zaman hrepeneli naši predniki….
Žal je bilo veselje kratkotrajno, saj smo že naslednji dan doživeli vso grozo agresije na našo osamosvojitev.

Leta 1995 smo kres na predlog prvega župana naše novonastale občine Škofljica Jožeta Jurkoviča prestavili  pred občinsko zgradbo. Kres 
nas je v veselju nad novo pridobitvijo povezal med seboj in dolgo v noč smo se veselili nove zmage. Ker je na Tratah zraslo novo  poko-
pališče smo iskali nov prostor. Tako smo po nekaj letih  kres prestavili na Malnarjev hrib. Malnarjevi nam od takrat vsako leto na kresni 
večer odstopijo hrib nasproti svoje domačije. Tako bo tudi letos.

KDO SI JE PRIZADEVAL, DA BI Z OGNJEM POČASTILI 
GOD JANEZA KRSTNIKA, DA BI SLAVILI IN SE SPOMI-
NJALI NAŠE OSAMOSVOJITVE ?
Ko so se na Škofljici ustanavljale stranke, so si stranke na desnici zadale nalogo, da prevzamejo organizacijo kresovanja. Sprva je bila to  
stranka SKD, zatem pa so se ji pridružile tudi druge pomladne stranke. Tudi letos bodo v pripravah sodelovale SLS, NSi in SDS. Vabljeni 
ste vsi, ki si želite sodelovati ali pa z nami le praznovati.
Naj nas kres združuje, povezuje in obudi spomine na velike dneve, ki so za nami. Ni pomembno ali se prištevaš na levo ali desno ali pa 
nisi nikjer. Pridi in se z nami poveseli.
Naj se ob tej priliki zahvalimo tudi vsem prizadevnim posameznikom, ki so vsa ta leta prispevali material, drva, sladke dobrote, kozarček 
rujnega in čas, da je večer potekal, kot je treba. Ogenj vedno tudi blagoslovimo. Pa naj bo tako tudi letos.

A. N. Brodnik
ŠKOFLJICA
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Konec marca sta Neodvisna lista Naša Lavrica in 
g. Tomaž Kupljenik organizirala splošno razpra-
vo na temo: Pomen in status stare osnovne šole 
na Lavrici po izgradnji nove, predlogi za strate-
gijo razvoja občine, prihodnosti lavriških društev 
v občini in organizaciji prireditve »Dan Lavrice«. 
Te izredno odmevne razprave so se udeležili pred-
stavniki Turističnega društva Lavrica, društva 
gorskih kolesarjev MTB LAVRICA KLUB, Zveze 
borcev NOB Lavrica, KS Lavrica, PZ Češnje iz 
Lavrice, neodvisne liste Naša Lavrica, g. Andrej 
Pogačnik in g. Tomaž Kuplenik.

Že pri prvi točki – kaj storiti s staro osnovno šolo 
po izgradnji nove – smo si bili vsi enotni. Šole ne 
damo! Še nedolgo tega je, kar nekaj posamezni-
kov podpiralo možnost, da staro šolo prodamo ali 
pa  jo ponudimo investitorju kot del kupnine za 
zemljišče, ki je predvideno za izgradnjo nove šole. 
Tej možnosti smo že od samega začetka argumen-
tirano nasprotovali. 
Naše mnenje je, s čimer pa se strinja tudi župan 
g. Rigler, da krajani Lavrice staro osnovno šolo 
zadržimo in jo namenimo za družbene dejavnosti, 
razne prireditve, mogoče knjižnico, glasbeno šolo, 
jezikovne tečaje in podobno, zunanje površine pa 
namenimo za športno udejstvovanje otrok, mladi-
ne in ostalih krajanov, za druženje, različne prire-
ditve, silvestrovanje na prostem....

Tudi pri drugi točki, kakšna naj bi bila strategija 
dolgoročnega razvoja občine, smo si bili enotni.
Po realizaciji potrjenih projektov, kot so izgrad-
nja nove osnovne šole s pripadajočimi igrišči, 
povečanju vrtca, izgradnji dveh naselij, dokon-
čanju kanalizacije, izdelavi križišča na Dolenjski 
cesti (podaljšek Kamnikarjeve), posodobitvi in 
zavarovanju železniških prehodov…. si želimo, 
da se priseljevanje in izgradnja večstanovalskih 
objektov ustavita ali vsaj močno omejita. V tem 
dolgoročnem obdobju si želimo, da se več truda 
nameni dvigu kakovosti življenja občanov – v tem 
kontekstu je smiselno premišljevati o pošti, banki, 
nudenju zdravstvenih uslug, mestnem avtobus-
nem prevozu, ohranitvi zelenih površin, obnovi 
infrastrukture (neasfaltirane, dotrajane in preozke 
ceste), obnovi in gradnji vodovoda in zagotovitvi 
internetne povezave najugodnejšega ponudnika 
čimvečjemu številu gospodinjstev. Za družbene in 
društvene dejavnosti želimo ohraniti staro osnov-
no šolo, kraj preplesti s kolesarskimi stezami, več 
skrbi namenjati ohranjanju redke kulturne dediš-
čine v kraju in na mestu ki je za to predviden iz-
graditi pastoralni objekt. 
V kontekstu ekologije in varnosti pa je potrebno 
vse moči usmeriti v odstranjevanje in strožji nad-
zor nad divjimi odlagališči, vlagati v alternativne 
vire energije in preko občinske redarske službe 
poskrbeti za večjo varnost v cestnem prometu, ob-
čanov in njihovih nepremičnin. 

V tretji točki je beseda tekla predvsem o prihod-
nosti lavriških društev v občini. Tu je nesporno, 
da je društev na Lavrici premalo in da bo potreb-
no izboljšati pogoje za njihovo delovanje. Že sam 
podatek, da imamo v naši občini 35 društev, 16 
športnih in 19 ostalih, (tu niso všteta gasilska dru-
štva), na Lavrici pa imamo vsega 5 društev, pove 
vse. Potrebno bo predvsem povezovanje med dru-
štvi, skupno organiziranje določenih projektov in 
pa seveda agresivno zavzemanje svojih stališč pri 
samem vrednotenju programov.

Pri zadnji točki neformalnega dnevnega reda – 
organizaciji krajevne prireditve »Dan Lavrice«, 
pa se je razprava zavlekla pozno v noč. Dogovorili 
smo se, da v naslednjem letu organiziramo celo-
dnevno zabavno - rekreativno prireditev, s katero 
bomo vsako leto tradicionalno obeleževali krajev-
ni praznik, ki pa je še v nastajanju. G. Pogačnik 
nam je predstavil kar nekaj pomembnih preteklih 
lavriških dogodkov, ki bi si zaslužili, da se jih obe-
leži s krajevnim praznikom. Do končnega dogovo-
ra ni prišlo, prav zato pa vabimo tudi vse krajane, 
da nam pomagajo s svojimi predlogi. Sporočite 
nam jih lahko na E-naslov: info@lavrica.com ali 
tel. številko 041/550-727.

Neodvisna Lista Naša Lavrica
Bojan Božič

Politične stranke

Občinski odbor SDS Škofljica
želi vsem državljanom Republike Slovenije

lepo praznovanje dneva državnosti.

Z veseljem in ponosom se spomnimo pomembnih dogodkov izpred šestnajstih let, 
veselimo se uspehov, ki jih je naša država že in jih še bo dosegla v prihodnje in bo-
dimo ponosni, da smo Slovenci in da lahko bivamo in ustvarjamo v samostojni in 

demokratični deželi.
   
                                                                    OO SDS Škofljica

SPLOŠNA RAZPRAVA O POMENU IN STATUSU 
STARE OSNOVNE ŠOLE PO IZGRADNJI NOVE
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Politične stranke

PRAZNOVANJE OB DNEVU DRŽAVNOSTI

Ob Dnevu državnosti vas 
OO SDS, OO NSi in OO SLS Škofljica vabimo, 

da skupaj proslavimo 16. rojstni dan Republike Slovenije.

Pridružite se nam na kresni večer v soboto, 23.06.2007.

• Maša za domovino ob 20.00 uri v župnijski cerkvi Sv. Ci-
rila in Metoda na Škofljici

• Kresovanje od 21.30 ure naprej na Malnarjevem hribu na 
Škofljici (nasproti OŠ Škofljica)

Za okrepčilo in dobro vzdušje bo poskrbljeno.
Vabljeni.

Dan državnosti – 
25. junij

Občinski odbor SLS Škofljica
Šmarska cesta 3
1291 Škofljica
www.skofljica.sls.si

Mineva 16 let od dne, ko so bile dovoljene sanje. Sanje so se spremenile v resničnost in imamo jo – lepo, mlado, 
svežo, privlačno za mnoge tujce – našo domovino Slovenijo.

Ob dnevu državnosti se ponovno spomnimo na sanje in ob tem prisluhnimo svojemu srcu. Globoko v sebi bomo 
začutili kako vztrepeta, kljub temu, da ne živimo v rožnatih časih.

Ob tem dnevu želimo vsem občankam in občanom, da se spomnijo kdaj pa kdaj na svoje sanje in jih poskušajo 
tudi uresničiti.

Z močno voljo ni nič nemogoče!
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Iz poslanske klopi

V zadnjem času naslovnice medijev pol-
nijo novice o SOVI, slovenski varnostno 
obveščevalni agenciji, ki se ukvarja v var-
nostno - obveščevalnim delom.
SOVA se je razvila iz VIS, varnostno infor-
macijske službe. Predhodnica le te je bila 
SDV - služba državne varnosti, ki je bila 
v obdobju pred osamosvojitvijo Slovenije 
aparat represije prejšnje enopartijske so-
cialistične oblasti, s tem pa vedno v dvojni 
vlogi - ni le varovala državljanov, ampak 
jih je nadzorovala, pri tem pa pogosto kr-
šila človekove pravice. Prenovljena VIS je 
bila ustanovljena v obdobju osamosvajanja 
Slovenije maja 1991 in je neposredno pred 
agresijo JLA na Republiko Slovenijo in med 
vojno opravila pomembne naloge. S svoji-
mi podatki o namenih in aktivnostih JLA in 
drugih zveznih organov ter preprečevanjem 
tovrstnih aktivnostih je pomembno prispe-
vala h končni zmagi. V 1. členu Zakona o 
SOVI je zapisano da je SOVA samostojna 
služba vlade, ki opravlja s tem zakonom do-
ločene naloge, kar pomeni, da jo je vlada 
dolžna tudi nadzorovati. 
Obveščevalna dejavnost v Sloveniji se je 
nadaljevala iz enopartijskega režima in nis-
mo znali prerezati popkovine, pač pa so tudi 
v samostojni Sloveniji v njej delovali tudi 
tisti, ki so v prejšnjem režimu kršili člove-
kove pravice. 
Tako kljub spremembam in prilagajanju no-
vim razmeram v omenjeni službi ni vse tako 
kot bi moralo biti, kar se je izkazalo na seji 
vlade RS, na kateri je poročilo o delovanju 
Sove podal njen direktor Matjaž Šinkovec. 
Pravosodni minister Lovro Šturm je opozo-
ril, da SOVA že več let krši zakon, ki določa 
oddajo gradiva Arhivu RS, s tem pa onemo-
goča raziskovanje zgodovinarjev, popravo 
krivic posameznikom...
Da bi se izognili dvomom, je vlada sklenila, 
da ustanovi skupino, ki bo z različnih vidi-
kov pregledala delovanje te agencije – od 
zakonskih podlag za njeno delovanje prek 
hranjenja arhivskega gradiva pa vse do nje-
nega finančnega poslovanja, saj ima Sova 
tudi sklad za posebne zadeve, ki je v zadnjih 
letih na letni ravni znašal okoli 240 milijo-
nov tolarjev.
Poleg tega je nekoliko nenavadno to, da ima 
Sova še danes poleg svojega sedeža v ljub-
ljanskih Stegnah še pet operativnih centrov 
po Sloveniji. Eden izmed njih naj bi bil v 
samem središču Ljubljane, kar je enako kot 
v časih, ko je SDV nadzorovala predvsem 
lastne državljane. Nezaupanje v agencijo 
povzročajo tudi nekateri kadri iz časov ne-
kdanje SDV. 
Podobne službe poznajo vse demokratične 

države, vendar so vse prerezale popkovino 
s službami, ki so delovale v prejšnjih siste-
mih, ko so se vsakodnevno kršile človekove 
pravice. V Nemčiji je tako delo opravljala 
služba Stasi. Konec leta 1989, ob demon-
stracijah proti vzhodnonemškemu komuni-
stičnemu režimu, so uslužbencem Stasija 
naročili, naj uničijo dosjeje, začnejo pa naj 
z najbolj obremenilnimi – z imeni vohunov 
na Zahodu in dosjeji, povezani s smrtmi. 
Dosjeje so uničevali, dokler niso uničeval-
niki dokumentov pregoreli. Potem so jih 
začeli uničevati ročno. Ko so Berlinčani ja-
nuarja 1990 opazili, da se iz dimnikov štaba 
preveč kadi, so prišli demonstrirat. Prinesli 
so opeke in kamenje ter okoli stavbe zgradi-
li simbolični zid, da bi Stasi nehal sežigati 
dosjeje. Anna Funder v knjigi Zloglasni Sta-
si piše, da so Stasijevci demonstrantom od-
prli vrata, šele ko so odstranili ali uničili kar 
največ dosjejev. Sledile so ostre razprave, 
kaj naj storijo z dosjeji, saj je stasijevcem 
uspelo uničiti le najbolj obremenilne. Avgu-
sta 1990 je prvi in edini izvoljeni parlament 
v Nemški demokratični republiki sprejel za-
kon, ki je ljudem dal pravico do vpogleda 
v njihove dosjeje. 3. oktobra 1990, na dan 
vnovične združitve Nemčije, ko je NDR 
nehala obstajati, je vzhodnonemški pastor 
Joachim Gauck stopil na čelo tedaj nastale 
ustanove za dokumente Stasija. (Vzhodna) 
Nemčija je bila prva država vzhodnega blo-
ka, ki je svojim ljudem pogumno in vestno 
pokazala njihove dosjeje. Ljudje tako ugo-
tavljajo, zakaj so se jim dogajale krivice. V 
dosjejih lahko preberejo prava imena usluž-
bencev Stasija in ovaduhov, ki so vohunili 
za njimi. Glavne stavbe nekdanjega Stasija 
so zdaj muzeji, kjer si ljudje z zanimanjem 
ogledujejo prostore ene najbolj brutalnih 
političnih policij na svetu.”
V Sloveniji je nekatere udbovske dosjeje in 
obremenilne dokumente za enopartijski re-
žim uničevala takratna Služba državne var-
nosti s pomočjo milice. Omenja se zaprto 
območje Kočevske. Vrhunec je uničevanje 
doseglo v času po zmagi Demosa na volit-
vah od aprila pa vse do 17. maja 1990, ko je 
zaprisegla Demosova vlada. Dokumente so 
uničevali (sežigali) tudi na drugih lokacijah. 
V Nemčiji so Stasi razpustili, pri nas pa se 
ni zgodilo nič takega. Demos je nasedel par-
tijski propagandi o domnevnem revanšizmu 
nove oblasti in ni naredil takšnega prelo-
ma, kot bi ga moral. Poleg tega smo morali 
Slovenci šele ustvariti svojo lastno državo. 
Zato Demos ni razpustil SDV, ampak jo je 
samo preimenoval v Varnostno-informa-
tivno službo (Vis). Ni imel niti časa, da bi 
raziskal, kaj je počela SDV zadnja leta pred 

spremembami leta 1990, in ni ugotavljal 
vloge SDV pri nezakonitem in nelegitim-
nem odlivu državnega in drugega ukrade-
nega kapitala v tujino tik pred prvimi de-
mokratičnimi volitvami. Po padcu Demosa 
in vrnitvi strank, ki so nastale iz nekdanjih 
družbenopolitičnih organizacij, na oblast 
interesa za take stvari seveda ni bilo. Vis se 
je preimenovala v Sovo. Obstaja utemeljen 
sum, da je nekdanja tajna policija svoje živ-
ljenje živela naprej. Svojo moč je pokazala 
večkrat, zato niti ne presenečajo indici, da 
so se stari kadri v Sovi še do nedavnega šli 
nekakšno politično policijo v službi tranzi-
cijske levice. V času prejšnjega direktorja 
Sove Iztoka Podbregarja se je število zapo-
slenih nenormalno povečalo (za 70), čeprav 
so se varnostne razmere v zadnjih letih v 
Sloveniji izboljšale. V agenciji zaposlujejo 
brez javnih razpisov. Nenavadno je tudi, da 
so v Sovi še pred leti delili priznanja za delo 
v agenciji za zadnjih 20 ali 30 let, čeprav 
Sova obstaja šele dobrih deset let. To po-
meni, da so nekateri dobivali priznanja za 
delo, ki so ga opravljali v predhodnici Sove 
in Visa – Službi državne varnosti, čeprav je 
bila to komunistična tajna policija, ki je si-
stematično kršila človekove pravice.
Nadzor s strani parlamentarne komisije in 
vladne skupine bo pokazal vse tisto, kar v 
agenciji ne služi svojemu namenu - varova-
nju državljank in državljanov in z odpravo 
pmanjkljivosti bo tudi Slovenija dobila mo-
derno službo, vodeno in nadzorovano po na-
čelu parlamentarne demokracije. 
Več o SOVI  lahko preberete na www.gov.
si/sova/, zagotovo pa bo tudi po poročilih 
vladne komisije na voljo več informacij. 

Vabim vas v poslansko pisarno v ponede-
ljek, 4. junija 2007 med 15.30 in 17.00 v 
društvene prostore na Občini Škofljica. 
Lahko me pokličete na tel.: 01/478-9535 
ali se mi oglasite po el. pošti: alenka.je-
raj@dz-rs.si. Informacije o mojem delu 
lahko najdete na: www.jeraj.si.

Alenka Jeraj, poslanka v Državnem zboru 
Republike Slovenije 

SOVA, ZA VARNOST DRŽAVLJANK IN DRŽAVLJANOV
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Iz življenja šole

Povod za pogovor z županom Boštjanom 
Riglerjem je praznovanje 20. obletnice de-
lovanja enote javnega vrtca na Lavrici, ki 
je po besedah župana zadnja večja investi-
cija v predšolski prostor na območju občine 
Škofljice. 
Razlogi za naš pogovor z županom pa so – 
žal - mnogo manj prijetni. Javni vrtec v naši 
občini je to pomlad odklonil 64 vlog staršev. 
Na Lavrici je brez prostora v vrtcu ostalo 29 
otrok, na Škofljici 35. Število odklonjenih 
otrok bi bilo skoraj dvakrat višje, če ne bi 
v vmesnem obdobju njihovi starši - potem 
ko so konec marca v vrtcu izvedeli za sta-
nje vpisnih želja, po našem mnenju poiskali 
varstvo za svoje otroke kje drugje.
O prostorski stiski na podružnični osnovni 
šoli Lavrica smo v našem glasilu že brali, 
čez tri leta bodo dvoizmenski pouk imeli 
učenci na matični osnovni šoli na Škofljici. 
pod pogojem, da v tem obdobju občina in 
država ne bosta pristopili k aktivnemu reše-
vanju tega problema.

Gospod župan Rigler, vrtec na Lavrici le-
tos praznuje 20. obletnico delovanja, kot 
so mi povedali v vrtcu, njegove zmoglji-
vosti na začetku njegovega obratovanja 
sploh niso bile zasedene, danes poka po 
šivih. Enako je stanje na Škofljici. Kaj ste 
storili v preteklih pol leta – odkar ste prvi 
mož občine - na področju reševanja pros-
torske stiske v občinskem vrtcu in tudi v 
osnovni šoli?

Takoj po prevzemu mandata smo se lotili 
tega problema. Žal smo ugotovili, da v pre-
teklosti na tem področju ni bilo postorjeno 
kaj veliko. 
Prva pot, ki smo jo ubrali, je bila na ministr-
stvo za šolstvo in šport, kjer smo se pozani-
mali o načrtih ministrstva na tem področju. 
Predstavniki ministrstva so nas seznanili, da 
bo šolsko ministrstvo letos objavilo razpis 
za sofinanciranje izgradenj šol in vrtcev v 
proračunskih obdobjih 2008 - 2011. Zato 
smo takoj začeli s postopki za pridobitev 
najbolj nujne dokumentacije za prijavo na 
omenjeni razpis. Pri usposobljenem izva-
jalcu smo naročili analizo šolskega prostora 
za osnovne šole in vrtce na območju naše 
občine. Pred kratkim smo rezultate te študi-
je že dobili. Rezultati študije kažejo, da bo 
potrebno v prihodnjih letih pristopiti k iz-
gradnji nove osnovne šole na Lavrici in pa 
k povečanju prostorskih zmožnosti vrtcev 
tako na Lavrici, kot na Škofljici.
Zadnja večja investicija v vrtce v naši občini 
je bila prav izgradnja vrtca na Lavrici pred 
20. leti. V vmesnem obdobju smo v najem 
pridobili le začasne prostore za  oddelek v 
bližini vrtca na Škofljici, drugih večjih in-
vesticij v smislu pridobivanja novih pros-
torskih zmogljivosti  za vrtce v naši občini 
ni bilo. 
Povečano priseljevanje na območje občine 
Škofljica je povzročilo, da prostora v vrtcih 
zmanjkuje, in tako ti vsako leto odklonijo 
več otrok.  V prvih dveh letih vpeljevanja 
devetletke – v šolo vstopajo leto dni mlajši 
otroci (op.a.) - ta problem ni bil tako hudo 
pereč, nato je  izbruhnil v vsej svoji veliko-
sti. To je tragično za starše, ki se soočajo s 
tem, da ne morejo dati otroka v vrtec v oko-
lju, v katerem prebivajo.

Kaj je pokazala študija za vrtce, koliko 
dodatnih oddelkov naj občina zgradi?
Študija predvideva 11 dodatnih vrtčevskih 
oddelkov  za celotno območje občine Škof-
ljica. To bo zadostovalo za zdajšnje in pri-
hodnje potrebe občanov po tovrstni storitvi. 
V skladu  z omenjeno študijo naj bi občina 9 
oddelkov dogradila k obstoječemu objektu 
vrtca na Škofljici,  dva oddelka pa na Lav-
rici.
Uresničitev omenjenih gradenj bo odvisna 
od razpoložljivega prostora in od zemljišča, 
ki nam bo prej na voljo. Se pravi, če nam 
bo uspelo pridobiti zemljišče na Lavrici prej 
kot na Škofljici, potem bomo začeli z grad-

njo naprej na Lavrici.
Ocenjujem, da staršem sama lokacija Škof-
ljica ali Lavrica ne predstavlja velike ovire, 
večja ovira se mi zdi to, da morajo voziti 
otroke v Ljubljano, Grosuplje ali v druge 
okoliše.
Sicer pa je tako, da se na Škofljici še vedno 
soočamo z denacionalizacijskim zahtev-
kom, saj je zemljišče, na katerem stoji vrtec 
in je namenjeno tudi širitvi, v postopku de-
nacionalizacije. Čakamo na odločbo pristoj-
nega upravnega organa. Če bo zemljišče, ki 
je namenjeno širitvi, vrnjeno denacionaliza-
cijskemu upravičencu v  naravi, bo občina 
pričela z aktivnostmi za pridobitev tega 
zemljišča. V nasprotnem primeru pa bomo 
takoj pristopili k izvedbi širitve tega vrtca.

Gospod župan, prosim vas za natančnejši 
odgovor, kdaj lahko občani pričakujemo 
več prostora za naše malčke v vrtcih na 
Lavrici in Škofljici?
Poglejte, denacionalizacija je v postopku, 
njen izid je negotov, zato bomo sočasno pri-
stopili k reševanju prostorske stiske vrtca 
na Lavrici. Lastnik zemljišča, na katerem 
bi povečali kapacitete vrtca je znan, z njim 
bomo začeli pogajanja za pridobitev zem-
ljišča, ki pa je v prostorskih načrtih že tako 
opredeljeno za tovrstno dejavnost.

Ali ste na občini razmišljali tudi o po-
delitvi koncesije zasebniku za izvajanje 
predšolske dejavnosti?
Občina je pripravljena zasebnikom poma-
gati pri ustanovitvi zasebnega vrtca in po-
delitvi koncesije za izvajanje predšolske 
vzgoje. Poleg zasebnega vrtca, ki že deluje 
na Škofljici, a po zadnjih informacijah še ni 
vpisan v razvid izvajalcev javnoveljavnih 
programov vzgoje in izobraževanja, ki ga 
vodi Ministrstvo za šolstvo, je na Občino 
Škofljica pred kratkim prišla še ena tovrstna 
pobuda.

Kakšne rešitve je omenjena študija na-
kazala za reševanje prostorske stiske na 
podružnični osnovni šoli Lavrica.  Dvo-
izmenskega pouka tam zaenkrat ne bo,  
lavriški učenci tretjih in četrtih razredov 
bodo od jeseni imeli pouk na matični šoli, 
kjer jim bodo s finančno pomočjo občine 
pripravili dve učilnici. Vodstvo šole pa je 
že opozorilo, da bo šola na Škofljici čez 
tri leta prisiljena zaradi prostorske stiske 
uvesti dvoizmenski pouk za učence.

(nadaljevanje na strani 24)

Pogovor z županom Boštjanom Riglerjem o reševanju prostorske stiske v občinskem vrtcu in šoli

»V SEPTEMBRU 2010 NAČRTUJEMO ODPRTJE NOVE 
OSNOVNE ŠOLE NA LAVRICI.«
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Članek s tem naslovom, avtorice Barbare Lipovšek, je bil objavljen v prejšnji številki, 
slike z izleta pa smo prejeli kasneje, sedaj jih objavljamo, da ne bi šle v pozabo. Vezane 
so na izlet:
Pikapolonice iz Vrtca Lavrica so se meseca marca pod skrbnim vodstvom vzgojiteljic 
ga. Stanke in ga. Veronike pogumno odpravile na sobotni izlet z vlakom. Končna po-
staja – Bled. 

KAKO SO NAŠE PIKAPOLONICE Z 
VLAKOM OBISKALE BLED
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Študija je pokazala to kar smo po tihem 
predvidevali - o tem pa nismo upali glasno 
govoriti – da Lavrica potrebuje novo dvo- 
oddelčno osnovno šolo – devetletko –  torej 
dva oddelka na razred. 
Z izgradnjo te šole bi rešili zdajšnjo prostor-
sko stisko na lavriški podružnični šoli, prav 
tako bi ta šola zadostila potrebam v prihod-
nosti, ko bo na Lavrici zaradi načrtovanih 
gradenj še več prebivalcev, večjo poselitev 
v prihodnjih letih pa se nam obeta na celo-
tnem območju občine Škofljica. 
Z omenjeno novogradnjo bi dolgoročno re-
šili problem osnovnošolske vzgoje in izob-
raževanja v  naši občini.

Starše zelo močno zanima, kdaj bo nova 
šola na Lavrici zgrajena?
Mi smo v zaključnih pogajanjih za pridobi-
tev zemljišča za novo lavriško šolo. Verja-
mem, da bo to zemljišče v spomladanskih 
mesecih pridobljeno v last občine, po zazi-
dalnem načrtu je to zemljišče določeno ob 
obstoječem vrtcu. 
V  letošnjem proračunu imamo rezervirana 
sredstva za izvedbo arhitekturnega natečaja 

za objekt, tako da bi letos dobili idejno za-
snovo novega objekta, s tem tudi projektan-
te za izvedbene  načrte, v naslednjem letu 
sledi izdelava projektne dokumentacije, in 
nekako pridobivanje vseh soglasij in grad-
benega dovoljenja, in pa jasno rezervacija 
sredstev v proračunu.
Občina se bo letos prijavila tudi na  razpis 
ministrstva za šolstvo in šport za pridobitev 
državnih proračunskih sredstev za sofinan-
ciranje novogradnje na Lavrici in vrtčevskih 
prostorov. Sodeč po pogovorih s predstav-
niki omenjenega ministrstva naša občina 
od države lahko pričakuje sredstva v višini 
le do 20 odstotkov vrednosti investicije. Ta 
delež je enak tistemu, ki ga je občina od dr-
žave pridobila za izgradnjo prizidka  k šoli 
na Škofljici. V letih 2008/09 – 2009/10 sledi 
rezervacija sredstev v občinskem proraču-
nu, samo fizično izvedbo gradnje pa predvi-
devamo za konec leta 2009. Če bo ta okvirni 
načrt – uresničen,  v septembru 2010 načrtu-
jemo odprtje nove osnovne šole na Lavrici.
Kolikšna bo vrednost investicije lavriške 
šole ne vemo, saj še nimamo natančnih iz-
računov. Če pa primerjamo velikost lavri-

ške novogradnje s podobnimi gradnjami v 
okolici in tudi prizidkom k šoli na Škofljici, 
ocenjujemo, da bo njena vrednost med 700  
in  800 milijoni tolarjev.

Kaj pa športni objekt na Lavrici. Vemo, 
da tovrstnih površin na Lavrici že zdaj 
primanjkuje. Osnovnošolci imajo telesno 
vzgojo v Želimljah, v telovadnici zasebne 
gimnazije.
Kakovost športne vzgoje se bo izboljšala že 
z odprtjem večnamenske dvorane na Škof-
ljici. Takoj, ko bomo odprli omenjeno dvo-
rano, bomo za lavriške šolarje organizirali 
športno vzgojo v novi dvorani na Škofljici. 
Načrtujemo, da bomo to dvorano odprli ok-
tobra letos. Dela potekajo po načrtih. Tudi 
vreme nam služi,  v mesecu maju bomo na 
podlagi javnega razpisa pridobili izvajalca 
opreme.

Sicer pa ob novi šole na Lavrici načrtuje-
mo vso spremljajočo infrastrukturo, se pravi 
igrišča, park …

Nataša Lang

Končuje se šolsko leto in pred nekaterimi 
starši je zopet polno ugibanj in vprašanj, 
kako bo s šolanjem njihovih otrok prihodnje 
leto. Žal se še vedno slišijo govorice, da bo 
OŠ Škofljica že v naslednjem šolskem letu 
v dvoizmenskem pouku, zato je potrebno 
na kratko osvetliti nekatera dejstva. Takoj 
po koncu pouka se bo na matični šoli na 
Škofljici pričela adaptacija nekdanjega trim 
kabineta, ki ga bomo spremenili v dve pros-
torni in svetli učilnici s pripadajočim kabi-
netom. Tako bo na šoli obnovljen še zadnji 
del stare šole, če ne štejemo obstoječe telo-
vadnice. V teh učilnicah bo pouk za učence 
druge triade ali pa predmetni pouk. Projekt 
je pripravljen, sredstva so zagotovljena, zato 
ustanovitelj pričakuje, da bosta s 1. septem-
brom učilnici dokončani in uporabni. Tako 
bomo pridobili dve novi učilnici, še vedno 
pa imamo tudi znotraj obstoječih prostorov 
vsaj eno rezervno učilnico, zato glede na za-
dnjo opravljeno analizo števila učencev do 
leta 2011 sklepamo, da dvoizmenskega po-
uka ne bo, saj bi tri učilnice kljub priseljeva-
nju in novogradnjam morale zadostovati do 
izgradnje nove šole na Lavrici.  

Večje težave imamo na podružnični šoli 
Lavrica, kjer velikost učilnic ne omoča 
vsem štirim razredom normalnega pouka, 
zato se bo v šolskem letu 2007/08 na matič-
no šoli vozil 3. razred z Lavrice. Prevoz teh 
učencev bo pod vodstvom razredne učitelji-

ce organiziran v šolo zjutraj okrog 8. ure. 
Do takrat bodo lahko v podaljšanem bivanju 
na Lavrici. Na Škofljici bodo imeli pouk v 
svoji učilnici, ki bo v sklopu hodnika, kjer 
se že nahajajo njihovi škofljiški vrstniki, 
tako da bodo učenci integrirani med so-
vrstnike, ki jih že veliko poznajo s skupnih 
športnih, naravoslovnih, kulturnih in drugih 
dejavnosti šole, tako da povezovanje ne bo 
preveč moteče. Poleg tega se bodo lavriški 
učenci v prvem tednu natančno seznanili s 
šolo, s prostori, s knjižnico, telovadnico, da 
jim bo okolje kar najbolj domače. Obenem 
bo vzpostavljen tudi stik z ostalimi pedago-
škimi delavci na šoli. Pouk bo potekal ne-
moteno po programu, učilnica pa bo tako 
opremljena, da bo omogočala vse tiste mož-
nosti, kot bi jih imeli učenci na Lavrici in še 
več. Po končanem pouku se bodo učenci z 
učiteljico zopet organizirano vrnili na pod-
ružnično šolo na Lavrici, kjer bodo nadalje-
vali s  kosilom in dejavnostmi podaljšanega 
bivanja. Prav tukaj so imeli starši otrok naj-
več pomislekov, vendar je videti, da so po 
zadnjem sestanku z ravnateljico go. Jadvigo 
Avsenak to nekako sprejeli, čeprav so bile 
njihove želje drugačne. Na samem sestanku 
so starši ob nekaterih pomislekih, pobudah 
in idejah s tihim razumevanjem sprejeli 
dano dejstvo, ki pa jih nikakor ne more ve-
seliti. Dogovorjeno je bilo, da se ob začetku 
šolskega leta srečamo, da ugotovimo, kako 
poteka organizacija prevoza in samo vklju-

čevanje otrok v novo okolje. Zavedamo se, 
da je lahko vsaka takšna dejavnost sprva 
neprijetna, vendar bodo imeli učenci dobre 
pogoje za pouk, možnosti telesne vzgoje 
v novi večnamenski športni dvorani, obis-
kovanja šolske knjižnice itd. Upamo, da bo 
pozitivnih prednosti več in da bo prilagodi-
tev uspešna ter vzpodbudna tako za učence 
kakor tudi njihove starše.
Ker se zavedamo prostorske stiske na Lavri-
ci, se vrstijo intenzivne dejavnosti tudi v po-
vezavi z gradnjo nove šole. Tako potekajo 
zaključni razgovori za pridobitve zemljišča, 
opravljena je bila analiza šolskega prostora 
in programska naloga za OŠ Škofljica, POŠ 
Lavrica, vrtec Škofljica in vrtec Lavrica, ki 
je pokazala, da je na Lavrici smiselno gradi-
ti popolno devetletno šolo z 18 učilnicami. 
(O predšolski vzgoji več v naslednji števil-
ki, saj je tudi to zelo pereč problem občine.) 
Na prvi seji občinskega sveta bo svetnikom 
podan v potrditev Dokument identifikacije 
investicijskega projekta, ki vsebuje podatke, 
potrebne za določitev investicijske namere 
ter njenih ciljev  v obliki funkcionalnih za-
htev, in  je podlaga za odločanje o nadaljnji 
izdelavi investicijske dokumentacije. Prav 
tako pa se pripravljamo na prijavo investici-
je na razpis Ministrstva za šolstvo in šport. 
Gospod župan ima s svojimi sodelavci na 
področju  družbenih dejavnosti določene ci-
lje jasno postavljene in uspešno ubira razne 
poti, da bodo cilji tudi uresničeni.   

DVOIZMENSKEGA POUKA NE BO!
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Če ste se vozili mimo matične šole, ste go-
tovo opazili, da gradnja večnamenske dvo-
rane pospešeno napreduje. Glede na izredno 
ugodne vremenske pogoje pričakujemo, da 
bo dvorana dokončana v oktobru letošnjega 
leta in da bo tako tudi občutno manj težav 
pri organizaciji pouka za vse učence, saj 

dvorana omogoča istočasno aktivnost trem 
različnim vadbenim skupinam. Tako bo lah-
ko telesna vzgoja omogočena tudi učencem 
POŠ Lavrica, ki so se to leto vozili v Gim-
nazijo Želimlje. Seveda pa se bodo lahko 
okrepile tudi različne interesne dejavnosti, 
predvsem na področju športa.

Naj se letošnje šolsko leto konča uspešno za 
učence ter pedagoške delavce v zadovolj-
stvo staršev in vseh nas, ki spremljamo in 
cenimo njihovo delo. 

Roman Brunšek,
podžupan za družbene dejavnosti

»Vesela bi bila, če bi v javnih vrtcih ohra-
nili obstoječe standarde,  predvsem pa 
bila najbolj srečen človek, če bi lahko 
vsem staršem, ki želijo vključiti otroka v 
naš vrtec, lahko rekla, da imamo zanj v 
vrtcu prostor.«

Vrtec na Lavrici bo to poletje na torti od-
pihnil dvajset svečk, no, pri tem mu bodo 
pomagali otroci, ki mu v tem šolskem letu 
dajejo vsakodnevni utrip, in zaposleni. Na 
praznovanje obletnice vrtca na Lavrico - 
najverjetneje bo to 15. junija – toplo vablje-
ni občani, ki ste spoznali vrtec od znotraj ali 
pa si ga ogledujete vsakodnevno le od zu-
naj. Otroci vas bodo veseli in z malce otro-
ške zadrege vam bodo pokazali, kaj zmorejo 
in znajo.
O življenju v lavriškem vrtcu, ki sodi pod 
okrilje javnega zavoda Osnovna šola in 
vrtec Škofljica, smo se pogovarjali z Vero 
Šparovec, pomočnico ravnateljice za vrt-
ce.  Gospa Šparovec je zaposlena v vrtcu na 
Škofljici 28 let, zadnjih deset let kot pomoč-
nica ravnatelja/ice za vrtce, predtem je vsa 
leta delala kot vzgojiteljica v oddelku pri-
prave na šolo.
Kot nam je povedala ga. Šparovec, v tem 
šolskem letu vrtec na Lavrici obiskuje 93 

otrok. Ti so razvrščeni glede na starost v pet 
oddelkov,  od tega otroci od prvega do tret-
jega leta starosti v dva oddelka prve starost-
ne stopnje. Otroke vzgaja in izobražuje pet 
vzgojiteljic, 6 pomočnic vzgojiteljic, ena od 
slednjih ima polovični delovni čas. Vrtec 
obiskuje tudi gibalno oviran otrok, zato vr-
tec zaposluje še spremljevalca omenjenega 
otroka. 
Otrokom pomagata tudi specialna peda-
goginja in psihologinja, ki sta zaposleni v 
okviru celotnega javnega zavoda. Z otroki 
dela še logopedinja, njeno storitev plačuje 
Občina Škofljica.
Prehrano za lavriške otroke pripravljata ku-
harica in njena pomočnica v samostojni ku-
hinji vrtca. V okviru vrtca je tudi pralnica, ki 
pokriva potrebe šole in vrtca, v njej je zapo-
slena ena delavka, deloma jo financira tudi 
šola. Snažilka in hišnik v vseh treh enotah 
vrtca skrbita za njihovo čistost in urejenost. 
Nad vrtčevskimi financami bdi računovod-
kinja. 

Gospa Šparovec, kako bodo otroci, njiho-
vi starši in vsi zaposleni obeležili okroglo 
obletnico lavriškega vrtca, ki ima za se-
boj pestro zgodovino.
Res je. Vrtec na  Lavrici bo to poletje praz-

noval 20. rojstni dan. To je dan, ko je bil na 
Lavrici zgrajen novi vrtec. Pred tem je en 
oddelek vrtca deloval v lavriški šoli, ki je 
takrat sodila pod okrilje OŠ Oskarja Kova-
čiča.  Po odcepitvi od šole je vrtec Lavrica   
-  tudi vrtec Škofljica -  postal enota vrtca 
Orlova, ki so jo pozneje preimenovala v  Vr-
tec Vere Škraba. Ponovno smo dobili novo 
ime, ko so vrtce na območju občine Ljub-
ljana Vič – Rudnik združili v Viške vrtce, 
in vrtec Lavrica je postal ena izmed mnogih 
njegovih enot. Ko je Škofljica postala samo-
stojna občina, so  leta 1999 vrtce iz območja 
nove občine Škofljica odcepili od ljubljan-
skega vrtca. Po tej razgibani dvajsetletni 
poti pa vrtca Lavrica in Škofljica še vedno 
nista postala samostojna, priključili so ju k 
osnovni šoli, kamor sodita še danes.
Otroci  niso občutili vse te dinamike zdru-
ževanja in razdruževanja. V vrtcu so uživali 
sproščeno in prijetno otroštvo. Ob rojstnem 
dnevu vrtca želimo otrokom približati roj-
stvo našega vrtca, jih z različnimi projekti 
popeljati v čas, ko vrtca še ni bilo, v čas, 
ki ga živimo, spodbudili bomo tudi otroška 
razmišljanja in želje o tem, kakšen vrtec si 
želijo v prihodnosti. K sodelovanju smo po-
vabili starše, stare starše, pa tudi nekdanje 
zaposlene v vrtcu, ki nam bodo pomagali 
razvozlati vprašanja o tem, kako so se igrali 
nekoč, kako je bilo v vrtcu pred dvajsetimi 
leti… Skupaj s skupino staršev, ki so pri-
jazno sprejeli naše povabilo k sodelovanju v 
uredniškem odboru, bomo ob obletnici obli-
kovali in izdali časopis. V njem bomo pred-
stavili utrinke našega dela. Radi bi izdali 
tudi zgoščenko, ki bi jo v spomin podarili 
otrokom. Načrtujemo tudi osrednjo priredi-
tev, ki bo predvidoma  15. junija v dvorani 
KS Lavrica, in na katero že sedaj vabim vse 
občanke in občane, saj bo prireditev name-
njena širši javnosti.

Na katerih področjih dejavnosti vrtca 
ste po vaši oceni v zadnjih letih kot vrtec 
napredovali?  Na katerem področju ste 
morda šibki in bi ga želeli v prihodnosti 
razvijati?
Pred desetimi leti je lavriški vrtec sodil med 
Viške vrtce. Ko smo se odcepili, smo kar 
naenkrat postali majhni in  pridruženi šoli. 

VRTEC NA LAVRICI TO POLETJE PRAZNUJE 20 LET
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Zato je bila takrat moja največja skrb, da ne 
izgubimo stika z drugimi vrtci, saj bi lah-
ko zelo hitro postali zaprti in samozadostni. 
Kakovost dela je namreč merljiva na različ-
ne načine, zagotovo pa je najboljši način v 
izmenjavi izkušenj med vrtci, znanj, prime-
rov dobre prakse … Da bi naše pedagoško 
delo nadgrajevali, smo se povezali v mrežo 
vrtcev in študijska središča,  v katerih pote-
kajo študijske skupine. Z drugimi vrtci smo 
povezani tudi preko aktiva vrtcev obljub-
ljanske regije, in z vključevanjem v različne 
oblike izobraževanja.
V zadnjih letih smo  zelo napredovali v 
iskanju možnosti, kako otroku ponuditi čim 
bolj spodbudno okolje, v katerem bo lah-
ko izrazil samega sebe, se ob tem razvijal 
in pridobival nova znanja. Pri tem posku-
šamo graditi na izkustvenem učenju. Zelo 
velik poudarek dajemo  opazovanju otroka 
in spremljanju njegovega razvoja, kar nam 
služi kot osnova za nadaljnje delo s posa-
meznikom in skupino. Klasično spremljanje 
in zapis opazovanj smo presegli z uvedbo 
»Otrokovega portfolja« ali osebne mape. V 
njo vlagamo otrokove izdelke, fotografije, 
zapise in komentarje, ki izpričujejo otrokov 
napredek. Ta mapa spremlja otroka skozi 
vse predšolsko obdobje. Vpogled vanjo pa 
imajo samo otrok in njegovi starši oz. tisti, 
ki mu otrok dovoli.
Vsi, ki delamo z otroki, se zavedamo, da 

moramo naša znanja in vedenja nenehno 
nadgrajevati. Nujen pogoj za kakovost je 
stalna osebnostna rast in razvoj kadrov, zato 
se zavedam, da je pogoj za uspešno delo iz-
obraževanje in izpopolnjevanje. V preteklo-
sti smo izobraževanju vzgojiteljic dajali ve-
lik poudarek, ker pa smo vedno bolj omeje-

ni s sredstvi, smo zelo omejili izobraževanje 
zaposlenih v vrtcu. Zato bomo v prihodnje 
dali velik poudarek prav temu področju.

Starši vzgajamo in izobražujemo svoje 
otroke v skladu s svojim vrednostnim 
sistemom, imamo različne poglede na 
vzgojo, smo bolj liberalni, konzervativni, 
do vrtca gojimo različna pričakovanja. 
Kako usklajujete omenjene različne in-
terese? Kako ste pri tem uspešni?
Uresničevanja načela enakih možnosti in 
upoštevanje različnosti med otroki in nji-
hovo družinsko vzgojo je pri našem delu 
ključnega pomena, saj le z roko v roki med 
starši in vrtcem dosegamo tisto, kar je po-
membno za posameznega otroka. Odprtost 
za uveljavljanje različnih posebnosti okolja, 
otrok ter staršev, poskušamo povezati z uve-
ljavljanjem avtonomnosti vrtca, vzgojiteljev 
ter drugih strokovnih delavcev. Pogosto je 
za usklajeno delo potrebno vložiti veliko 
truda in energije. Za uspešno sodelovanje pa 
je gotovo najpomembnejša  ustrezna odprta 
komunikacija med vrtcem in starši.

Verjamem, da je izjemno pomembno za 
dobro počutje otrok v vrtcih  tudi sodelo-
vanje z njihovimi starši. Kako sodelujete 
z njimi? Na katerih področjih bi se dalo 
po vašem mnenju to sodelovanje še okre-
piti?

Sodelovanje s starši je ena od naših pred-
nostnih nalog, saj se zavedamo, da je za 
otrokov celostni  razvoj zelo pomembno 
naše medsebojno dopolnjevanje. Vrtec kot 
institucija lahko nudi otroku maksimalno 
možno mero strokovnega pristopa, znanja, 
socialnih interakcij, čustvene topline in vse, 

kar si otrok želi in potrebuje, zagotovo pa 
ne more nadomestiti družine. Prav tako 
družina ne more nuditi tiste samostojnosti, 
odgovornosti in socialnih interakcij, ki jih 
lahko nudi vrtec. Zato se na različne načine 
trudimo, da bi starše pritegnili k sodelova-
nju. Poleg standardnih oblik sodelovanja, 
kot so roditeljski sestanki, govorilne ure, 
čajanke, delavnice, so se posamezni oddelki 
dogovorili za skupne izlete, piknike, obisk 
živalskega vrta, gledališča ipd. Pogosto se 
starši odzovejo tudi povabilu, da predstavi-
jo svoje poklice ali pa se nam pridružijo pri 
igralni urici. Veliko sodelovanja in komuni-
kacije poteka ob prvem prihodu v vrtec, ko 
se starši prvič srečamo že v juniju. Na tem 
sestanku se medsebojno spoznamo, starše 
seznanimo z našim delom in odgovorimo na 
vsa njihova vprašanja, dileme. Vzgojiteljice 
pridobijo prve informacije o otroku. Sep-
tembra, ko otroci prvič pridejo v vrtec, ima-
mo najprej uvajalno obdobje, ko so starši 
prisotni v skupini skupaj s svojim otrokom. 
To je tudi čas, ko se starši in vzgojiteljice 
lahko pogovorijo o posebnostih otroka, nje-
govih navadah in razvadah, pričakovanjih 
staršev… Omenjene informacije o otroku so 
za vzgojiteljice izjemnega pomena pri upoš-
tevanju njihovih individualnih posebnosti in 
razlik med otroki.
Sodelovanje in komunikacija s starši je ena 
izmed zahtevnejših nalog vrtca. Vzgojite-
ljice so namreč usposobljene predvsem za 
delo z otroki, manj pa z odraslimi, zato so 
pogosto v dvomih, ali ravnajo prav, ali je 
njihov pristop do staršev ustrezen. Zelo po-
gosto se pojavlja tudi dilema, kako ohraniti 
avtonomnost vzgojitelja in  obenem v naj-
večji meri upoštevati interese staršev. Da bi 
bili pri tem kar najbolj uspešni, smo organi-
zirali različne oblike izobraževanja za vzgo-
jiteljice, mnoge probleme pa poskušamo 
reševati z medsebojno izmenjavo izkušenj 
dobre prakse.

Kot je znano, občinski vrtec zaradi pre-
majhnih zmogljivosti zadnja leta odkla-
nja otroke. Ali zaradi tega čutite pritiske 
staršev, ki želijo vpisati svoje otroke v 
lavriški ali škofljiški vrtec  ?
Prostorska problematika na področju pred-
šolske vzgoje v naši občini je že vrsto let 
zelo pereča. Vsako leto namreč odklonimo 
od 60 do 80 otrok. Starši teh otrok ob tem 
doživljajo izredne travme, saj se jim zdi ne-
pojmljivo, da za njihovega otroka pri nas 
ni prostora. Zgodbe, ki spremljajo to sti-
sko, so zelo žalostne, polne obtožb in ne-
razumevanja, saj starši nenehno poslušajo, 
kako želi država spodbuditi rodnost, hkrati 
pa ni prostora v vrtcu v njihovi neposredni 
okolici. Zato je pogosto skrb staršev, kam 
bodo dali otroka, ko bo potekel porodniški 
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dopust, tako velika, da se zanimajo za vpis 
v vrtec, ko otrok še ni niti rojen. 

Ko govorimo o vrtcih, vedno trčimo v 
cene njihovih programov. Starši ne pla-
čujemo stroškov celotnega programa, 
ampak največ 80 odstotkov, večina star-
šev v občini Škofljica je razvrščenih v 
prve štiri plačilne razrede, preostali delež 
cene programa krije občina. Vemo, da v 
javnosti obstajajo predlogi po zniževanju 
cen programov predšolske vzgoje, in si-
cer z zniževanjem zahtevane izobrazbe 
vzgojiteljic v prvem starostnem obdobju, 
s povečanim obsegom dela vzgojiteljic v 
skupini ... Kaj menite o tovrstnih pred-

logih?
Tovrstnih predlogov ne podpiram, saj iz-
ključujejo osnovna dognanja strokovnja-
kov, ki se ukvarjajo z razvojem predšolske-
ga otroka. Domače in tuje raziskave namreč 
potrjujejo pozitiven učinek kakovostnega 
vrtca na otrokov trenutni in poznejši razvoj. 
Nepojmljivo je, da bi doseženo raven pred-
šolske vzgoje, ki ni nastala čez noč, izničili 
zaradi finančne zagate. Ker se vedno pri-
merjamo z drugimi državami EU,  je ta pri-
merjava prisotna tudi na področju predšol-
ske vzgoje, kjer sodimo v sam vrh njegove 
kakovostne organiziranosti. Menim, da bi 
nam moralo biti to v spodbudo za nadaljnjo 

rast, ne pa zniževanje standardov, zato da 
se bomo približali evropskemu povprečju. 
Države na primerljivi razvojni ravni se nam 
na področju predšolske vzgoje skušajo pri-
bližati, nobena ne gre nazaj. Najbolj boleče 
pa je, da zvišujemo standarde na vseh dru-
gih sestavinah, ki posegajo v državni ali ob-
činski proračun. Pri tem mislim predvsem 
na infrastrukturo, izgradnjo cest, objektov, 
ki so prav tako kot vrtci širšega družbene-
ga pomena. Tam se redkokdaj sliši, da ta ali 
ona cesta, križišče, kanalizacija ni potrebna 
ali pa je predraga. Tudi vsak posameznik ali 
družina si želi izboljšati standard, nihče ne 
želi nazaj. Ali je cena za otroka res previ-
soka??? Morda, predvsem za posameznega 
starša, nikakor pa ne bi smela biti previsoka 
za državo, ki naj najprej poskuša varčevati 
na področjih, ki so dejansko brezna brez dna 
in pogosto uhajajo nadzoru. Prav bi bilo, da 
uredimo financiranje vrtcev do te mere, da 
bi bile jasno postavljene zahteve in ne bi 
bile odvisne le od pripravljenosti in razume-
vanja občine ustanoviteljice.

Malce za šalo malce za res, kakšen je za 
vas idealen vrtec?
Na to vprašanje mi je pravzaprav najtežje 
odgovoriti, saj so ideje in želje pogojene z 
marsičem, predvsem pa s financami. Čas, 
v katerem živimo, pa zagotovo ni primeren 
za razvijanje teh idej. Vesela bi bila, če bi 
v javnih vrtcih ohranili obstoječe standarde, 
predvsem pa bila najbolj srečen človek, če 
bi lahko vsem staršem, ki želijo vključiti 
otroka v naš vrtec, lahko rekla, da imamo 
zanj v vrtcu prostor.
                     

Nataša Lang

ZAUPATI UČENCEM SUMMUM BONNUM
Naj bodo predstavljena dela
SPROSTITEV ob preobremenjenosti,
      TOPLOTA v hladu,
           DRAMILO v malodušju, 
                SVETLOBA v mraku, 
                    DEŽNO ODEVALO v nalivu,

IZZIV za miselno pot 
v neskončnost …

S temi mislimi je pospremljen zbornik del, 
ki so nastajala v letih 2000–2006. 
V Galeriji Umkomat je zbranih okrog 200 
avtorskih stvaritev učencev od 6. do 8. raz-
reda osemletnega programa in učencev tret-
je triade devetletnega programa.
Dela so razvrščena v 15 poglavij, ob po-
sameznem izdelku pa so navedeni avtorice 
oziroma avtorji, poimenovane stvaritve, 
morebitna navodila ali kratka pojasnila. Po-

V prejšnji številki Glasnika smo zasledili vabilo na zanimivo prireditev ob izzidu zbor-
nika Galerija Umkomat v OŠ Škofljica, 29.5.2007. Ker nam do zaključka redakcije 
ne bo uspelo obiskati prireditve, smo zaprosili za nekaj pojasnil avtorico zbornika 
Tatjano Peklar-Justin.
Prijazno nam je posredovala nekaj osnovnih idej in pojasnil.
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nekod so v tekstu tudi izzivi za »obiskoval-
ce« galerije.
Zbornik vsebuje prevode v tri evropske je-
zike in ekspertize strokovnjakinj s področja 
umetnostne zgodovine, arhitekture in arheo-
logije, ki so avtorska dela učencev osvetlile 
tudi z vidika drugih znanosti.
Urednica je pot razvoja ustvarjalnega po-
tenciala avtorjev spremljala in spodbujala 
ter zbornik opremila z besedili.
V poglavju Beseda urednice se pot, ki si jo 
bomo ogledali, imenuje 

Povabilo v neskončne razsežnosti in čude-
sa matematike.
Pritegnila je celo mlajše  učence. Spodbude, 
da z dotedanjimi matematičnimi spoznanji 
iščejo svoje poti, so privedle do tega, da so 
jih našli. V sebi.
Med delom na različnih stopnjah šolskega 
sistema, od poučevanja odraslih pa vse do 
dela z osnovnošolci, je v avtorici zaživelo 
prepričanje, da je človek po naravi obdar-
jen z ustvarjalnimi sposobnostmi. Nadarjen. 
Meni tudi, da se znanje in sposobnosti učen-
cev ne dajo meriti le z ocenami, saj je ocena 
informacija, ki pove mnogo premalo. 
Gre za novo učno metodo, nov model po-
učevanja?
Učence je usmerila k iskanju znanja in last-
nih sposobnosti. Odzvali so se. Uporabili 
so naravne metode, kako izkoristiti prostor 
brez vnaprejšnjih predpisov in receptur. Po-
zabljali so na šolske odmore, ob popoldne-

vih pa  ure in ure preživeli v ustvarjalnem 
duhu. Aktiviral se je notranji interes, narav-
na radovednost; spoznanja, do katerih so 
prišli, so vodila v nova. 
Pogosti so bili in so takile trenutki: 
»Kdaj nam boste spet zastavili kak izziv?«
»Ali lahko ustvarim novo umetnino in kate-
re pojme naj vključim?«
»Učiteljica, učiteljica, naredil/-a sem nov 
izdelek!«
Učenje preko lastnih izkustev je k rednemu 
šolskemu delu pritegnilo marsikoga, ki se 
ga je pred tem izogibal. Temu primerno se 
je izboljšal tudi njegov učni uspeh. Ob tem 
je neprecenljivo, da se je v njem prebudi-
la težnja po lastnem raziskovanju, iskanju 
odgovorov in odpiranju vedno novih vpra-
šanj.
Vrata ustvarjalnosti so se odprla in stopili so 
na pot samorealizacije. Vse, kar še potrebu-
jejo, je tenkočutno negovanje vedoželjnosti 
in spodbudo njihovim negotovim korakom. 
Ostalo zmorejo sami. Vse.
Predstavljen je del obzorja, kjer se mate-
matika dotika drugih znanosti, učenci pa se 
dotaknejo svojih notranjih darov. Izkazali 
so talente na likovnem, arhitekturnem, lite-
rarnem, zgodovinskem področju ter anali-
tičnost, sistematičnost, sposobnost abstra-
hiranja, logičnega mišljenja … izhajajoč iz 
matematičnih pojmov.  
V njihovih delih se srečujeta znanost in 
umetnost, spretnost in sposobnost, nada-
rjenost in ustvarjalnost, konkretnost in ab-

straktnost, razum in čustva.
Avtorske stvaritve predstavljajo komplek-
sen prikaz števil in oblik, barv in iger, 
ugank in problemov … svobodo. Svobodo 
v iskanju in ustvarjanju. 
Speči potencial je prebujen. Je mogoče do-
seči še več?
Zanimanje staršev in širše javnosti za pred-
stavljena dela naj bo nagrada vsem avto-
ricam in avtorjem,  spodbuda pa tistim, ki 
jih bo predstavljeni način dela navdušil za 
lastna iskanja. 

* * * * *

Ni ji bilo lahko najti odgovora na vpraša-
nje sodelavke po prebranem uvodnem delu 
zbornika: »Kako ti je to uspelo?«
Ves dan se je ukvarjala z iskanjem odgovora. 
Spomnila se je študijskega brskanja in pre-
biranja literature, ko se ji je misel ustavila 
pri Pigmalionovem učinku, ki izvira iz stare 
grške pripovedi. Globlji pomen te zgodbe je 
naslednji: 
Kadar si odrasli, npr. starši in učitelji, 
o otroku ustvarimo določeno podobo, v 
skladu z njo delujemo in vplivamo nanj. 
Izvaja se »samouresničujoča prerokba«, 
namreč takega se začne videti tudi otrok. 
In s to podobo deluje tudi sam.

Naposled ji je lahko odgovorila:
»Zaupala sem vanje!«

Zbral P. Pal

V soboto, 19.05.2007, smo se Smrkolini 
odpravili na izlet po Dolenjski. Ob 8. uri 
zjutraj smo krenili s Škofljice ter se z avto-
busom popeljali do Županove jame pri Gro-

supljem, kjer nas je že čakal naš vodič. Z 
vodičem smo si ogledali jamo, v kateri naj-
demo veliko lepih kotičkov, nekateri otroci 
so se  z ogledom jame srečali prvič in ven 

prihlačali zelo navdušeni. Še posebej nav-
dušeni pa so bili, ko jim je vodič povedal, 
da so v jami snemali tudi prvi otroški  film 
Kekec. Navdušeni pa niso bili samo otroci, 

SMRKOLINOVO POPOTOVANJE PO DOLENJSKI
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ampak tudi njihovi starši. Po ogledu jame 
smo se odpeljali do samostana Stična, kjer 
nas je sprejel zelo prijazen mož v belo črni 
obleki-pater. Ogledali smo si samostan, sa-
mostanski muzej ter se na koncu posladkali 
s čisto pravim zeliščnim čajem. Ker pa smo 

že zabredli v popoldanske ure, smo se od-
pravili še na bližnjo turistično kmetijo, kjer 
smo napolnili naše želodčke, se poigrali in 
tudi malo odpočili. Dan je minil, pa sploh 
nismo vedeli kdaj, tako da je bilo že pozno 
popoldan, ko nas je avtobus pripeljal nazaj 

na Škofljico.  
Prihodnje leto pa novim dogodivščinam na-
proti.

Društvo Smrkolin
Mateja Perovšek

VESELOŠOLCI NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU 
NA OŠ ŠKOFLJICA
17. aprila 2007 je na OŠ Škofljica za 11. tekmovalno enoto potekalo državno tekmovanje Vesela šola. Tekmovanja so se udeležili 
učenci od 4. do 9. razreda OŠ Dobrepolje, OŠ Brinje, OŠ Luisa Adamiča, OŠ Polica, OŠ Šmarje – Sap in OŠ Škofljica. Sodelovalo 
je 32 učencev, od tega je bilo 17 učencev iz OŠ Škofljica pod mentorstvom Drage Košak.  Eden izmed tekmovalcev, Miha Drnovšek, 
učenec 4. razreda osemletke, nam je zaupal, kako se je pripravljal na tekmovanje.

Kako se pripravljate na tekmovanja iz 
Vesele šole?
Najprej preberemo in obnovimo snov. Uči-
teljica Draga Košak nato sestavi preverjanje 
znanja.

Koliko časa traja pripravljanje na tek-
movanje?
Celo šolsko leto. Letos smo se sestajali dva-
krat tedensko, vsako sredo ob sedmih zjutraj 
in ob četrtkih ob dvanajstih.

Kako je tekmovanje potekalo?
Tekmovalci smo morali rešiti 20 nalog. Na 
voljo smo imeli 40 minut.

Ali si imel kaj treme?
Ja, malo, zato ker iz Vesele šole tekmujejo 
učenci iz cele Slovenije.

Kdo lahko postane državni prvak iz Ve-
sele šole?
Državni prvak postane vsak, ki doseže 34 in 
več točk.

Kdaj bo podelitev priznanj?
Podelitev priznanj bo 3. junija 2007.

Klara Matkovič in Denis Petrič, 7. c

Na tekmovanju so se učencem OŠ Škofljica pridružili tudi učenci iz drugih osnovnih šol 
– zaključna fotografija pred odločilnim spopadom v znanju.
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Že takoj na začetku moram pohvaliti moje 
male prijatelje in njihove vzgojiteljice. Ve-
ste, da je na našem ekološkem natečaju so-
delovalo kar 25 oddelkov vrtcev iz naših 
občin: Grosuplje, Ivančna Gorica, Ig, Škof-
ljica, Velike Lašče in Dobrepolje. 
Kar zaploskal sem, ko sem videl, kaj vse se 
da ustvariti iz odpadne embalaže. Jaz sem iz 
plastenke izdelal lutko. Tako pravo, ki ima 
roke in noge. No, pravzaprav tace. Ja, moja 
lutka je kužek. Ko mu posodim še glas in ga 
vodim na povodcu, se spremeni v pravega 
čuvaja narave. Zalaja na vsakega, ki samo 
pomisli, da bi vrgel papirček na tla. Drugače 
ni hud, rad se boža za levim ušesom in je, ne 
boste verjeli, plastične pokrovčke. 
No, o čem sem že govoril? Saj res, o projek-
tu z naslovom: Smeti, kje imate svoj dom?
Na tisti lepi dan, ko smo se zbrali vsi ljubi-
telji čiste narave, sem v knjižnici Grosuplje, 
ki je bila moja gostiteljica, videl, da vam, 
mojim prijateljem, za naravo ni vseeno. 
Trudite se, da bi odrasle naučili, kako se 
smeti ločuje in se jih kasneje, kaj že, …? 

Samo trenutek, da pobrskam po knjigi, aha, 
RECIKLIRA. Težka beseda, ki je za naravo 
zelo pomembna. Pomeni, da nekaj ponov-
no uporabimo ali pa razdremo, zdrobimo. 
Kot nalašč imamo pri roki za recikliranje 
ogromno odpadkov. Vem pa tudi to, da so 
otroci iz vrtca Kekec, mislim da skupina 
muck, zelo pesniško nadarjeni. Sami so si 
s pomočjo staršev in vzgojiteljic izmislili 
rime o odpadkih, čistem okolju in jih pred-
stavili na odru. Tudi dobre kostume so imeli 
in kar je zelo pomembno, radi so nastopili 
in pokazali, kaj vse so se naučili. Kar žal mi 
je bilo, da se nisem še sam naučil pesmice, 
da bi jo pred vsemi povedal. Sem pa plesal. 
Joj, je bilo zabavno. Plesal sem z Damjano. 
Tudi njo skrbi za naše čisto okolje. Ona pa 
pesmi poje in to zelo dobro. Vam povem, da 
je Damjana Golavšek v redu punca, ko bom 
velik, se bom mogoče poročil z njo. 
Sem vam že povedal, da so bili v knjižnici 
razstavljeni vsi projekti, ki so jih pripravili 
v vrtcu? Ne? Se bom kar sam za uhelj po-
tegnil. Auuaa! No, dragi moji, v knjižnici 

so bili razstavljeni vsi projekti in vsi so bili 
zelo dobri, zato je imela komisija zelo tež-
ko in naporno nalogo. Moji prijatelji Tanja, 
Damjana, Tjaša in Tomaž so si vse ogledali. 
Ogledali pa so si tudi kino predstavo. No, 
saj ni bila čisto prava kino predstava, je bila 
velika televizija, Petra pravi, da je bila pro-
jekcija na platnu. No in tam smo videli otro-
ke, ki so veselo ustvarjali iz odpadkov, ti so 
bili iz vrtca Škofljica.  
Tudi tisti otroci, ki so bili v dvorani, so ve-
selo plesali z menoj. Skupaj smo sklenili, da 
bomo našo zemljo varovali, saj na nas mla-
dih stoji bodočnost našega sveta in če bomo 
ostali takšni kot smo, z vsem znanjem, ki ga 
že premoremo o čistem okolju, o pomenu 
ločevanja odpadkov in recikliranju, nas za 
bodočnost našega planeta ni treba biti strah 
in jaz se bom po naši ljubi Zemljici ponosno 
in z veseljem sprehajal.

Lepo te pozdravljam tvoj zmajček Ferdo!

Petra Bor (Radio Zeleni val)

GENERALNI POKROVITELJ: 

LEPO POZDRAVLJENI LJUBITELJI NARAVE!

Vsi smo ustvarjalci

KOSEC S KOSO
Tople junijske noči,
seno v kozolcih zadiši
in kosec s koso oživi.
V jutru, ko sonce je spalo,
pod ostro koso,
na tisoč trav, rožic je padlo.

Vidim kosca s koso,
potno čelo si briše z roko,
preden se je jutro v vroč dan spreme-
nilo,
končal je delo
in zavriskal veselo.

Pridejo tople junijske noči
in trava z rožam ozeleni,
le kosca s koso med nami več ni.
Usodo je svojo izpolnil,
Bogu in zemlji račune predal,
potem pa tiho za vedno zaspal.

V spomin mi murni
pesmi prepevajo,
kresničke na grobu,
kot svečke utripajo.
Polje njegovo pa toži…

Tončka Podlogar, Želimlje

SPONZORJI:
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Z ognjem se je človek srečeval že od svo-
jega nastanka. Brez tega ni šlo. Seveda pa 
vsak napredek prinaša s seboj tudi zlo.Z og-
njem se spremeni način življenja, spremeni 
se prehrana, rabi se ga za ogrevanje, pa tudi 
za obrambo pred zvermi. Uporaba ognja v 
vseh oblikah starih in novih, od nekoč do 
danes, je znana za razne vojne. Le- te pa so 
bile prilagojene ognju – tehniki takratnega 
časa do danes, ko že skrb vzbujajoča gre-
ni življenje Zemljanom (uporaba jedrskega 
orožja ).Včasih so se vasi in mesta gradile 
gručasto in čimbolj skupaj. To je velikokrat 
dobro in ceneje, ko pa pride požar, pa preti 
velika nevarnost, da velik del tega pogori. 
Take težave so znane že iz rimskih časov. 
Gasilsko službo so opravljali nočni čuvaji s 
pripomočki: vedro, lestve, drogovi, košare, 
cunje, gobe, metle, rjuhe in še kaj.
Znano je, da je že takrat oblast dajala gasil-
cem v koriščenje zemljišča in jih oproščala 
plačevanja raznih dajatev. Danes je to dru-
gače. DDV je obvezen za vse, brez izjeme.
V 8.stoletju se pojavijo požarni redi. Le ti so 
urejali način gradnje hiš, pokrivanje streh in 
ponekod predpisovali gasilsko orodje z ozi-
rom na namen gradnje. Le tega so bili po-
sebno deležni razni cehi. 
V 9.stoletju za Karla Velikega uvedejo noč-
ne straže v nastajajočih mestih. Dolgo ta 
zadeva ne napreduje nikamor. V sredini 15. 
stoletja v Nemčiji izdelajo prve ročne briz-
galne. V začetku je to delovalo sunkovito, 
kmalu pa napredujejo in naredijo brizgalno 
z neprekinjenim curkom.

Z večanjem mest tudi cehovska oblika ga-
silstva ni bila dovolj. Pri požarih ni bilo 
učinkovitega uspeha. To je vzrok začetka 
nastanka gasilskih društev.
Obdobje 17. in 18. stoletja prinese večji raz-
mah mest. To pa posledično požare. Ljublja-
na dobi prvega župana leta 1882. Prvi vidni 
napredek na Slovenskem v smeri gasilstva 
prinese čas vladanja Marije Terezije 1717 
– 1780 in Franca Jožefa II  1741 – 1790. 
Vladavina Avstro Ogrske je na področju 
gasilstva uvedla nove požarne rede, ki so 
urejali varnostne predpise na Kranjskem, 
Štajerskem in Koroškem. Tako je bilo, pa 
če nam je všeč ali pa ne. V slovenščini in 
nemščini je leta 1795 izšla  » POSTAVA SA 
VOLO OGNA V MESTIH INU TERGIH 
NA KRANJSKEM ».
Tudi v Ilirskih provincah v letih 1809 do 
1814, ko je bila francoska okupacija, so ne-
kaj predpisali tudi za požarno službo. Ge-
neralni guverner je izdal poseben ukaz, da 
se morata v mestih primerno urediti požarna 
policija in gasilska služba.
Ogenj pa je grozil in delal škodo tudi na po-
deželju. Ideje o ustanovitvi gasilskih društev 
so se pojavljale že v davnem 18.stoletju. Do 
organiziranega gasilstva ni prišlo. Šele v 
drugi polovici 19.stoletja so se začele po-
javljati organizirane    požarne brambe. Prva 
taka požarna bramba se je na Slovenskem 
organizirala leta 1869 v Metliki, leto zatem 
pa tudi v Ljubljani. Do leta 1898 je bilo v  
Sloveniji že 91 požarnih bramb.
Začetki gasilstva segajo torej v čas pred 
prvo svetovno vojno. V tistem času so gasil-
ci imeli organizirano službo nočnih čuvajev. 

ČEŠNJE
so najlepše na konceh
oddaljenih vej
nam težko dosegljive
soncu dostopne
najslajše
za stike z jeziki
zaželene
prve češnje rdeče
iz nežno belih cvetov…

Tončka Podlogar, Želimlje

SV. FLORJAN JE GODOVAL

Iz dela naših društev

Zato ni naključje, da je takrat nastala tale 
pesem:

Enajsta ura je odbila,
kdor je truden in zaspan,

naj v miru le počiva,
saj ga varuje svet Florjan.

V 19.stoletju kljub povečanemu zanimanju 
oblasti ni bilo vidnega razvoja v gasilstvu. 
Mesta so se večala in z njimi težave. Mest-
ni očetje v Ljubljani so leta 1863 prosili 
telovadno društvo Južni Sokol in nemško 
društvo Turnverein, da bi prevzeli gašenje 
v mestu. Društvo Južni Sokol je delo spre-
jelo prostovoljno in izurilo 30 do 40 članov 
v gašenju. V gostilni Sokol v Ljubljani so 
30. marca 1870 imeli ustanovni občni zbor 
Ljubljanske prostovoljne požarne brambe.

Zgodbe o nastanku, potrebi in zahvali gasil-
cem so se porajale na približno opisan način 
povsod po Sloveniji. Možne so tudi razlike 
med kraji, vendar te niso očitne.
Pri slabi opremi in tehniki gre za nazaj ve-
lika zahvala za požrtvovalnost pomagati 
sočloveku. Tudi v naprej ni nič drugače.  
Pomagajte jim, če vas prosijo za  pomoč. 
Vložen denar je sicer slabo naložen, če so 
malo v rabi, neizmerno veliko pa pomeni, če 
nimajo s čim pomagati. Tehnika gre stalno 
naprej, zato ta zgodba ne bo nikoli zaklju-
čena.

In pri nas?
Ko govorimo o gasilcih, moramo povedati, 
da to ni bila nikoli politična organizacija. 
Vedno in povsod je to dobrodelna zadeva. 
Ali kdo pomisli, koliko truda, denarja, vaj, 
šolanja in raznega prizadevanja je potrebno, 
da gasilci sploh lahko delajo? Gasilci so 
prav gotovo najstarejša dobrodelna organi-
zacija. Delovala je v vseh režimih in politič-
nih barvah skozi vso svojo dolgo zgodovino 
obstoja. 
Prav v teh majskih dneh, 4.maja, pa praznu-
je svoj god sv. Florjan – mučenec. V 6. sto-
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letju so ga vrgli v vodo, kjer je utonil. Ker 
gasilci uporabljajo vodo pri gašenju, so se 
že ob nastanku gasilcev odločili, da bo sv. 

Florjan njihov zavetnik. Že od nekoč so sv. 
Florjana risali po gasilskih domovih. Nari-
san vedno gasi cerkev, pri nas na Lavrici pa 

Mihčevo hišo. 
V spomin na god sv. Florjana gasilci vsako 
leto organizirajo Florjanovo mašo. Z ozi-
roma na to, da so vsi gasilci v vsaki občini 
združeni v svojo občinsko gasilsko zvezo, je 
ta maša vsako leto v drugem kraju, kjer so 
društva. Letos je bila sveta maša na Rudni-
ku v organizaciji PGD  ORLE. Ob taki pri-
liki se zbere veliko gasilcev iz vseh društev 
s svojo gasilsko tehniko. Le to tudi slovesno 
blagoslovijo, tako kot zbrane gasilce. Priso-
tne gasilce je pogostil tudi domači župnik 
s kozarcem rujnega, kakršnega tudi  » ONI 
» pijejo.
Gostujoče gasilsko društvo prisotne tudi 
malo pogosti na koncu cerkvenega obreda. 
V goste povabijo vedno tudi sosednje GD  
Ljubljana Rudnik, s katerimi imajo skupno 
farno cerkev, občine pa različne ( Škofljica  
in Ljubljana). 

Ob njihovem prazniku jim zaželimo malo 
požarov in čimveč akcijskih uspehov, če se 
bodo odzvali koli klicem na pomoč.

Andrej  Pogačnik

Iz dela naših društev

GASILSKO TEKMOVANJE V ŽELIMLJU
5.5.2007 je v Želimlju potekalo občinsko 
tekmovanje gasilcev iz gasilske zveze (GZ) 
Škofljica, GZ Velike Lašče in GZ Ig. Napo-
vedan dež nas ni prestrašil. Zjutraj so tek-
movali pionirji in pionirke ter mladinci in 
mladinke, popoldne pa člani in članice A, 
člani in članice B ter veterani in veteranke.
Tekmovanje je potekalo na igrišču pred 
Gimnazijo Želimlje, na nogometnem igriš-
ču in po cesti, kjer je bila proga za štafeto. 

Popoldanske ekipe so tekmovale s popolno 
opremo- uniforme, čelade, pasovi, čevlji, 
tako da tek štafete s to opremo ni ravno la-
hek. 
Po končanem tekmovanju smo čakali rezul-
tate, medtem pa smo si krajšali čas. Vsak po 
svoje… Med čakanjem na rezultate nas je 
sicer malo zmočil dež, kar pa ni pokvarilo 
odličnega vzdušja. Podelitev je potekala 
hitro in brez zapletov. Najprej so rezultate 

izvedeli tekmovalci GZ Velike Lašče, nato 
GZ Ig, na koncu pa GZ Škofljica. Nato je, 
seveda, sledilo proslavljanje dolgo v noč. 
Pijavški gasilci smo se, tako kot vedno do-
slej, odpeljali v Gostilno Čot, kjer smo se 
zabavali mladi in malo starejši…
Želimljani so se izkazali kot dobri organiza-
torji in verjetno bomo kmalu imeli gasilsko 
tekmovanje spet v Občini Škofljica.

Janja Trope

Hrastarija, 13. maja 2007. Župnija Rudnik se že več let trudi ob nedeljah 
v maju pripraviti šmarnične molitve v naravi. Posebnost je seveda v tem, 
da so na prostem in pod pokroviteljstvom ene družine. Letos je to majsko 
molitev pripravila družina Podržaja Staneta st. iz Hrastarije. Poleg do-
mačega župnika g. Vinka  Cingerleta se je molitev in lepega majniškega 
petja udeležilo nekaj manj kot 70  udeležencev. Za razpršeno poselitev 
krajanov je to lep uspeh. Seveda je bilo vmes kar lepo število otrok.
Družine se kar same prijavljajo za tako prireditev kot pokrovitelji. Po-
leg uradnega obreda je seveda po vsem tem tudi prav prisrčno druženje 
dobro mislečih, ki so se zbrali.Gostujoča družina pripravi tudi manjšo 
pogostitev, kar seveda ni niti bistveno, važno je to, da se ohranjajo in utr-
jujejo dobro- sosedski odnosi. Če je še vreme ugodno, je uspeh truda še 
večji. Zbrani se družijo, pogovorijo o marsičem, sicer bi soseda pozdra-
vili z mahanjem z roko iz mimo vozečega avtomobila. In to bi bilo vse. 
Ali ni škoda, da ni takih prilik še več. Lepa beseda in pesem vedno najde 
še bolj plodna tla za že tako razrahljane odnose današnje dirke življenja. 
Hvala gostiteljem za gostoljubnost.

Andrej  Pogačnik

ŠMARNICE NA PROSTEM         Foto : A. Pogačnik  
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Škofljica, 14. 5. 2007 . Društvo upokojen-
cev Škofljica je imelo manjšo slovesnost. 
Proslavilo je priboritev zlate medalje ba-
linarske sekcije in srebrne medalje sekcije 
z zračno puško. Le te so si zaslužili in pri-
borili na območnih tekmovanjih Območne 
zveze Društva upokojencev Ljubljana Vič 
Rudnik za leto 2007. Pri strelcih je sodelo-
valo 8 ekip s štirimi člani, pri balinarjih je 
pa sodelovalo 9 ekip s petimi člani. Težko je 
dobre športnike zbrati skupaj. 
V boj so se postavile sledeče ekipe :

Strelci:  
• Ivan Štepec  -  vodja ekipe
• Julij Pušnik
• Alojz Zakrajšek
• Janez Šporar

Balinarji:    
• Jože Jordan  -  vodja  ekipe
• Ana Tomc
• Adam Gajdurovič  
• Jože Lani
• Vinko Pogladič

Da so rezultati izredno dobri, je zasluga 
vseh članov ekip. Maksimalno se trudijo, da 
bi dosegli čim boljše rezultate na tekmova-
njih. Domov prinašajo medalje, vse od bro-
na do zlata. 

Društvo upokojencev Škofljica izredno pod-
pira športno dejavnost. Vsako leto se udele-
žujejo tekmovanj  pri športni sekciji Krim  
Rudnik na Rakovniku. Poleg naštetega ima-
jo na Rakovniku še: kegljanje , ribolov in 
še kaj .

Športno sekcijo pri DU  Škofljica vodi ga. 
Vida Macedoni  zelo uspešno. Vsi tekmo-
valci izredno veliko truda vlagajo v trenin-
ge. Če je le kaj časa, že zagnano trenirajo, 
analizirajo svoje napake in delajo načrte, 
kako delo in uspehe še izboljšati.

Zadnje pridobljene medalje jim dajejo še 
več ponosa in obveze, da bodo še bolj trdo 
trenirali. 

Mislim, da so lahko ponosni na zaslužene 
dosežke. Člani DU  Škofljica so lahko iz-
jemno ponosni na svoje člane tekmovalce.

Naredili so si izvrstno vzdušje. Tudi zapeli 
so, pa kako ubrano in lepo. Za velike uspehe 
jim je čestital predsednik društva g. Žist ter 
jih z izbranimi besedami bodril za vestno in 
trdo delo še naprej. 

Andrej  Pogačnik
Foto: A. Pogačnik 

Iz dela naših društev

MEDALJE SO DOBILI

Strelska ekipa.

Balinarska ekipa
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DU  Škofljica in DU Lavrica sta 16. maja 
2007 skupaj organizirali izlet z vlakom. 
Naredili so krožno pot Škofljica – Jesenice 
– Bled Jezero – Most na Soči – Nova Gorica 
– Škofljica. Bil je deževno sončen dan. Kot 
se po pregovoru spodobi, da ima dež v Bo-
hinju mlade, Bled je pa samo za lučaj stran 
za oblake, je popotnike pričakal deževno 
rosen dan.Izletniki so na železniški postaji 
Bled Jezero vlak zapustili in se spustili po 
hribu navzdol do jezera v Zako. V ta kot 
malokdo zaide peš, le avto je tisto, kar se 
še komu kaj ljubi. Res je bilo bolj čemer-
no. Dva veslača na jezeru sta se neumorno 
trudila in nabirala moči verjetno za kakšno 
prestižno nagrado, kakršnih sta že navajena  
in tudi Bled jih že naprej pričakuje. Rosenje 
ni prav nič motilo belih ponosnih labodov in 
račje družine, ki se je skrivala v vodnem gr-
movju. Malo klepeta, ena kavica, pa gremo 
nazaj na vlak. Nihče ni mogel ustaviti popo-
tnikov do Mosta na Soči. Kot bi bilo vse res 
natančno prešteto. Štirje potniki so na svojo 
željo prinesli še stolčke seboj, da so lahko 
šli na pot, gostilna je pa tudi imela le 130 se-
dežev. Pa smo izvedeli, da je za dolenjskimi 
turisti že prihajala nova skupina popotnikov 
iz Kopra in seveda tudi na kosilo v edino 
tako veliko gostilno v tem kraju. Ja, naši 
gostinci bi rekli, saj to sta pa že dve ohceti. 
In seveda so se Primorci izkazali. Med obe-
dom je vsem popotnikom za dober tek lahno 
igral tudi poseben muzikant. Verjetno je bil 

vštet v ceni izleta. Lepo ! Most na Soči pa 
res ni posebno velika zadeva. Je pa  zanimi-
va za vse take, ki pridejo iz ravnine. Tudi 
tu je bilo vreme bolj za silo glede dežja, po 
temperaturi pa kar zimsko. Od Lesc pa do 
Bohinja je bilo videti sveže zapadel sneg na 
okoliških gorah.
Ja , v Novi Gorici so se pa popotnikom sme-

jale že zrele češnje. Le škoda, da smo bili 
za kakih 25 cm premajhni, da bi se lahko 
kdo tudi malo stegnil in katero poizkusil. 
Prekrasen sončen dan, kakor da si v drugem 
svetu. Res se človek lahko prepriča, da je 
Nova Gorica mesto vrtnic. Veliko imajo na-
sajenih.Slavni trg pred železniško postajo, 
kjer je vsako leto proslava vstopa Slovenije 
v EU, je zanimiv. Nekaj panojev, kako iz-
gledata stara in nova Gorica zadostuje, da 
dobiš vtis, kje si in kaj je kje. Čisto dovolj. 
Obstaja pa še tiha meja z nekaj opozorilnimi 
tablami za pešce, za avtomobile so pa mejni 
prehodi. 
Ko je bilo sonce še zelo visoko, so se ob pol 
šestih zvečer namenili proti domu. S seboj 
so pa prinesli še lepo vreme, kakršno je za 
Primorsko značilno.
Z ozirom na to, da je bil vlak prepoln, še 
vedno obstaja možnost, da se organizira še 
en izlet za vse tiste, ki niso uspeli dobiti pro-
stega sedeža. Naš vlak je bil že drugi po vr-
sti. Slovenske železnice bodo ob svojih ve-
likih uspehih prav vesele vsakega potnika. 
Zašpiliti tako veliko klobaso z repom je pa 
tudi nekaj potniških kilometrov. Sicer je pa 
to finančni drobiž za tak kolos kot so SŽ, v 
splošnem pa povsod velja kot doma, da se je 
potrebno pripogniti za vsak evro, če hočemo 
nanizati evro na evro. Nič se ne ustaviti, na-
rediti je treba nov spisek še za eno skupino, 
na SŽ vas že čakajo z odprtimi rokami.
Na koncu potovanja so se lepo zahvalili za 
naše zaupanje in se še priporočajo.

Andrej Pogačnik

Iz dela naših društev

IZLET Z VLAKOM        Foto:  A. Pogačnik 
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Kakor sem pozneje ugotovil, je v aprilu več-
je število občanov škofljiške občine dobilo 
povabilo iz Šentjošta, na odprtje Razstave 
arhivskih fotografij, o življenju Slovencev 
v povojnih begunskih taboriščih na Koro-
škem, ki jo je v letu svoje stoletnice, pripra-
vila Rafaelova družba in od konca lanskega 
leta potuje po Sloveniji. 

Tiste srede proti večeru smo se zbrali pred 
veličastno Možinetovo hišo v Šentjoštu, ka-
tero obnavljata in rešujeta pred zginotjem, 
zakonca Peter in Marta Keršič. S tema za-
koncema nas vežejo še spomini, ko smo 
skupaj bili v ljubljanski občini, na skupno 
delo izpred petnajstih let, v Ljubljanskem 
občinskem odboru SKD, katerega predsed-
nica je bila takrat še Marta Kavčič, škoflji-
škega krajevnega pa Miha Jerman. Na za-
četku nam je domači zbor zapel nekaj lepih 
naših, ki jih žal premalokrat ali nikoli ne sli-
šimo in sem od pesmi ganjen, še opazoval, 
kako veliko žuljev sta zakonca že vgradila 
v že skoraj razpadlo hišo, saj so zelo trdno 
obnovljeni temelji, zidovi v nadstropjih in 
celotna streha.
Po kratkem pozdravnem nagovoru je doma-
činka ga. Marija Tominec, ki ji je pred 62 
leti umrla ljubezen in je tudi bila begunka, 
prestrigla trobojnico, da smo lahko vstopili 
v notranje prostore, kjer so nas čakale slike 
iz bega čez Ljubelj, Vetrinjsko polje v maju 
45 in zlasti motivi iz taborišč v Lienzu in 
Spittalu na Dravi.
Naj za predstavitev navedem izvirne bese-
de iz zloženke, angleškega častnika Johna 
Corsellisa, soavtorja knjige Slovenija 1945, 

ki pravi: »Po mojem je slovenska zgodba iz-
jemna, nosi epske in herojske razsežnosti, je 
dokaz trdnosti človeškega duha v najpleme-
nitejši obliki, ki ne klone niti takrat, ko se 
sooča s skrajnim razdejanjem.«
Dalje od prav tam, od koder izvirajo kore-
nine tega taboriščnega čudeža, izjemnega 
pojava, za katerega sta značilna moralna 

žilavost in presenetljivo okrevanje šest ti-
soč ljudi, oropanih vsega? Janko Moder: 
Dr. Valentin Meršol in slovenski veliki te-
den, stran 328: »Omenil bi štiri dejavnike: 
1. Kakovost in silovitost njihove vere /.../, 
2. Vzvišeni občutek domoljubja in narodne 

istovetnosti – strastna pripadnost narodu, 
jeziku, književnosti, glasbi /.../ 3. skupina 
naravnih voditeljev; ti so dostojanstveno in 
umirjeno prenašali izgubo svojcev, obenem 
pa se nesebično in pošteno posvetili delu za 
skupnost in so bili zgled drugim beguncem 
/.../ 4. petsto petdeset otrok, za katere so skr-
beli ne glede na to, kar se je zgodilo, ali rav-
no zato, saj so za njihovo skupnost pomenili 
prihodnost.«
In še: »Slovenski begunci so v skrajno ne-
mogočih razmerah ustvarili skupnost, ki je 
slonela na tako visokih strokovnih, socialnih 
in kulturnih vrednotah, da je postalo njihovo 
taborišče zgled za Južno Avstrijo. V taboriš-
ču so začele delovati razne organizacije: 
skavti, Marijina kongregacija, pevski zbori, 
gledališče, gasilci, pritrkovalci in salezijan-
ski mladinski dom. V taborišču so izdajali 
svoj časopis. Poleg vrtca in osnovne šole je 
začela delovati tudi begunska gimnazija.«
Po hitrem ogledu smo se zbrali v kar ve-
liki dvorani kulturnega doma, kjer nam je 
akademik doktor Kajetan Gantar, klasični 
filolog in zaslužni profesor na ljubljanski 
Filozofski fakulteti, član SAZU in mnogih 
uglednih mednarodnih forumov, ki je z oče-
tom tudi doživel vso strahoto in veličino 
življenja v begunskih taboriščih, spregovo-
ril o svojih tedanjih in sedanjih vtisih o tem 
delu življenja. Začel je s tem, da je ob pri-
pravi pogledal v leksikon slovenskih krajev 
in za geslo Šentjošt ugotovil, da je omenjen 
samo z nekj vrsticami, v katerih je omenje-
no, da je bil med vojno delno požgan. Ker ni 
bilo navedenega časa in storilca požiga, se 
je lotil še gesel drugih krajev. Ugotovil je, 
da so vsi požigi Nemcev ali Italijanov na-

Iz dela naših društev

POVABILO V PRIJATELJSKO ŽUPNIJO ŠENTJOŠT
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vedeni z datumi in storilci požiga. Povsod 
tam, kjer so pa požigali partizani, je pa pi-
salo samo, požgano ali delno požgano med 
vojno. Tudi je ugotovil, da je velikost gesla 
Čebine v obratnem sorazmerju, napram ve-
likosti Šentjošta. Ko je govoril o življenju 
v taborišču, je iz prve roke govoril, kakšne 
vrhunske profesorje so imeli v begunski 
gimnaziji, kakšna ogromna škoda je bila 
njihova izguba za slovensko inteligenco. 
Diplomanti s te gimnazije, so po znanju 
prekašali takratne iz zahodne Evrope in so 
njihovo diplomo povsod priznali za nadaljni 
študij, samo v Sloveniji, oziroma Jugosla-
viji ne. Spraševal se je tudi, kakšna zabloda 
je Angleže navedla na to, da so razoroženo 
slovensko domobransko vojsko poslali na-
zaj v gotovo smrt. Dejal je še, da je izjemna 
zasluga tudi zdravnika Valentina Meršola, 

ki je izvrstno govoril angleško, kar je bila 
takrat redkost, da so pri vrhovnem angle-
škem poveljstvu ustavili vračanje beguncev 
in je gotove smrti rešil več tisoč Slovencev. 
Z g. Corsellisom je dejal, da sta prijatelja še 
iz Koroške in da je ta dejal ob nedavnem 
srečanju z njim, da pričakuje, da se bo An-
glija gotovo prej ali slej Sloveniji opravičila 
za to sramotno njihovo dejanje. Še mnogo 
stvari nam je povedal, za katere tu ni pros-
tora. Povem naj to, da je iz vseh Kajetano-
vih besed vela neizmerna ljubezen, ponos in 
brezpogojno pripadnost slovenskemu naro-
du, doma v zamejstvu in po svetu, da bi ga 
nobena osebna korist ne privedla v to da bi 
karkoli storil, kar bi bilo v škodo slovenske-
mu narodu ali slovenski državi.
Šentjošt, za ta pojem, za katerega je bilo 
tudi rečeno, da po velikem udarcu leta 

1942 in »po svobodi«, da v njem deset let 
po tem, ni zavekalo novo življenje. Pod-
pisanemu se je utrnilo, da bo kot Troja 
prišel v svetovni pojem ter jo bo še pre-
segel, saj so v vsem času obleganja vsi do 
zadnjega odklanjali »darilnega konja«. 
In zatem je v njem tudi življenje pognalo 
korenine, ki se simbolično kaže v ponov-
no zeleneči – zapuščeni Možinetovi hiši. 
Za zaključek naj izrazim željo in pobudo, da 
bi tudi v našo občino povabili to potujočo 
razstavo, saj so v opisih ljudi z nekaterih 
slik tudi iz naše okolice. Starejši domačini 
bi pa s področja današnje občine, gotovo na-
šli izmed zdaj neznanih še koga, saj jih je 
več desetin bilo vrnjenih in pobitih.  
    

Anton Mušič
ŽPS,župnije Škofljica

Iz dela naših društev

Na predzadnjo nedeljo v maju so zakonci škofljiške župnije, ki ima-
jo letos 10, 15 ...50 let, zakonskega skupnega življenja, praznovali 
vsak svoj jubilej. Da je res slavnostno, smo občutili že na vhodu, 
ko so nam pripenjali šmarnične šopke na srčno stran. Pri mašni da-
ritvi sta nam govorila zakonca Vilma in Dani Sitar iz Leskovca pri 
Krškem, ki vodita vseslovensko društvo DRUŽINA IN ŽIVLJE-
NJE (tel.: 07 490 35 51 ;GSM: 041 770200). V daljšem sporočilu, 
kako onadva uspešno, a tudi težko vsak dan, leto za letom, gradita 
svoj sveti zakon s štirimi otroki, se me je posebej dotaknilo njuno 
pravilo, da vsako, tudi hujše nesoglasje, ki se pojavi v dnevu, pred 
spanjem vedno »obdelata«, ga spravita v obojestransko sprejemlji-
vost, prosita odpuščanja drug drugega in spravo okronata z vročim 
poljubom ter tako poskrbita, da se v novi dan zbudita lahka, brez 
včerajšnjih bremen. 
Citirala sta nam tudi besede pok. Papeža Janeza Pavla II, Pana-
ma,5.3.1983: » Kristjan veruj v življenje in v ljubezen. Zato reče  
»»da««nerazvezljivi zakonski ljubezni,  »»da«« življenju, odgovor-
no spočetemu v veljavnem zakonu, »da« varovanju življenja, »da« 
trdnosti družine, »da« skupnemu življenju, ki rojeva skupnost in 
omogoča uravnovešeno vzgojo otrok, pod zaščito očeta in matere, 
ki se medsebojno dopolnjujeta.«
V nadaljevanju so ponovni obred svetega zakona prejeli zlatoporo-
čena  Frančiška in Jože Lavka ter Marija in Anton Okorn.

Tu bi še navedel nekaj trendov, ki tačas v Evropi in še posebej v 
Sloveniji uničujoče delujejo na družino in naše demografsko stanje. 
V Evropi in tudi pri nas »liberalrelativisti« poskušajo vsako obliko 
človeškega sobivanja izenačiti z zakonom moža in žene. Postopoma 
so različne okoliščine, ki niso naklonjene družini v veljavnem za-
konu, pripeljale do naslednjega stanja:

• Leta 1972 je bilo v Sloveniji 15.792 parov porok
• Leta  1995           še                  8.245 parov porok
• Leta   2005       pa samo še       5.769  parov porok, naj-

nižji v Evropi.

PRAZNIK ZVESTOBE
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Tako je bilo v Sloveniji leta ‘72 nad 9 pa-
rov porok na 1.000 prebivalcev, 2005 leta 
pa samo še 2,9 para porok na 1.000 prebi-
valcev. Tudi povprečna starost ženina je bila 
‘70 leta 28 let. Neveste 24 let; ‘05 leta pa 
ženina 33 let, neveste pa 29,8 let.
Zdaj sem zasledil glasove, naj ne govo-
rimo samo o zastrašujočih podatkih, ki 
Slovenijo peljejo v izumrtje, ampak naj 
govorimo tudi veliko več o mnogih dru-
žinah, ki se ne branijo življenja, ki otro-
ke vzgajajo v prijaznem duhu življenju, 
družini in domovini.
Po maši smo se preselili v župnijsko dvra-
no, kjer nam je Dani Sitar zaigral na kitaro, 
Darinka in Pavle pa dramaturško, kako so 
včasih tekli pogovori med hčerjo in očetom 
o izbiri ženina.
Vmes smo nazdravili posebej zlatoporočen-
cem in vsem ostalim, vključno nama z ženo, 
ki sva letos obhajala 45 let težkega, pa pre-
težno lepega zakona. 
Ko so nekateri že ušli, smo se še skupinsko 
slikali, nakar smo se ponovno podali na 
»POROČNA POTOVANJA V OKREPLJE-
NI RADOSTI«

Za ŽPS  Anton Mušič

Iz dela naših društev - Šport

Tudi letos smo se zadnjo soboto v mesecu 
maju rokometaši in plesalke Športnega dru-
štva Škofljica zbrali na šolskem igrišču in 
preživeli dan z žogo in glasbo. Naš cilj, na 
šolsko igrišče privabiti čim več mladih, je 
bil dosežen, saj je nastopilo skupaj kar 270 
igralcev rokometa in plesalk. Veter v laseh 
so začutili tudi najmlajši na trampolinu in 
napihljivem gradu Športnega izziva ter me-
talci žoge na lesenega golmana.  
  
Na prireditev Igram rokomet 2007 smo letos 
povabili igralce rokometa iz petih sosednjih 
občin: Grosuplja, Iga, Ljubljane, Videm-
Dobrepolja in Šmartna pri Litiji. Našim se-
lekcijam mlajši dečki B in mlajši dečki A ter 
kadetom in mladincem, ki so letošnjo sezono 
uspešno zaključili v državni rokometni ligi, 
so se na igrišču pridružili člani in veterani, 
ki so pokazali, da niso od muh. Prve tekme 
so se začele že ob 11.uri dopoldan. Mlajši 
dečki B so v prvi tekmi dneva premagali 
ekipo Mokerc iz Iga z rezultatom 10 proti 5. 
Žal so drugo tekmo proti Grosuplju izgubili 

SPET SMO IGRALI ROKOMET!

http://www.sd-skofljica.si

in tako zasedli skupno 2. mesto. Mlaši dečki 
A so premagali obe gostujoči ekipi Krim in 
Mokerc Ig in zasedli 1. mesto. Tudi kadeti 
in mladinci so v svojih kategorijah zase-
dli drugo mesto. Za popestritev prireditve 
so med odmori plesalke plesno-navijaških 
skupin prikazale svoj plesni program in s 
svojim točkami navdušile obiskovalce. V 
najmlajši kategoriji Zvezdice, v srednji Frk-
ljice in najstarejši Frklje. In tudi letos so se 

predstavile mame, združene v plesni skupini 
30+, ki so navdušile in svoj nastop na željo 
občinstva ponovile. Zadnji rokometni tekmi 
sta bili odigrani proti večeru. Naši člani so 
premagali Ižance, veterani pa le za dve točki 
izgubili proti ekipi iz Videm-Dobrepolja. S 
to tekmo je bil tekmovalni del dneva zaklju-
čen in sledila je zabava z glasbenimi gost-
jami Power dancers, ki so jim prisluhnili 
predvsem najmlajši. 
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Spominska majica, malica in pijača so dari-
la, ki jih je prejel vsak nastopajoči. Da smo 
prireditev izpeljali v zadovoljstvo vseh, ste 
nam omogočili sponzorji in donatorji: Boss-
plast, Rujzdesign, Elektroinstalacije Centa, 
Gradbena mehanizacija Podržaj, BTS Com-
pany, Trgovina z gradbenim materialom 
SBS, Pizzerija Arkada, podjetje Hoja, Mi-
zarstvo Tema, Pizzerija Ona, Dvigala Buh, 
Tesarstvo Mehlin, Parketarstvo Zgonec, Ter-
ra RB in Mesarstvo Promes. Zavarovalnica 
Triglav, Hypo AA Group, Kolesarka zveza 

Slovenije, Tobačna Grosist,Suha roba Am-
brožič s.p., Sting trade, Nedeljski Dnevnik 
in Telekom Slovenije so prispevali nagrade 
za srečelov. Sladkali smo se s krofi podjetja 
Don-don in Gostilne Čot ter jabolčnimi za-
vitki Pangea Natura. Naši igralci in plesalke 
so potešili žejo z energijskimi napitki Gato-
rade. Zahvaljujemo se tudi podjetju Športni 
izziv, ki so z napihljivim gradom in tram-
polinom popestrili dan najmlajšim gostom, 
Osnovni šoli Škofljica, ki nam je tudi letos 
odprla vrata garderob, gasilcem PGD Škof-

ljica za mize ter Občini Škofljica, ki vse-
stransko podpira našo prireditev. 

Dan je bil za vse nas uspešen. Tudi mi, ki 
nismo igrali in plesali, smo bili zadovoljni 
- stari znanci smo se veselili ob ponovnem 
snidenju, novi ob sklepanju novih znanstev. 
Vsi pa smo bili enotni: naslednje leto se spet 
dobimo!

Za ŠD Škofljica Metka Debevec

Šport

Spet smo ga dočakali. Dan rokometa, na-
mreč. Tako dolgo pričakovan dogodek. 
Plesalke vseh skupin smo se takoj po za-
dnji tekmi začele intenzivno pripravljati za 
omenjeni nastop. Na rokometnem dnevu 
plesalke tako predstavimo vse plese, ki jih 
znamo. Nekatere tudi malo starejše in vse 
tiste nove, samo da gledalcem med polčasi 
ni dolgčas. 
Kot prve so nastopile Frkljice, ki so svoje 
nastope pričele že ob enajsti uri zjutraj. Pun-
ce so predstavile kar šest plesnih točk. Ob 
eni uri popoldne so se začele zbirati Zvez-
dice, ki so najbolj bučen aplavz požele s 
plesno točko Mi gremo pa na morje. Plesale 
so kar v kopalkah čez kratke hlače, rokav-
čkih in obročih. Kot zadnje smo se zbrale 
še Frklje. In ko smo bile na kupu zbrane 
prav vse tri tekmovalne skupine, smo na-
redile presenečenje – zaplesale smo skupaj 
in ‘’zažgale’’. Frklje smo zatem predstavile 
najnovejšo točko Carmen, ki je od prejšnjih 
točk čisto drugačna, zato je bilo občudo-
vanje veliko. Ker pa Frklje vemo, da je na 
dnevu rokometa vedno veliko otrok, smo 
v točki z naslovom Candyman odplesale z 
lizikami, ki smo jih med plesom razdelile 

najmlajšim obiskovalcem. Sledilo je še ne-
kaj naših starih točk in pa članski pom par 
Kristina – Janja. Tukaj velja omeniti še našo 
Tino, ki je sicer na tekmi pom parov plesala, 
toda zaradi zdravstvenih težav ni mogla na-
stopiti na dnevu rokometa in jo je zamenjala 
Kristina. Zadnja točka je bila naša letošnja 
tekmovalna pom pon točka, malce spreme-
njena zaradi odsotnosti dveh plesalk in as-
faltne površine plesišča.
Tako kot lani nam je tudi letos svojo točko 

predstavile naša četrta plesna skupina 30+. 
Ni kaj, dame obvladajo in strinjamo se z nji-
mi, da nikoli ni prepozno. 
Po vseh odplesanih točkah in odigranih tek-
mah je sledil nastop plesno–pevske skupine 
Power dancers. Mlade mamice so prišle v 
spremstvu fantov in otrok. Naredile so pra-
vo ‘’žurko’’ in tako smo se zabavali še dolgo 
v noč…

Janja Trope, Frklja in mentorica Zvezdic

PLESALKE ŠD ŠKOFLJICA 
PLESALE NA DNEVU ROKOMETA
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NA DAN 
MLADOSTI 
PLESALKE 30+ 
NAVDUŠILE
Plesalke 30  +  smo bile povabljene na so-
delovanje ob otvoritvi prireditve Cvičkarija 
2007 v petek, 25.5. 2007 v Novem mestu, 
kjer smo skupaj z ansamblom Lojzeta Sla-
ka, mažuretkami, ansamblom Malibu in 
cvičkovo princeso ustololičili novega kralja 
cvička za leto 2007.
S svojim nastopom smo zelo navdušile več 
tisočglavo množico in prejele povabilo za 
sodelovanje na Vinski vigredi v Metliki v 
letu 2008.

za 30+ Stanka Rigler

Šport

Četrta in zadnja tekma letošnje sezone, Odprto državno prvenstvo 
navijaških in pom pon skupin, je potekala v soboto, 19. 5. 2007, 
na Vrhniki. Poleg slovenskih skupin so nastopale tudi italijanske in 
avstrijske. 
Takoj po prihodu smo, tako kot vedno, smuknile v drese in odšle 
na generalko. Ob enajsti uri se je začelo zares. Najprej so bile na 

vrsti navijaške skupine. Tačas smo se plesne skupine še pripravljale. 
Seveda ni manjkalo niti lepotičenje; obraz smo posule z bleščicami 
in si uredile frizure. Takoj zatem pa ogrevanje, kateremu je sledilo 
nestrpno čakanje na prvi nastop naših Zvezdic, ki so pričele plesni 
del tekmovanja. Odplesale so zares odlično in z dobrimi občutki 
smo pričakale nastop Frkljic. Tudi Frkljice so navdušile. Obrazna 
mimika in energija sta se v obeh skupinah, v primerjavi s prejšnjimi 
tekmami, močno popravili. Frklje na tej tekmi nismo plesale, smo 
pa imele članski plesni pom par s Tino Balent in Janjo Trope, ki sta 
nastopali v težki konkurenci. 
Sledila je razglasitev. Zvezdice so si priplesale 5. ter Frkljice 6. me-
sto. Plesni pom par je pristal na nehvaležnem 4. mestu v državi. 
Sledilo je popolno razočaranje. Po odličnih nastopih so bila to pre-
nizka mesta; s tem so se strinjali tudi starši, ki so bili z nami. Toda 
sodniki so pač sodniki, povedano boljše, slovenski sodniki so pač 
slovenski sodniki. In dokler bodo sodili trenerji iz istih društev, iz 
katerih prihajajo tudi tekmovalne skupine, v Sloveniji ne bo realnih 
točkovanj in pošteno zasluženih najvišjih mest.. Vse več skupin pa 
bo začelo hoditi v tujino, da se vsaj za trenutek reši te “čorbe” in si 
nabere samozavesti. Tudi naše tekmovalne ekipe že komaj čakajo 
tujine. Drugo leto že gremo...

Janja Trope, Frklja in mentorica Zvezdic

ODPRTO DRŽAVNO PRVENSTVO VRHNIKA 2007

V začetku maja se je v Domžalah odvijalo 
Državno prvenstvo v show plesih. Ker sem 
se na kvalifikacijah v Radovljici uvrstila 
med prve štiri, sem si tudi jaz prislužila svo-
je mesto med najboljšimi solo plesalkami v 
državi. Napetost in pričakovanje sta rasla iz 
dneva v dan, ravno tako pa tudi moji trenin-
gi, ki so me na koncu na državno pospremili 
z rahlo utrujenostjo. 
Ko sem sredi sobotnega popoldneva prispe-

la na kraj prvenstva, sem bila najprej pre-
senečena nad veliko ter prostorno dvorano. 
Sledilo je ogrevanje, oblačenje in ličenje, 
dokler nisem bila zadovoljna z vsem na-
rejenim. Počasi, a počasi in odločno se je 
vame začela plaziti trema, ki je rasla vse do 
trenutka, ko sem stopila na parket. Zaslišala 
se je glasba in v tistem trenutku so izpuhte-
le vse skrbi, adrenalin pa je dosegal svoje 
meje. Koreografija je bila speljana odlično, 

vendar z majhnimi napakicami, ki se tako 
pogosto zgodijo, ko odmisliš vse okoli tebe, 
včasih celo naučeno koreografijo. 
Končni rezultat je bil 13. mesto v državi, s 
katerim sem zelo zadovoljna, saj sem ga od 
lanskega leta popravila za štiri mesta. Utru-
jena, vendar zadovoljna, z diplomo v roki, 
sem se odpravila domov. Po glavi pa sta mi 
hodila le še domača postelja in spanje. 

Frklja Tjaša Flis

DRŽAVNO PRVENSTVO V SHOW PLESIH
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Na soparen sredin večer je bila v kulturnem 
domu Brežice predstavitev pevskega oddel-
ka glasbene šole Brežice skupaj s solo pevci 
Srednje glasbene in baletne šole v Ljubljani. 
Seveda sem se povabilu, da bi plesala solo, 
z veseljem odzvala. Bil je namreč večer mu-
ziklov, bolj natačno pesmi iz muziklov, kot 
so Jesus Christ Superstar, Lady Be Good, 
Evita, Cats, Porgy and Bess, West Side Sto-
ry, Candide....
Vzdušje v dvorani je bilo odlično. Zbrali so 
se namreč ljubitelji dobre glasbe, plesa ter 
vsi tisti, ki jih je zanimalo, kako poje znana 
»poptevejevka« Tamara Vonta. Sama je na-
mreč učenka solo petja in je odpela kar pet 
pesmi. 
Prireditev se je s humorno razlago o vse-
bini posameznih muziklov začela naglo od-
vijati. Vsaka pesem muzikla je bila boljša 
od prejšnje, vsaka naslednja pesem je bila 
bolj natačno pevsko izvedena in scensko 
izdelana. Na vrsto je prišel tudi moj del iz 
muzikla West Side Story, Maria. Pesem go-
vori o dekletu, ki je tako prijetno, skromno 
in lepo (zato tudi nisem imela težav z vživ-
ljanjem v vlogo, saj mi je bila kar pisana na 
kožo, hehe), da za njim hrepeni marsikatero 
moško srce. S pevcem sva se odlično ujela; 
večkrat sem priplesala v njegovo bližino, na 

koncu dobila celo rdečo vrtnico. Seveda je 
bilo vse skrbno načrtovano. Skratka, vse je 
bilo popolno, petje in moj ples sta uspela od-
lično. Za konec sva si prislužila še huronski 
aplavz, kateremu sva se smeje nastavila.
Po končani prireditvi sem bila povabljena 
še k Tamari na piknik, kjer sem spoznala 
Matjaža Tanka ter »popinovki«Urško Pirš 

in AlenkoVirk Žerdin. 
Nastop mi je prinesel ogromno osebno za-
dovoljstvo ob plesanju jazz baleta, veliko 
novih poznanstev, hkrati pa enkratno prilož-
nost, da sem spoznala nekaj zelo dobrih solo 
pevcev in pevk obeh glasbenih oddelkov.

Frklja Tjaša Flis

Šport

VEČER MUZIKLOV

Ob zaključku plesne sezone je čas, da napiše 
nekaj besed tudi vodja plesne sekcije ŠD Škof-
ljica. Tekmovalna sezona 06/07 se je blisko-
vito odvila in prva velika zahvala gre mojima 
plesnima mentoricama, “Zvezdici” Janji Tro-
pe ter “Frkljici” Tjaši Flis. Obe sta se skrbno 
zavzeli za skupini in ju dosledno ter uspešno 
vodili preko celotnega leta. Rezultati so zna-
ni, imamo tri nove pokale, za katere še enkrat 
čestitam obema ter vsem plesalkam najmlajših 
dveh ekip. 
Seveda gre naslednjih nekaj vrstic tudi mojim 
Frkljam, ki so se letos prvič srečale s hudo 
člansko konkurenco, z upadom plesne sile ter 
primanjkovanjem motivacije, kar je pripeljalo 
do kratkega stika v skupini. A se je za dekleta, 
ki so ostala, izkazalo, da so še kako močna, saj 
niso klonila pod pritiskom ter tako dostojno 
pripeljala sezono do konca. To priliko bi izko-
ristila še za kratko povabilo, saj bodo z novim 
šolskim letom Frklje v svoje plesne vrste spre-
jemale nove članice. Torej, če ste stare nad 15 
let in imate nekaj plesnega predznanja, se jim 
lahko pridružite. Tudi  prihod iz druge občine 
ni ovira. Več informacij boste našli v mesecu 
juliju na naši spletni strani www.frklje.com.
V mesecu maju smo se vse tri mentorice sre-
čale tudi s starši naših plesalk. Izkazalo se je, 
in prav vesela sem tega, da imamo v svojih vr-

stah novo svežo moč staršev, ki skupaj z nami 
v novi sezoni planira vsaj štiri tekme doma ter 
eno v tujini. Z novo športno dvorano pa nam 
že rastejo apetiti po organizaciji prve pom pon 
tekme na domačih tleh.
Košček plešoče duše, ki sem jo že pogrešala, 
sem sama kot novopečena članica in koreo-
grafski vodja našla v skupini 30+. Ob tej pri-
liki bi se vsem 30+ puncam zahvalila za srčen 
sprejem, zaupanje in vso energijo, ki so mi jo 

dajale na treningih. Posebna zahvala gre tudi 
pomočnici Nataliji Jeršin, ki je trenirala skupi-
no v času moje odsotnosti.
Do samega konca plesne sezone nas čaka še 
nekaj prijetnih plesnih nastopov, potem se 
bodo vse plesalke odpravile na zaslužene po-
čitnice. Uživajte, v mesecu septembru se spet 
vidimo.

Irena Balažic Gantar

KRATEK PRELET PLESNE SEZONE 2006/07
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ŠPORTNI KLUB PIJAVA GORICA
Naslov: Gasilska ulica 3, 1291 Škofljica
Davčna Številka: 46092196
Internet stran: www.sportni-klub.si
E naslov: Sportni.klub.pijava@gmail.com

PAINTBALL

Šport

V nedeljo, 22.4.2007, okoli 10. ure se je za-
čela polniti bencinska črpalka na Vrhniki. 
Tam smo se namreč začeli zbirati vsi željni 
druženja, zabave in adrenalina. Ob 10.30 h 
pa se je dolga kolona vozil začela premi-
kati proti Blokam. Kmalu smo prispeli na 
območje stare vojašnice, kjer smo najprej 
pojedli krofe, ki smo jih dobili od našega 
sponzorja- Gostilne Čot. 
Po zajtrku je Bojan iz Paintball club-a Spy-
der začel deliti opremo. Vsi smo dobili voja-
ške kombinezone, zaščitne maske, posebne 
puške in 500 nabojev. Bojan je vsem, ki so 
bili prvič, razložil pravila igre, nato pa smo 
se razdelili v dve skupini. Bilo je zelo veliko 
punc, zato smo se odločile, da bomo skupaj 
v eni skupini fantom dokazale, da tudi me 
obvladamo paintball. Vsaka skupina je do-
bila trakove, s katerimi smo ločili skupini 
med seboj. Tako smo imeli rumeno- oranž-
no ter rdeče- modro skupino. Dve barvi na 
skupino smo potrebovali zato, ker je bilo 
igralcev kar 34. Končno smo bili vsi opre-
mljeni in akcija se je lahko začela, morali 
smo se le še dogovoriti, na katerem objektu 
bomo začeli, saj ima vojašnica več za igro 
primernih objektov. 
Vsaka skupina je šla na svojo stran in igra se 
je, po dogovorjenem začetnem signalu, lah-
ko pričela. Igranje na več objektih je od ig-
ralcev zahtevalo več taktik, posledično smo 
se zelo dobro sporazumevali igralci, ki se 
med sabo sploh nismo poznali. Igrali smo na 
prostem okoli hiš, v hiši in za njo, ter ̈ lovili¨ 
zastavo. Zaradi velikih skupin, predvsem pa 

zaradi navdušenja je kar nekaj igralcem zelo 
hitro zmanjkalo vseh 500 nabojev, a smo si 
jih na koncu pravično razdelili. 
Po kar nekaj igrah, ko smo bili že vsi utru-
jeni in lačni, zato smo si privoščili počitek 
in kosilo. Golaž je bil več kot zaslužen, ob 
dobri družbi in lepem vremenu pa je še bolj 
teknil. Ko smo pojedli, smo prešteli vse 
modrice, ki pa jih tokrat ni bilo prav dosti, 
čeprav jih je eden od igralcev dobil kar 6 na 
eno roko in s tem postal absolutni zmago-
valec. Malo smo si še odpočili, nato pa so 
šli fantje igrat nogomet, punce pa smo sprva 
uživale na soncu, kasneje pa smo šle spod-
bujat naše fante.
Okoli 17. ure smo bili vsi že zelo utrujeni, 
a polni navdušenja. Tudi tisti, ki so bili pr-
vič, bilo jih je kar nekaj, so bili polni novih 
vtisov z veliko željo, da paintball še kdaj po-
novimo. Vsa zahvala za to in pohvala pa gre 
vsem članom športnega kluba Pijava Gori-
ca, predsedniku Tilnu Baloh ter glavnemu 
organizatorju športnega dogodka Sergeju 
Žlahtiču. Pohvala pa tudi Goranu Žlahtiču 
za izjemne fotografije, ki si jih lahko ogle-
date na našem forumu (www.zamislim.si/
forum) pod temo paintball, in Vesni, ki je 
pogrela odličen golaž. 

Po tako dobri izkušnji bomo paintball goto-
vo še kdaj ponovili. Upam, da bomo takrat 
še številčnejši.

Izkušnje spravila na papir:
Anja Miller
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Društvo gorskih kolesarjev
MTB LAVRICA KLUB
Srednjevaška ulica 49
LAVRICA – Škofljica

DRUŽINSKO KOLESARSKI IZLET 
PO BARJU

Vabimo vas na Družinsko – kolesarski izlet po Barju, ki bo v nedeljo 17. junija 2007 s pričetkom ob 10. uri izpred gasilskega doma na 
Lavrici.
Izlet bo potekal po ravnih, neprometnih  barjanskih odsekih in je zato še zlasti primeren za družine z majhnimi otroki. Kolesarjenje bomo 
okoli 12. ure zaklučili s piknikom na travnatem nogometnem igrišču v Babni gorici.
Vse informacije na tel. št. 041/550-727 (Bojan) ali E-naslov: info@mtblavrica.com.

Vabljeni!  

MTB LAVRICA KLUB
Bojan Božič

Šport
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ORGANIZACIJA ROJSTNO DNEVNIH ZABAV IN IZPOSOJA
SKAKALNIH TRAMPOLINOV TER NAPIHLJIVIH GRADOV
Za vašega malčka organiziramo in strokovno vodimo rojstno dnevno zabavo ali piknik. Lokacijo si lahko izberete sami ali pa za njo po-
skrbimo mi. Skupaj z izkušenimi športnimi animatorji Športnega izziva bodo malčki in starši doživeli nepozabno zabavo.
Poskrbimo tudi za družabne dogodke podjetij, katerim popestrimo dogajanje in zabavamo otroke.
Športne pripomočke lahko tudi najamete brez animacije in za njo poskrbite sami.

ŠPORTNE  POČITNICE
TERMINA:      4.7. – 8.7.   in     11.7. – 15.7.
Lokacija Škofljica :  od 8.00h – 16.00h, med ponedeljkom in petkom, se bomo s pomočjo

inštruktorjev Športnega izziva skupaj naučili rolanja, tenisa, odbojke na 
mivki in spoznali z osnovami jahanja. Vmes si bomo vzeli čas za kosilo pri Špančku in se poigrali na 
trampolinih in napihljivih gradovih. Skratka, imeli se bomo fantastično in v športnem duhu preživeli del 
poletnih počitnic. Vse pripomočke si lahko brezplačno izposodite pri Športnem izzivu.

Lokacija Ljubljana : od 8.00h – 16.00h, med ponedeljkom in petkom, se bomo s pomočjo inštruktorjev Športnega izziva v šport-
nem parku Kodeljevo skupaj naučili rolanja, tenisa in se intenzivno učili plavanja ter se vmes pogostili v 
gostilni Jovo. Ker nam bo ostal čas tudi za zabavo in veselje, ga bomo dodobra izkoristili. 

TERMIN:       20.8. – 24.8.
Lokacija Tržič : V ponedeljek se bomo skupaj z avtobusom odpeljali v Retnje pri Tržiču, kjer bomo preživeli čudovit teden v 

neokrnjeni naravi prelepe Gorenjske. Vsak dan bomo »športali«, se učili tenisa, plavanja, jahanja, rolanja, 
imeli malo šolo nogometa. V prostem času pa bomo odšli na obisk k lovcu, lovili ribe in še marsikaj dru-
gega. V ceno je vštet prevoz do Tržiča, polni penzion, prenočišče, športna animacija ter učenje vseh omenje-
nih športov. Zadnji dan pa bomo imeli piknik skupaj s starši.

Športni izziv Mitja Lah s.p., Gumnišče 34, 1291 Škofljica , 
tel.: 031 764 915
E – stran :  www.sportniizziv.com
E – mail : mitja.lah@sportniizziv.com

Šport
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AEROBIKA, PILATES, ŠOLA ŠPORTA 
(MALČKI, ŠOLARJI)
Aktivni bomo tudi v mesecu juniju, julij in avgust pa bosta meseca za razmislek in počitek. Vabimo vas, da se nam pridružite spet v me-
secu septembru. Vse tiste, ki ste že prepričani, da boste vadbo obiskovali tudi drugo sezono in bi si radi rezervirali mesto, vas prosimo, 
da nam to sporočite čimprej in sicer z vsemi podatki in željami na e-mail sasa.lah@sportniizziv.com ali mitja.lah@sportniizziv.com. 
Urnike bomo dokončno oblikovali v mesecu avgustu, ko nam bodo iz Občine sporočili, katere termine v telovadnici lahko koristimo v 
sezoni 2007/2008. Vse tiste, ki nam boste posredovali svoje rezervacije in želje bomo kontaktirali. Povpraševanje je iz leta v leto večje, 
prostora pa žal še ni na voljo za vse, zato pohitite s prijavami. Več info. dobite tudi na naši spletni strani www.sportniizziv.com.

MOČ URAVNOTEŽENE PREHRANE
BREZPLAČNO OSEBNO SVETOVANJE
Naj bo razlog prekomerna telesna teža, slabo počutje, utrujenost, previsok ali prenizek krvni tlak, glavoboli, migrene, povišan holesterol 
, težave z osteoporozo, zastajanje vode v telesu,  slaba prebava, pomanjkanje mineralov (Fe, Mg,…) v krvi, slabi lasje, nohti, težave s 
kožo (akne, …), nosečniški problemi, nepravilna prehrana otrok in njene posledice, nepravilna prehrana športnikov in s tem ne dovolj 
dobri rezultati, nepravilna prehrana prezaposlenih ljudi zaradi časovne stiske, zgaga, stres, slabokrvnost, nervoza, nespečnost, menopav-
za, diabetes, hemeroidi, astma, bolečine v sklepih, bronhitis, alergije….
Vedno je razlog v slabih prehranjevalnih navadah, ki pestijo velik delež prebivalstva. 

POZNAMO REŠITEV !

Po osebnem pogovoru Vam svetujemo kaj morate spremeniti, dodati ali odstraniti, da boste začeli odpravljati vzroke vaših težav in ne 
simptomov.
ČE HOČEMO ŽIVETI, MORAMO JESTI! SAMI PA SE ODLOČAMO, KAJ BOMO JEDLI!
Odlično svetovanje in odlični rezultati, ki jih dosegamo na tem področju, Vas bodo nedvomno prepričali (Saša 041243 599, Mitja 031 
764 915)!

HVALA KER STE NAM ZAUPALI IN BILI Z NAMI SKOZI CELO LETO.
VIDIMO SE SEPTEMBRA, SPOČITI, Z NOVIMI NAVDIHI IN POLNI ELANA.

EKIPA ŠPORTNEGA IZZIVA

Pripravila:      Saša Rožanc Lah in Mitja Lah
       ŠPORTNI IZZIV

ZAKLJUČEK S PIKNIKOM - PETEK 8.6.2007

POVABILO ČLANOM IN DRUŽINAM

Sezona se počasi bliža h koncu, zato bo Športni izziv priredil zaključno zabavo, še preden odidete na dopust. Pridružite se nam torej v 
petek 8.6.2007 pri Pizzeriji Ona, kjer bomo z dobro animacijo tako za otroke kot tudi za starše poskrbeli za nepozabno druženje.
Skupaj z DJ Tomotom ter nastopi naših otrok, pevskimi vložki in povezovalcem bomo preživeli čudovit dan.

Šport
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Večkrat me kdo vpraša kako naj si pomaga zo-
per seneni nahod, ki se začenja že v zgodnji 
pomladi in traja  do jeseni. Tako, kakor pravi-
loma za navadni nahod, tudi sedaj ne gremo k 
zdravniku, razen če ni prav hudo. Pomagati si 
moramo sami , da ublažimo napade in se utr-
dimo pred vnovičnim napadom.
Trpeti od senenega nahoda ali alergije, med-
tem ko se drugi veselijo cvetočih rož, ni lahka 
in prijetna stvar. Da bi se mu izognili, moramo 
pričeti  s kuro že pozimi in ne šele takrat, ko 
drevje in rože že cvetejo. Pametno je tudi pri-
sluhniti napovedim o cvetnem prahu, ki jih sli-
šimo vsak dan ob vremenskih napovedih.
Seneni nahod je oblika alergije na delce v zra-
ku in to je največkrat cvetni prah, pa tudi hišni 
prah, pršice, živalska  dlaka in nekatere  ke-
mične snovi. Obrambne moči telesa se trudijo, 
da bi dražečo snov  čim hitreje odstranile in 
posledice so kihanje, smrkanje, solzne oči in 
slabo počutje. Niso redki, ki so v času, ko ni 
več peloda in drugih dražečih snovi, tudi bolj 
pogosto nahodni. Če  tudi ta traja le en teden 
ali sedem dni, kakor  se radi tolažimo, nam je 

le v hudo nadlogo. Prepričan sem, pa tudi iz-
kušnje mi to potrjujejo, da si tudi s hrano lahko 
pomagamo pri senenem nahodu. Ne uživajmo 
hrane iz družine razhudnikov, kot  so krom-
pir, paradižnik, paprika, jajčevec , rabarbara. 
Izogibajmo se tudi  hrani, ki je povezana  z 
drugimi alergijami, na primer mleko in sir, 
jajca, čokolada in od sadja pa pomaranče ter 
grenivke. Prednost dajmo hrani, ki je bogata z 
vitaminom A, tega je veliko v rdeče obarvani 
zelenjavi in sadju: korenju, pesi, bučah, slivah, 
breskvah. Uživajmo tudi več sadja v katerem 
je veliko vitaminov C in E. Ne pozabimo na 
pivski kvas, z njim dobimo vitamine B- kom-
pleksa. Naj znova omenim, da  ne jejmo  izdel-
kov iz bele moke, sladkorja in živalske maščo-
be. Koristilo pa bo, če   bomo dnevno zaužili 
2-3 čajne žličke medu, ki ga raztopimo v čaju 
ali v mlačni vodi. Izločiti moramo hrano, ki 
zakisa kri. Večkrat bi morali jesti proseno kašo 
in piti ovseni čaj, da telo bolj zadiha.
Naj napišem še nekaj ‘receptov’ za zdravljenje 
senenega nahoda. Če vam je ta zamašil nos, 
si v vodi, ki ste ji dodali malo medu, skuhajte 

pomarančne  ali limonine lupine, a  le toliko 
časa, da nabreknejo. Citruse pred kuhanjem 
dobro operite. Malo pomešajte in odstavite. 
Ko se pokažejo znaki nahoda, pojete nekaj 
tega. Snovi v lupinah delujejo protivnetno 
in izsušijo sluznico. Odsvetujem pa uživanje 
mleka, razen kislega in jogurta. Mleko pove-
čuje nastajanje sluzi in je najbolje, da se mu 
odpovedo vsi, ki imajo dihalne težave. Trajno 
mleko, alpsko in podobno, pa je v škodo vsa-
kemu, ki ga uživa. Tudi ne priporočam uživa-
nja sojinega mleka ali kakega drugega, ki je 
industrijsko predelano. Sedaj je soja samo še 
gensko pridelana. Kdor ima naravno seme, pa 
naj jo le posadi in  plodove uporablja enako 
kakor grah ali fižol.
Previdni bodimo  z jemanjem aspirina in dru-
gih analgetikov, ki lahko poslabšajo nahod. 
Preveč aspirina lahko pri občutljivih ljudeh 
povzroči nastajanje  nosnih polipov in se bo 
zgodilo, da ste prišli ‘iz dežja pod kap’ !
Veliko zdravja in veselja pri delu v naravi 
vam iskreno želi !

Ivan Maršič

Dobro je vedeti

Maršičev kotiček

S HRANO NAD SENENI NAHOD 

Ali poznate občutek, ko vaše najljubše kavbojke 
postanejo pretesne? Postavite se pred ogledalo in 
se sprašujete, kje ste naredili napako. Tudi trebuš-
ček je malo zaobljen, pa še stegna so preobilna. 
To so namreč kritični deli telesa, ki so vedno pre-
več zaobljeni pa tudi mlahavi. Kljub pomanjkanju 
časa se s telovadbo in strogimi dietami trudimo 
odpraviti maščobne blazinice, ki trdovratno vztra-
jajo.Sprašujemo se, zakaj maščobne blazinice ne 
izginejo. V podkožnem tkivu se ne kopiči le voda, 
ampak tudi skupki maščob.
Celulit je bolezen vezivnega tkiva, ki sicer ni živ-
ljenjsko nevarna, lahko pa izzove psihične motnje, 
izgubo samozavesti,... Mnenje mnogih zdravnikov 
je še vedno, da je to le neestetski pojav ženskega 
organizma. Celulit je največji sovražnik lepe žen-
ske postave. Redke so namreč ženske, ki nimajo 
težav s pomarančastimi oblogami na tem ali onem 
delu telesa.
Posledice trdovratnega celulita so podkožne braz-
gotine, strije in pokanje kapilar na stegnih, pri 
mehkem celulitu pa ohlapna, mlahava stegna in 
zadnjica
Celulit srečamo tako pri mladih dekletih kot tudi 
pri ženskah po nosečnosti ali ženah v zreli dobi.
Opazili so, da je celulit pogostejši pri ženskah, ki 
živijo v mestih. To povezujejo z večjo koncente-
racijo strupenih plinov in pomanjkanjem kisika. 
Pogosto je vzrok tudi obolenje jeter in povečana 
prisotnost bakterij v organizmu.Tudi stres, dol-
gotrajna živčnost, napetost, nespečnost in nered-
na prebava, premajhno uživanje tekočin in hitre 
spremembe krvnega pritiska so vzrok za nastanek 
celulita.Vsi navedeni vzroki imajo namreč skup-
no posledico,ki se kaže v motnjah pri cirkulaciji 
krvi .Zaradi tega je v delih, kjer se nahaja celulit, 
koža vedno hladnejša, kot na mestih, kjer celulita 

ZBOGOM CELULIT IN MAŠČOBNE BLAZINICE 
in maščobnih blazinic ni.
Dolgotrajno  izboljšanje je možno le z načrtnim 
odpravljanjem  maščob v problematičnem prede-
lu, to pa lahko dosežemo s terapijo Hypoxi, celo-
vitim konceptom proti maščobam in celulitu. Zdaj 
končno obstala  možnost, da trdovratnim grudicam 
na problematičnih delih telesa napovemo učikovit 
boj, ki ima dolgoročne rezultate. V številnih razis-
kavah, narejenih po strogih zdravstvenih kriterijih, 
je bilo preverjeno in jasno potrjeno izredno delo-
vanje Hypoxi terapije, ki je vse do sedaj veljalo 
za nemogoče. Terapija je učinkovita kombinacija 
vakumterapije  in treninga.Hkrati omogoča raz-

gradnjo maščob na željenih mestih, kar pomeni, 
da se znebimo celulita in maščob točno tam, kjer 
si to najbolj želimo. S terapijo  oblikujemo telo in 
pospešujemo regeneracijo tkiva. Med treningom 
namenski podtlak pospešuje prekrvavitev maš-
čobnega tkiva na problematičnih delih, dinamični 
nadtlak pa potiska kri, obogateno z maščobnimi 
kislinami, v telesni obtok in po najhitrejši poti v 
mišice,ki takrat trenirajo. Z zmernim treningom za 
izgorevanje maščob,  se aktivirana maščoba v mi-
šicah dokončno porabi-izgori. Več o terapiji lahko 
preberete na www.vitaline.si
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Dobro je vedeti

JANEZ SKUBIC Z LANIŠČA
Več časa zbira narodno blago, zelo 
ga zanima geografija – že od gim-
nazijskih let, ko je skozi okno ob-
čudoval pogled na Krim,
Opazovanje narave, orientacija in 
topografija so ga vedno zanimali.
Zato se je z veseljem zavzel, da bi 
tudi v naši občini označili potek 
46. vzporednika.
Njegov praded je še sejal lan. 
Doma so imeli laniščno jamo – od-
tod nova ideja – da bi v Lanišču 
obnovili staro tradicijo gojenja 
lanu. S tem bi se oddolžili pred-
nikom, ki so lan gojili in se s tem 
preživljali.
Zavzema se tudi, da bi v določe-
nih predelih naše občine ustanovili 
rezervate, v katerih bi kosili občas-

no, s posluhom za ptice in njihova 
gnezdišča.
Pri njegovih prizadevanjih ga pod-
pira vsa družina  - žena in otroci 
– sinova Aleš ter Matej. Razisko-
vanje okolja, veselje, razmišljanje 
o svetu in ljudeh – to so lastnosti 
Laniščana Janeza Skubica, zanese-
njaka ter navdušenca. 

Občasno mu privrejo tudi verzi:
Za lepši jutri,

Bolj pravičen dan,
Se mesec smeje nam.

Zaželeli smo mu veliko uspeha pri 
njegovih prizadevanjih.

Peter Pal

Moja zamisel o varovanju vode in zemlje 
sega že v prejšnje desetletje. Vedno bolj 
sem prepričan, da je potrebno ceniti vodo, 
saj je za nas življenjsko pomembna. Kaj 
vse smo spuščali v reke, podtalnice in je-
zera iz naših gospodinjstev in tovarn. Na-
rava ne zmore več, ne more predelati vse 
te nesnage. Žal ne velja več stari prego-
vor, da če voda preteče čez devet kamnov, 
postane čista. To onesnaževanje moramo 
ustaviti, saj si žagamo vejo, na kateri sedi-
mo, a se tega premalo zavedamo.
Kako so naši predniki spoštovali zemljo! 
Svoje domove so gradili na nerodovitnih 
tleh, na obrobju barja, v stiku zemlje in 
gozda, na kamnitih tleh. Rodno zemljo so 
skrbno čuvali za pridelovanje hrane. Če so 
kje odkrili vodni vir, so skrbno premislili, 
kako ga bodo izkoristili. Lep primer za to 
sta vas Lanišče in dvorec Lisičje. Ker je 
laniški hrib poln vodnih zalog, so iz vod-
nih virov napeljali vodovod že pred 400 
leti in si oskrbeli ribnike, saj so se dobro 
zavedali pomena vode za življenje. 
Zakaj govorim o tem? 46. vzporednik po-
teka v neposredni bližini gradu Lisičje in 
tako povezuje naselje Lavrico in vas La-
nišče, staro in novo, daljno preteklost, saj 
se Lanišče ponaša s cerkvijo sv. Uršule že 
iz 12. stoletja, in razvijajočo se sedanjost-
jo, saj se Lavrica vedno bolj širi. Tako 
okrog našega vaškega središča izvirajo 
potočki in kakor žile tečejo iz vasi Laniš-

če, Reber, Dole in Pleše proti Škofljici. Iz 
lisiškega bajerja izvira potoček Bajerka, 
grajski biser, ki tok nadaljuje po dolini 
mimo bivšega rudnika Klen in preide v 
Grivko, preko vasi Sela in Lavrica, pod 
cesto in progo se izliva v Prošco, ta pa po-
tem v Ljubljanico. Torej so tudi naše vasi 
obkrožene s potočki, barjanski kanali so 
prepojeni z vodo, tako da spomladi vse 
ozeleni in zaživi. 
Iz sosednjih vasi jugovzhodno med Ma-
lim in Velikim vrhom potok ponikne in se 
s težavo prebije do Gajnič in Tlak ter se 
steka v potok Škofeljščico in naprej v Iš-
čico, Ljubljanico in Savo. Tako vode po-
kažejo mejo med Dolenjsko in Gorenjsko. 
Potoki iz Šmarja in vseh okoliških vasi do 
Grosuplja tečejo proti Kopanju, Zagradcu 
in Radenskem polju, kjer poniknejo. Na 
dan pa pride kot izvir Krke v Gradičku pri 
vasi Krka. To je naravni znak, da te vode 
tečejo proti dolenjski reki Krka. 
Zemlja nas opozarja, a mi ji ne znamo pri-
sluhniti. Še vedno uničujemo, razbijamo, 
vrtamo. Samo poglejte Mali vrh, kako je 
presekan. Skozi vodijo kar trije cestni in 
dva železniška predora. Sprehodite se po 
Barju. Zasipamo ga, polnimo ga s tovor-
njaki smeti in gradbenega materiala. In to 
naj bi bil krajinski park? Prebudimo se, 
dokler je še čas. Tukaj živimo, se giblje-
mo in smo, zato si ohranimo takšno oko-
lje, ki bo urejeno in zdravo.

PA VENDAR SE VRTI, JE TRDIL GALILEO GALILEI, 
NAŠA ZEMLJA NAMREČ.

Zahvala

Ob koncu se moramo zahvaliti 
vsem, ki ste prispevali, da se je 
to obeležje in prireditev ob dne-
vu ZEMLJE uresničilo. Tako gre 
najprej zahvala občini Škofljica, 
g. županu inž. Boštjanu Riglerju, 
g. prof. Romanu Brunšku za trud 
in organizacijo in vsem nastopa-
jočim. Prav tako hvala g. Matku 
Bozovičarju in sinu Marku, da 
smo v grobem določili, kje poteka 
46. vzporednik.

Spoštovanje do zemlje in vode naj 
bo vedno v naših mislih, ne samo 
ob dnevu zemlje in vode in to v 
vseh državah sveta, saj nas že ne-
kaj časa vidno in občutno opoza-
rja.

Hvala lepa!

Janez Skubic
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Tudi občina Škofljica je aktivno vključena 
v razvojni program podeželja »Sožitje med 
mestom in podeželjem«. Koordinator pro-
grama je Zavod za razvoj podeželja oz. kra-
tica CIZA. Glede na ta program lahko obči-
na tudi pridobi sredstva iz evropskega pro-
grama LEADER za dopolnilne dejavnosti. 
Ena takih dejavnosti bi bila pridelava lanu, 
najprej v turistične namene, sčasoma pa kot 
prehrambeni proizvodi. Za začetek bi bilo 
dobro povabiti ljudi, ki bi bili pripravljeni 
v to pridelavo lanu. O tej pozabljeni kulturi 
zelo malo vemo. Vedeli pa so naši predniki, 
ker so veliko pridelovali lan. Po tej rastlini se 
tudi imenuje naš kraj LANIŠČE (okoli 1000 
let staro naselje – prvotno ime Harland). Iz 
lanu bi se pridelovalo seme, olje, iz lanenih 
vlaken pa bi se tkalo razne izdelke, razne 
motive naše cerkvice sv. Uršule, gradu Li-
sičje, ki ga v knjigi Slava Vojvodine kranj-
ske opisuje Janez Vajkard Valvasor. Za to bi 
potrebovali terišnice, tkalnice in poslopja, 
kjer bi se vse tehnično izpeljalo. Za podro-
bne informacije bi  organizirali ekskurzijo 

v kraje, kjer pridelujejo lan, v Beli Krajini, 
Šentjerneju ali v Prekmurju. Za ta projekt bi 
izpeljali okrogle mize o tej tematiki. O tem 
sem govoril že v delavnicah CIZE, ki jih je 
prirejala občina  Škofljica. 
V naši občini imamo kozolce in to 140 to-
plarjev, ki samevajo in ne služijo več svoje-
mu namenu. Za sušenje lanu bi prav odlično 
izkoristili kozolce.
Zgodovina LANU:  Prvotna domovina lanu 
je Azija. Že 3600 let pred Kristusom so la-
neno platno poznali stari Egipčani, Grki, 
Rimljani in Hebrejci. V Srednji Evropi so 
poznali lan že koliščarji. Pridelovali  so la-
neno seme, vrvi, mreže in tkanine. V naših 
krajih se je pridelava lanu obdržala do leta 
1950. Izpodrinil ga je bombaž. Ohranil se je 
le v Beli krajini za potrebe domače obrti. Iz-
delki iz lanenega platna so zdravju koristni, 
saj živimo v času, ko so sintetična oblačila 
v modi in vsa nabita s statično energijo ter 
neprijetna za nošenje. 
Zanimivosti našega kraja: Ko obiskujemo 
naše lepe kraje po Sloveniji, vidimo, kako 

so ljudje navdušeno zagnani in znajo pri-
vleči na dan vse mogoče stvari, ki so jih 
uporabljali naši predniki in to jim pride prav 
v turistični ponudbi določenega kraja. Tako 
imamo tudi v naši soseščini v vasi Reber 
prav zanimivo staro zelo dobro ohranjeno 
»črno kuhinjo« pri Baragovi Francki. 
To je le nekaj misli o pridelavi lanu kot za-
nimivosti našega kraja Lanišče in popestri-
tev turistične dejavnosti v občini. Povabimo 
vse ljudi, da poiščejo kulturne, zgodovinske 
in turistične zanimivosti svojega kraja in jih 
objavijo.

Janez Skubic - Škofljica

Dobro je vedeti

PRIDELAVA LANU    

Na ladijski strani slavoloka cerkve svete Uršule v Lanišču je med letoma 
1440 in 1450 nastala stenska poslikava z motivom mučeništva svetega 
Ahaca, nad katerim je prizor Abrahamovega naročja (angel s prtom, ki 
sprejema duše mučencev). 
Ahac (goduje 22. junija) je bil častnik rimske vojske, ki je služil cesarju 
Hadrijanu. Ko je izvedel, da vladar preganja kristjane, mu je odpovedal 
zvestobo ter za svojega cesarja proglasil Kristusa, zaradi česar ga je dal 
Hadrijan skupaj z deset tisoč mučenci trpinčiti. Spodnji del freske pri-
kazuje svetega Ahaca in njegove sotrpine, ki so jim, kot priča legenda, 
nadeli trnjeve krone, jih bičali in razmesarili s trnjem. 
Avtorstvo stenske poslikave umetnostna zgodovina povezuje z Mojstrom 
iz Srednje vasi pri Šenčurju, pri čemer je odprto, ali je avtor poslikave 
omenjeni mojster sam ali nekdo iz njegovega kroga; glede na primerjave 
s preostalim slikarskim opusom omenjenega slikarja pa najverjetneje la-
niška freska pripada kateremu od Mojstrovih naslednikov.
Poslikava je bila na pomembnem mestu pod baldahinom in je imela vlogo 
oltarne slike. Kaj je vplivalo, da je slikar na to mesto postavil podobo 
Ahaca, se ne ve, vendar pa izbira svetnika morda niti ni tako nenavadna, 
kot se zdi na prvi pogled. Sicer je res, da sveti Ahac vsaj v današnjih časih 
sodi med manj znane in zapostavljene svetniške like, vendar pa je potreb-
no upoštevati, da gre za enega izmed štirinajstih priprošnjikov v stiski, 
ki so bili v srednjem veku zelo čaščeni,  poleg tega pa je bil med 1593. 
in 1675. letom celo zavetnik Kranjske. Slednje dejstvo pa ni vplivalo na 
poslikavo v Lanišču, saj je le-ta nastala še v času, preden so Turjačani pri 
Sisku pod priprošnjo k svetemu Ahacu zmagali nad Turki, kar je temu 
svetniku prineslo prvenstvo med zavetniki na Kranjskem. Pravi vzrok, 
zakaj je sveti Ahac našel tako pomembno mesto v laniški cerkvi, torej 
ostaja še neznan. Verjetno je bilo čaščenje tega svetnika povezano s kakš-
nim pomembnim dogodkom, kar bi lahko sklepali po pogostosti njegove 
upodobitve. V Sloveniji je kar precej cerkva posvečenih Ahacu (Prilesje, 
Kališče, Nemški Rovt, Stopče, Stranje, Trebča vas …), spregledati pa ne 
moremo niti prisotnosti tega svetnika v naši okolici. Na Malem Ločniku 

OLTARNA PODOBA SVETEGA AHACA V LANIŠČU

Freska svetega Ahaca, nad katerim je bil nekdaj gotski 
baldahin



48

mu je bila po že omenjeni zmagi nad Turki 
posvečena cerkev, njegovo domnevno po-
dobo najdemo tudi v prezbiteriju na Pijavi 
Gorici, verjetno pa je (bil) upodobljen tudi 
na poslikavi gumniške cerkve, in sicer v 
sklopu motiva priprošnjikov v stiski. Morda 
je izbira motiva povezana s prizorom muče-
ništva svete Uršule in njenih spremljevalk, 
ki je umeščen na severno ladijsko steno, saj 
sta obe zgodbi v svoji sporočilnosti enaki 
in je tako slikar dosegel večji učinek svoje 
umetnine. 

V zvezi z opisano poslikavo obstaja še ena 
zanimivost. Kot je že bilo omenjeno, je bila 
freska oltarna podoba sedaj izgubljenega 
oziroma uničenega oltarja. Ker pa so cer-
kvena določila narekovala obok nad oltar-
jem, so v ravnostropani ladji postavili lopo 
z obokom, ki je prostoru doprinesel viden 
znak njegove pomembnosti. Takšni balda-
hini nad stranskimi oltarji v manjših podru-
žničnih cerkvah so redkost, običajnejši pa 
so v večjih cerkvah, kot sta na primer cer-
kev v Polhovem Gradcu ali v Gradu v Pre-

kmurju. O prisotnosti baldahina priča sama 
oblika poslikave, ki se je morala prilagajati 
arhitekturi dodanega oboka, dodatni dokazi 
pa so še vdolbina v kotu, iz katere je izha-
jalo obočno rebro, ter majhno okroglo okno 
v južni ladijski steni, skozi katerega je do 
oltarja prihajala naravna svetloba.
Kakšen je bil baldahin, ni povsem znano, 
saj se od njega ni nič ohranilo. Vdolbina v 
stičišču slavoločne in južne ladijske stene 
priča o oboku, oblika okvirja freske pa na-
miguje na to, da je lopa segala preko sla-
voločne odprtine − če bi poslikava imela 
obliko pravilno zaključenega vrhnjega dela, 
bi to kazalo na nekoliko ožji baldahin, ki ni 
presegal okvirov slavoloka. Višina obokane 
lope je segala do spodnje stranice freske z 
Marijo iz Oznanjenja. Baldahin so kasneje 
odstranili in na njegovo mesto leta 1859 
postavili oltar svetega Florijana, ki je bil v 
času ene od mnogih cerkvenih prenov prav 
tako kot severni stranski oltar umaknjen s 
svojega mesta. 
Vprašanja, kot so namen postavitve balda-
hina, naročnik, pomen patrocinija svetega 
Ahaca, ki je bil naslikan kot oltarna slika, 
zaenkrat ostajajo še brez odgovorov, gotovo 
pa takšna redkost, kot je nekdanja prisotnost 
baldahina v majhni podružnici, že tako po-
membni laniški cerkvici še dodatno dviga 
vrednost v slovenski umetnostni zgodovini.

Tekst in foto:
Nataša Kovačič

Detajl freske, ki prikazuje na trnje nabodenega mučenika

Kmetijski nasveti

Kmečka gospodarstva, predvsem tista ,ki 
se ukvarjajo z govedorejo, vedo, da    je 
osnova   uspešne   in    ekonomsko upra-
vičene proizvodnje doma  pridelana krma. 
Travinje, ki ga imamo v Sloveniji in na 
ljubljanskem barju na kar  65  % kmetijskih 
zemljišč, nam daje naslednje oblike  krme: 
pašo, svežo travo, travno silažo  in  seno. 
V poletnem času izkoriščamo  svežo tra-
vo  (najbolje  bi bilo skupaj s pašo), istočas-
no  pa  si  bomo pripravili  travno silažo  ali 
kvalitetno seno  , ki  ga   bomo potrebovali 
v zimskem obdobju. 
Travniki,predvsem  barjanski, morajo bi-
ti  založno  gnojeni  in vodno regulirani-
,za  pravilno   rabo organskih  in mineralnih 
gnojil,pa moramo odvzeti vzorec  zemlje 
in  jih dati v kemično analizo,ki nam pove, 
kako  moramo pravilno gnojiti (glede na 
vsebnost fosforja, kalija in mikroelemen-

tov).
V kolikor je zarasla travniška ruša do-
bra in jo kosimo le  enkrat ali dvakrat 
,jo pognojimo s takim NPK gnojilom ,ki 
ima  čim  manj dušika,če   pa  travnik ko-
simo  trikrat  ,pa  gnojimo  s   takim gno-
jilom,ki  vsebuje več dušika.Spomladi 
travnik   uredimo  s travniško brano in po 
vsaki košnji dognojimo z dušikom (KAN-
om).V primeru  ,da  je  travna ruša zelo 
slaba  ,pa  lahko  v  rušo dosejemo nove 
trave,ki jih v zemljo samo potlačimo brez 
brananja.V   začetku  meseca maja, za-
čnemo  v   travni   ruši   zatirati plevele.
Uporabljamo herbicide ,ki so ekološko ne-
oporečni,ker s tem preprečujemo  onesna-
ževanje podtalne vode in nalaganje  stru-
penih snovi  v  zemljo.Vedeti moramo ,da 
manj odporne plevele  v travi uničimo  že 
s pravilnim gnojenjem. Vse kmetije , ki so 

usmerjene  v prirejo mleka in mesa, morajo 
imeti ustrezno pognojene travnike, s kate-
rimi lahko pridelajo kvalitetno krmo , ki je 
tudi najcenejša,  in si s tem zmanjšajo stro-
ške proizvodnje.
Travnik je najbolje izkoriščen s pašo.Pri-
delovanje travne  silaže je dražje  (za trav-
no silažo se uporablja prvi in  tretji  odkos 
trave),še dražje seno (pospravimo ga prvi 
ali drugi  dan  po košnji  in  ga damo na 
sušilno napravo),najdražje pa  je sušenje se-
na  na tleh,še posebej ,če seno zmoči  dež.
Stroški  proizvodnje glede na škrobno vred-
nost ali vsebnost  beljakovin,se  v  takem 
primeru ne pokrijejo s ceno mleka ali mesa.
Tudi  pravi  čas  košnje je zelo pomemben.
S  staranjem trave se zmanjšuje njena pre-
bavljivost in vsebnost beljakovin, vitami-
nov in mikroelementov, kljub temu , da je 
skupna masa starejše trave večja.

KGZS-ZAVOD LJ

PRAVOČASNA KOŠNJA:
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Mleko in meso ne nastajata iz slabe krme-
,ampak iz čim več in čim bolj kvalitetnih 
hranilnih snovi (beljakovin,vitaminov,rud-
nin...),ki jih stara trava ne vsebuje dovolj.
Optimalni čas za košnjo na našem območju 
je naslednji:

-dvokosni travnik -prvih deset dni junija
-trikosni travnik-zadnjih deset dni maja
-štirikosni travnik-druga dekada maja
Potrebno  je  vedeti,da  se začne trava ko-
nec  maja  ali  v začetku junija hitro starati 
in jo moramo zato čimprej pokositi.Takoj 

po košnji pa travnik pognojimo cca. 200kg 
KAN/ha,da trava še zraste do poletne pri-
peke in suše.
 

ZLATKO KRASNIČ
Kmet.svetovalec

PRIPRAVIMO SI SPOMLADANSKO 
VOLUMINOZNO KRMO
Posledice letošnje suše, ki se odražajo tudi v pomanjkanju krme za živali, poskušajmo omiliti s setvijo krmnih dosevkov. Živinorejci lahko 
pridelamo kvalitetno krmo in poskrbimo za zgodnjo spomladansko košnjo, ko bo najbolj primanjkovala voluminozna krma. Ob dovolj 
zgodnji setvi, bomo lahko imeli prvi odkos še to leto. Strniščni dosevki imajo poleg gospodarske vrednosti pomen tudi zaradi izrabe ne-
porabljenega dušika v tleh, prav tako pa imajo ugoden vpliv na tla zaradi pokritosti tal. Preprečujejo tudi rast plevelov, z dosevkom pa 
pridelamo na isti površini dva pridelka v letu. 

PRIPRAVA TAL

Po žetvi žit ali po siliranju koruze nam ostane prazno strnišče, ki je izpostavljeno vsem kvarnim vplivom vremena, zato ga moramo čim 
hitreje pripraviti za novo setev (ozirajmo se na primerno vlažnost zemljišča za obdelavo). S plugom plitvo preorjemo do globine 18 cm 
in ga dobro pobranamo, tako da dobimo drobno grudičasto strukturo tal. Zemljišče lahko tudi plitvo obdelamo s krožno brano. V strnišče 
lahko sejemo želeno seme direktno s sejalnico za vsejavanje ali s katerim drugim kombiniranim orodjem za talno obdelavo in setev. Po 
setvi sledi obvezno valjanje dosevkov. Z valjanjem vplivamo na enakomernejši in hitrejši vznik ter razvoj posevka. 

Setev:
• drobno zrnate dosevke (križnice, trave in metuljnice) sejemo zelo plitvo  - 1 - 2 cm globoko
• debelo zrnate dosevke sejemo na globino 3 do 4 cm. 

Strniščni dosevki potrebujejo za čim hitrejšo in enakomernejšo rast rastlinska hranila. Gnojimo z 80 kg dušika/ha (N), s 60 kg fosforja/ha 
(P2O5)  in 80 kg kalija/ha (K2O). V 15 m3 nerazredčene gnojevke je približno 75 kg čistega dušika,  30 kg fosforja in 105 kg kalija. Če 
nimamo na razpolago domačih organskih gnojil, lahko gnojimo z mineralnim gnojilom NPK 15:15:15 – 250 kg/ha in 100 kg/ha KAN-a.

NEKATERI  KRMNI STRNIŠČNI DOSEVKI

MNOGOCVETNA LJULJKA
je s hranilnimi snovmi bogata vrsta trave, ki jo odlikuje hitra rast  in obnovitev po vsaki košnji, če ima le na razpolago dovolj hranil. Je 
prezimni krmni dosevek. Če jo sejemo zgodaj da en odkos še v letu setve, v spomladanskem času pa še dva odkosa do 15.maja, ali pa jo 
koristimo celo leto, v primeru, da je dobro prezimila.

PASJA TRAVA
Namesto mnogocvetne ljuljke lahko sejemo tudi pasjo travo. Ker ima hitro rast je za zgodnji odkos prav tako primerna. Hkrati je najbolj 
odporna na sušo.

INKARNATKA
je enoletna prezimna rastlina in da spomladi z beljakovinami bogato krmo in nato odmre. Po cvetenju spomladi krma ni več okusna in lahko 
povzroča prebavne motnje, zato ji dajemo prednost v mešanicah.
Inkarnatka zelo utruja zemljo in jo lahko na isto površino sejemo šele čez štiri leta. 

KRMNA OGRŠČICA
se kot zelena krma lahko uporablja pozno jeseni, saj dobro prenaša nizke zimske temperature. Spomladi ima zgodnjo začetno rast. Z glo-
bokimi koreninami pa tla zelo dobro prerahlja in prezrači. 

KRMNA REPICA
ima tako kot vse križnice močan koreninski sistem, s katerim izkorišča manj dostopna hranila. Primerna je za zeleno krmo ali silažo.

Kmetijski nasveti
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GRAŠLJINKA
je mešanica ozimne grašice, mnogocvetne ljuljke in inkarnatke. Deleže  posameznih vrst lahko poljubno kombiniramo, glede na naše po-
trebe po krmi. Če želimo imeti mešanico za seno, povečamo delež mnogocvetne ljuljke, če pa želimo mešanico za siliranje, povečamo 
delež grašice. Je prezimni posevek in da zgodaj spomladi  odkos pred setvijo glavnega posevka. Sejemo 55 kg/ha že pripravljene mešanice 
oziroma si sami sestavimo mešanico iz posameznih vrst, glede na naše potrebe. 

RŽ, JEČMEN, MEŠANICE
sejemo jih nekoliko prej in gosteje kot za zrnje. Če je jeseni bujna jo lahko pokosimo ali popasemo, da bolje prezimi. Rž ali ječmen lahko 
sejemo tudi v mešanicah z ozimno grašico (70 kg +90 kg /ha), ali z ozimnim krmnim grahom ( 70 kg + 100 kg / ha).

Vrsta Čas setve
Količina
semena
 (kg/ha)

Spravilo
Strošek
semena 
(Sit/ha)

Mnogocvetna ljuljka konec VIII.–začetek X. 40 - 50 konecX. – začetek V. 28.000,-

Pasja trava konec VIII.–začetek X. 20 - 25 začetek V. 34.000.-

Inkarnatka do 10. IX. 25 -30 konec V. 24.000,-

Krmna repica do 15. IX. 8 - 12 konec IV. 6.000,-

Krmna ogrščica do 15. IX. 8 - 12 konec IV. 5.500,-

Grašljinka –
Krmna grašica
Inkarnatka
Mnogocvetna ljuljka 

do 20. IX.
50   +
20   +
10   

začetek V. 67.800,-

Rž do 25. IX. 180-200 začetek V. 18.000,-

Ječmen do 25. IX. 180-220 začetek V. 18.000,-

Rž ali ječmen  +
Krmna grašica do 25. IX. 60  +

90 začetek V. 80.000,-

Rž ali ječmen  +
Krmni grah do 25. IX. 60  +

110 začetek V. 100.000,-

Zlatko Krasnič
Kmetijski svetovalec

Znano je, da je pri vseh načinih pospravila 
travne ruše izredno pomemben pravočasen 
pričetek le teh. To velja tudi za pašo, za ka-
tero pa lahko rečemo, da kljub izkušnjam na 
večini pašno – kosnih gospodarstvih kas-
ni, zato je pozneje potrebna čistilna košnja 
ostankov paše, kar seveda zmanjšuje končni 
efekt. Letošnja pašna sezona bo ponovno 
marsikomu v poduk.
Kdor je pričel s pašo travne ruše dejansko 
v višini 4-5 cm  le-te, ta bo zaradi letošnje-
ga zgodnjega spomladanskega sušnega ob-
dobja , že v prvem obhodu pri pašno kosni 

pol- obročni paši popasel 9-10 čredink, torej 
dovolj za zagotovitev drugega obhoda čre-
de. Vsi tisti, ki pa so začeli pašno sezono 
prepozno in bodo morebiti imeli še težave z 
odkosom trave z 2-3 čredink bodo zagotovo 
imeli moten 2 obhod črede.
Pri intenzivni paši povprek, ko pasemo živi-
no najprej na 2/5 pašnika pa prepozen priče-
tek paše pomeni preveč pašnih ostankov, ki 
jih živina ob kombiniranju krmnega obroka, 
to je poleg mlade po paši na novo pognale 
travne ruše še odkošene na pol uvele ostan-
ke le – te enostavno ne uspe konzumirati  ter 

jih je pač preveč. Poleg tega moramo v ta-
kem primeru še prej pokositi preostale 3/5 
pašnika, kar spet zna biti problematično.
Pri paši, ki je v veljavi za hribovit svet, pa 
pomeni prepozen pričetek paše tudi določe-
no izgubo, pa čeprav je v tem primeru mar-
sikje več časa za odkos travne ruše v čredin-
kah, namenjenih košnji. 
Jasno je, da je za kvalitetno pašno – kos-
no gospodarjenje pomembna tudi pravilna 
obremenitev pašnika po živini.
Večji del gospodarstev ima, kar se tiče pra-
vilne obremenitve pašnika, prej premalo ži-

KGZS-ZAVOD LJUBLJANA
ENOTA IG

ALI SMO PRAVOČASNO ZAČELI S PAŠO ŽIVINE OB 
UPOŠTEVANJU PRAVILNE OBREMENITVE PAŠNIKA?
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vine kot preveč. Idealno bi bilo, da je pašnik 
v času bujne rasti travne ruše maksimalno 
obremenjen, kasneje pa manj, vendar zaradi 
pridobitve črede na teži preko pašne sezone 
temu ni tako. Zato je pri izračunu pravilne 
obremenitve potrebno upoštevati tako ime-
novane gonske teže pasočih se živali.
V primeru prevelike obremenitve pašnika 
z živino pride pred košnjo premalo travne 
ruše in obratno, pri premajhni  obremenit-

vi preveč, pri tem pa je izkoriščanje travne 
ruše preveč enostransko.
Pri pašno – kosnih gospodarstvih z uvede-
no polobročno pašo pa tudi pri paši, ki je v 
veljavi za hribovit svet, kjer prve tri obhode 
pasemo živino po za košnjo neprimernih ali 
manj primernih čredinkah, v tem času išče-
mo čredinke, v katerih bo travna ruša zrasla 
v pašno višino. Kakor hitro nam travna ruša 
v nekaterih čredinkah preraste pašno višino, 

je to zanesljiv znak, da s pašo  zamujamo, 
zato smo prisiljeni, da si bomo z zgodnej-
šim odkosom travne ruše zagotovili pri pol-
obročni paši zadovoljiv 2. obhod, pri paši 
povprek pa 4. obhod črede.

Zlatko Krasnič
Kmetijski svetovalec

Nekatere  rastline  so v  svojem  evolucijskem  razvoju pridobile Sposobnost;  da privabijo, ujamejo in prebavijo različne vrste žuželk. 
Ena   izmed  njih  je  tudi  rastlina  z   imenom   Dionea muscipula,ki raste le v močvirnih področjih Severne Amerike in je daljna sorodni-
ca, nam bolje poznane, Rosike. Dionea muscipula je rastlina s kratkim, pokončnim steblom, ki ima na  vrhu nekaj lepih, belih cvetov. Listi 
se nahajajo okoli  stebla in so iz dveh enakih delov, podobni so stranicam polodprte knjige. Na robu listov je nekaj nežnih dlačic, v sredini 
pa izrastki podobni brbončastim bradavicam, ki na na močnejše dotike ali, če v njih pihnemo, ne reagirajo, na vsak nežnejši dotik pa se 
naglo zaprejo. Žuželka, ki se v letu mimo rastline le za hip dotakne listov, postane hrana za rastlino. Zaklopke na listih se zapro in zdrobijo 
žrtev, ko pa se čez 14 dni ponovno odprejo, rastlina izloči samo neprebavljive dele, kot so krila in hitin. Včasih se zgodi, da večje živali 
(pajki,muhe) tudi uidejo iz zaklopk na listih, ker so dovolj močni, da jih odprejo. Znano je, da pri navadni Rosiki, insekte in žuželke, pri-
vabljajo svetlikajoče kapljice “rose”, ki jo rastlina izloča prav s tem namenom, da jih privabi nase. Nekatere  druge  vrste mesojedih rastlin 
svoje žrtve ne ubijajo, ampak jih ujamejo v posebno razvite organe, ki so grajeni kot pasti in jih tam počasi prebavijo. Pri nas je najbolj 
znana Mešinka (Utricularia L.), ki živi v močvirjih kot plavajoča vodna rastlina. Liste ima drobne, podobne iglicam, so dvakrat deljeni v 
črtalaste, nazobčane roglje. Cvetovi so žveplenorumeni in gledajo iz vode. Med listi se nahajajo drobni mehurčki, ki imajo majhne odprti-
ne, pokrite z navznoter obrnjenimi dlačicami, tako, da se z zunanje strani ne vidijo. Ko žrtev, ki brede po vodi, naleti na mehurček, zaide 
vanj, narobe obrnjene dlačice pa mu ne pustijo, da bi se vrnila iz pasti, zato tu pogine, rastlina pa ga prebavi. Nekatere rastline imajo na 
mehurčku tudi  posebno zaklopko, ki dodatno onemogoča izhod iz mehurčka. Ker ima Mešinka veliko mehurčkov, se ne more pritoževati 
nad pomanjkanjem hrane.

ZLATKO KRASNIČ

KMETIJSKI ZAVOD LJUBLJANA
SVETOVALNA ENOTA IG

MESOJEDE RASTLINE

S stališča varovanja talne vode ima pridelovanje ozimnih žit vsekakor prednost pred jarimi žiti. Posevki ozimnih žit omogočajo 
poraščenost tal že v jesenskem in zimskem času, kar zmanjšuje možnost izpiranja dušika v tem obdobju. 
Podobno, kot velja za vse gojene rastline, se tudi pri gnojenju žit držimo temeljnega načela, to je, da gnojimo skladno s potrebami 
rastlin. Za pravilno gnojenje moramo poznati dva osnovna podatka: 

- raven založenosti tal z najpomembnejšimi hranili, kar ugotovimo s kemično analizo tal,
- odvzem hranil s pričakovanim pridelkom žit. 

Na območjih varstvenih pasov vodnih virov, naj pričakovani pridelek ozimne pšenice ali ječmena ne bi presegal 5 t/ha. Tako bi bilo 
potrebno za pridelek med 4 in 5 t/ha ozimne pšenice ali ječmena, na srednje oskrbljenih  tleh, v obliki mineralnih gnojil dodati 70 
do 90 kg fosforja in 100 do 120 kg kalija na hektar (v obliki PK gnojil). Na slabše oskrbljenih tleh bi odmerki morali biti primerno 
višji. Na tleh, ki so dobro oskrbljena s tema hraniloma, pa priporočamo  gnojenje s fosforjem in kalijem spomladi, ko namesto z 
enostavnimi dušičnimi gnojili dognojujemo z NPK gnojili, z večjo vsebnostjo dušika.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti gnojenju z dušikom, saj je med vsemi hranili najbolj podvržen izpiranju v nižje plasti in 
podtalnico, hkrati pa ima zelo velik vpliv na višino in kakovost pridelka. Na vodovarstvenih območjih pitne vode (v nadaljevanjuV-
VO) moramo gnojenje z dušikom opraviti tako, da v čim večji meri zmanjšamo možnost izpiranja v vodo. Mejna vrednost letnega 
vnosa dušika pri ozimni pšenici je 150 kg/ha in 120 kg/ha pri ozimnem ječmenu. Poleg višine celotnega odmerka dušika je za dobro 
uspevanje žit zelo pomembno, kako skupno količino razdelimo med rastjo. Ozimnih žit na VVO ob setvi v jeseni ne smemo gnojiti 
z dušikom, sicer pa so tudi potrebe rastlin po tem hranilu, v obdobju od setve do začetka spomladanske rasti, majhne. Rastline jih v 

GNOJENJE OZIMNE PŠENICE IN JEČMENA NA 
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH PITNE VODE
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glavnem pokrijejo iz talnih zalog, posebno še, če žita sledijo poljščinam ali vrtninam, ki so bile gnojene s hlevskim gnojem.
Spomladi žita dognojujemo dva do trikrat. Prvo dognojevanje opravimo ob začetku spomladanske rasti v fazi razraščanja in na-
slednje v fazi kolenčenja. Za dosego boljše  kakovosti pa ozimno pšenico dognojujemo še neposredno po klasitvi. Za prvo spomla-
dansko  dognojevanje ob začetku rasti je zelo pomembno, da odmerek dušika določimo na osnovi analize o vsebnosti mineralnega 
dušika v tleh. Vsebnost v tleh lahko ugotovimo laboratorijsko z Nmin metodo(ki zaradi majhnosti njiv in visoke cene ni primerna za 
naše razmere) ali s pomočjo hitrih terenskih metod (na primer z uporabo RQ-fleksa, hitri talni nitratni test in za katere so svetovalci 
tudi usposobljeni).  Na osnovi večletnih poskusov je bilo ugotovljeno, da je optimalna ciljna vrednost  mineralnega dušika v tleh, 
v fazi prvega dognojevanja ozimne pšenice, 120 kg/ha. Gnojilni odmerek dušika za prvo dognojevanje določimo tako, da od ciljne 
vrednosti 120 kg N/ha, odštejemo z RQ-fleksom ali hitrim talnim nitratnim testom ugotovljeno vsebnost mineralnega dušika v tleh. 
Na plitvih tleh, kjer je nevarnost spiranja dušika večja, pa predlagamo ciljno vrednost za prvo dognojevanje ozimne pšenice v višini 
80 kg N/ha. Enako vrednost (80 kg N/ha) priporočamo tudi za ozimni ječmen na vseh varstvenih pasovih vodnih virov v MOL. 
Odmerek  dušika za drugo dognojevanje, v fazi enega do dveh kolenc, določimo s pomočjo hitrega rastlinskega nitratnega testa. Na 
osnovi ugotovljene vrednosti nitratov v rastlinskem soku določimo primeren odmerek  dušika. Najpogostejši odmerek se giblje med 
40 in 50 kg dušika na hektar. Na VVO odmerek zmanjšamo za 10 do 20%, tako pri gnojenju ozimne pšenice, kakor tudi pri ozimnem 
ječmenu. Za boljšo kakovost ozimne pšenice (višja vsebnost beljakovin v zrnju), opravimo še tretje dognojevanje, neposredno po 
klasenju. V tem obdobju odsvetujemo dognojevanje s KAN-om. V primeru nastopa sušnega obdobja po klasenju obstaja namreč 
nevarnost, da se bo neizkoriščen dušik po žetvi izpral v podtalje. Posevke pšenice raje pognojimo z 10% raztopino sečnine (UREA 
46% N), pri čemer naj odmerek dušika ne presega 20 kg/ha. 

Zlatko Krasnič
Kmetijski svetovalec

KMETIJSKI ZAVOD LJUBLJANA 
SVETOVALNA ENOTA IG 
    

POPORODNE ZASTRUPITVE PRI ŽIVALIH
 
Puerperalna intoksikacija (zastrupitev)je bolezensko stanje živali,ki nastane takrat,ko pride do resorpcije strupov (toksinov),ki 
jih proizvajajo mikroorganizmi,ki se razmnožujejo v razpadli posteljici,gnijočem plodu ali nasplošno v vsebini maternice.Sami 
mikroorganizmi pridejo v maternico med potekom poroda,njihovi strupi pa,prav tako kot strupeni produkti ,ki nastanejo pri 
gnilem razpadu beljakovin,posteljice in vsebine maternice, dražijo in poškodujejo sluznico porodnih poti in same maternice.
Strupi prehajajo skozi sluznico v krvni in limfni obtok, potom teh pa v posamezne organe,ki jih potem poškodujejo. Zaradi 
atonije maternice,je proces zastrupitve še hitrejši. Puerperalna intoksikacije je lahko lokalna ali pa splošna.
Lokalna puerperalna intoksikacija je bolj pogosta pri kravah,ovcah in kozah,čeprav se pojavlja tudi pri drugih živalih.Do za-
strupitve pride najpogosteje zaradi nestrokovne in nepravilne pomoči pri porodu (predvsem zaradi neustrezne higiene).
Lahko pa nastane tudi zaradi komplikacij pri zaostajanju posteljice ali pri odstranjevanju odmrlih plodov iz maternice. Pogost 
znak zastrupitve je dolgotrajen izcedek iz sramnice, ki je na začetku voden,umazan in smrdljiv,kasneje pa postane sluzast.Živali 
imajo povišano temperaturo,z zdravljenjem pa moramo začeti takoj.Veterinar odstrani iz maternice vse patološke  tvorbe  in 
zdravi z uterotoniki  in antibiotiki.Pri težjih in kompliciranih oblikah zastrupitve lahko postanejo živali trajno neplodne (jalo-
ve).
Splošna puerperalna intoksikacija se lahko pojavi pri vseh domačih živalih,najpogostejša pa je pri kravah in kobilah.Patološke 
spremembe se kažejo na spolnih organih,porušeno pa je tudi splošno zdravstveno stanje živali.Dva do štiri dni po porodu,ko se 
v maternici nabere večja količina gnojnega in krvavega izločka,se le ta resorbira v kri in limfo.Prehitro zaprtje materničnega 
vratu in atonija maternice,sta pomembna razloga ,da pride do zastrupitve.Razpadni produkti beljakovin in bakterijski toksini,po 
prihodu v krvni obtok,poškodujejo predvsem jetra,ledvice in srce. Splošni puerperalni zastrupitvi ,se lahko izognemo samo s 
strokovnim delom pri porodu in upoštevanjem osnovnih načel sepse in antisepse.
Prizadete živali imajo običajno povišano telesno temperaturo in povišano frekvenco dihanja, so neješče, izgubijo mleko, stalno 
ležijo,dlaka je brez leska, iz nožnice pa se cedi rjavkasta sluz.
Pri kobilah opazimo nastanek zastrupitve že 12-36 ur po žrebitvi.Pri ovcah in kozah so znaki zastrupitve podobni kot pri krava-
h,pri psih in prašičih pa nastane zastrupitev takrat,ko v maternici začne razpad odmrlih plodov.Pri sumu na zastrupitev je treba 
na pomoč takoj poklicati veterinarja,kajti zapoznela intervencija in zdravljenje ne pomagata več.
Bistvo zdravljenja je odstranitev patološke vsebine iz maternice, maternica se mora izprati,živalim pa se dajejo antibiotiki širo-
kega spektra.Pri prašičih in psih se pri zaostanku gnijočih plodov,opravi carski rez.

Zlatko Krasnič
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SNEŽILO JE KOT ZA STAVO - V KNJIŽNICI PREŽIHOV 
VORANC PA SMO IMELI PROSLAVO …

Knjižne novosti

Bil je 19. marec zvečer. Sneg je naleta-
val, v Knjižnici Prežihov Voranc (KPV) 
pa smo  imeli proslavo ob petdesetletnici 
njene ustanovitve. Tudi stavba knjižnice 
se je ob praznovanju jubileja pražnje ob-
lekla. Bila je kot nevesta, vsa v belem, saj 
je  snežilo kot sredi najhujše zime. Sim-
bolika pač; z nami je praznovala tudi na-
rava, ki je tako pomagala označiti začetek 
novega obdobja – a hkrati nadaljevanje do 
sedaj  prehojene poti, tlakovane z napori  
njenih  zaposlenih in zaznamovane z lepi-
mi, odmevnimi rezultati. 
Da bi dostojno obeležili ta pomembni ju-
bilej, smo, kot je običajno ob takšnih do-
godkih, pripravili slavnostno prireditev s 
kulturnim programom, ki so ga oblikovali 
dramska igralka gospa Ivanka Mežan in 
vokalna skupina – oktet študentov Puš-
lušte. Prireditev je povezovala dr. Manca 
Košir, dolgoletna članica KPV, ki se tako 
kot knjižničarji trudi širiti bralno kulturo. 
Posebno spoštovanje do KPV je izkazal 
gospod Zoran Janković, župan Mestne 
občine Ljubljana, ustanoviteljice KPV, ki 
se je prireditve kljub delovnim obvezno-
stim udeležil in nagovoril zbrane kot slav-
nostni govornik. S svojo prisotnostjo so 
praznovanje počastili sedanji in nekdanji 
sodelavci KPV, župana občine Škofljica 
gospod Boštjan Rigler in občine Horjul 
gospod Janko Jazbec, Silva Novljan s 
Centra za razvoj knjižničarstva pri Na-
rodni in univerzitetni knjižnici, predstav-
niki slovenskih splošnih knjižnic, družina 
nekdanje dolgoletne direktorice KPV go-
spe Brede Bajuk, predstavniki občinskih 
uprav in seveda uporabniki knjižnice. O 
nastanku, rasti, razvoju in o načrtih KPV 
pa sem spregovorila sama kot njena direk-
torica.
Knjižnico Prežihov Voranc je 6. novem-
bra leta 1956 ustanovila Občina Ljub-
ljana Vič − Rudnik, da bi pokrila potrebe 
po knjižnični dejavnosti na svojem ob-
sežnem območju. Knjižnica je svojim 
uporabnikom odprla vrata 1. marca 1958. 
Delovati je začela na skromnih 40 kva-
dratnih metrih na Zavetiški ulici s 1.337 
enotami knjižnega gradiva in eno knjižni-
čarko, dolgoletno direktorico, žal že po-
kojno gospo Bredo Bajuk, ki je naredila 
veliko dobrega za KPV, predvsem pa je 
»orala ledino«. Spomin na njeno delo bo 
ostal med drugim zapisan tudi v jubilej-

nem zborniku KPV.
Razvoj Knjižnice Prežihov Voranc je bil 
tesno povezan z nastajanjem in razvojem 
lokalne knjižnične mreže, ki je strokov-
no povezala društvene knjižnice na že 
omenjenem območju. Vedno nove nalo-
ge KPV so zahtevale tudi večje prostore 
matične knjižnice. Po selitvi iz Zavetiške 
na Vrhovnikovo ulico leta 1975 je KPV 
trinajst let delovala v gradbeni baraki. Se-
litev na Tržaško cesto 47 a leta 1988 v na 
novo zgrajeno knjižnico po načrtih arhi-
tekta Igorja Skulja pa je bila nedvomno 
pomembna pridobitev za nadaljnji razvoj 
KPV. V novih, večjih prostorih v izmeri 
836 kvadratnih metrov se je KPV zače-
la pospešeno posodabljati, tako v smislu 
novih vsebin kot tudi v smislu delovnih 
postopkov, predvsem v zvezi z informati-
zacijo dejavnosti, ki se je začela v devet-
desetih letih prejšnjega stoletja. V matični 
knjižnici in njeni razvejani mreži se je po-
večala pestrost ponudbe, tradicionalnim 
gradivom so se pridružili sodobni nosilci 
zapisov, povečala se je ponudba kulturnih 
prireditev za vse starostne skupine, sode-
lovanje s šolami in drugimi ustanovami, 
povečale pa so se tudi prostorske zmoglji-
vosti v knjižničnih enotah Brdo, Dobrova, 
Ig in Rudnik. 

V preteklih petdesetih letih je KPV delo-
vala v prostoru in času mnogih sprememb. 
Od prehoda v sedanji demokratični druž-
beno-politični sistem, ki je knjižnico in 
knjižnične storitve postavil na trg, na ka-
terem si je morala vedno znova zagotav-
ljati svoje mesto, preko zaradi denacio-
nalizacije izgubljenih prostorov, do spre-
memb na področju lokalne samouprave, 
ko je s preoblikovanjem in ustavljanjem 
novih občin KPV dobila nove sogovor-
nike in financerje, ki pa na začetku niso 
imeli vedno dovolj posluha za potrebe in 
prilagajanja na vedno bolj zahtevna pri-
čakovanja uporabnikov. 
Politični in administrativni ukrepi lahko, 
predvsem tisti, ki niso dovolj premišljeni 
in ki nasilno posežejo v utečeno in raz-
vojno naravnano delovanje ustanove, 
povzročijo veliko težko popravljive ško-
de pri uresničevanju njenega poslanstva; 
škode, ki najbolj prizadene uporabnike 
njenih storitev. Glede tega je povsem ja-
sen tudi UNESCOV Manifest, ki govori o 
tem, da so knjižnice okna v svet lokalnih 
skupnosti, da prispevajo k demokratične-
mu razvoju posameznikov in skupnosti in 
s tem prispevajo k družbeni blaginji. Pri 
organizaciji knjižnic je potrebno upošte-
vati v Evropski uniji temeljno načelo sub-



Občinska uprava poroča

54

sidiarnosti, ki zahteva, da se pristojnosti 
glede urejanja in odločanja o javnih za-
devah prenesejo na najnižjo možno raven, 
ki je še učinkovita.
Posebej pri tako razvejani mreži, kot jo 
ima Knjižnica Prežihov Voranc, ki pokri-
va raznoliko področje, saj zajema tako del 
prestolnice kot tudi bolj vaško obmestno 
področje, je ključno dobro poznavanje 
posebnosti okolij in s tem posebnosti pri-
čakovanj in zahtev njihovih prebivalcev. 
Zato je za uspešen nadaljnji razvoj knjiž-
nice in njenih storitev pomembno, da se 
ohranja sedanji organizacijski model in 
nadaljuje začrtano smer razvoja. Nalo-
ge, ki jih knjižnica danes opravlja, so v 
skladu z načeli o čim večji povezanosti z 
okoljem in časom, so  čim bolj splošne in  
obenem specialne glede na okolje.  
Danes lahko s ponosom govorimo o 
uspešno prehojeni poti, o lepih rezultatih, 
ki so posledica delovne vneme in priza-
devanj zaposlenih vseh generacij, primer-
ne organiziranosti z vizijo in zavedanjem 
poslanstva splošne knjižnice,  poslanstva 
v smislu dvigovanja kulturnega, izobraže-
valnega in socialnega nivoja prebivalstva 
na območju delovanja knjižnice. KPV je 
bila ustanovljena kot zadnja med petimi 
ljubljanskimi splošnimi knjižnicami. Kas-
nejši začetek je hitro nadoknadila in danes 
v svojem delovanju ne zaostaja za svojimi 

starejšimi sestrami. Je sodobna knjižnica, 
kulturno informacijsko središče v svojem 
okolju, s prostim dostopom do vseh vrst 
znanj, informacij in kulturnih dobrin. Za-
gotavlja pogoje za vseživljenjsko učenje 
in kulturni razvoj posameznika in okolja, 
v katerem deluje.
V lokalno knjižnično mrežo je vključenih 
16 knjižničnih enot, delujočih na območ-
ju, kjer prebiva več kot 85.000 potenci-
alnih uporabnikov knjižničnih storitev. 
KPV deluje v sedmih občinah, ki so na-
stale na območju nekdanje občine Ljub-
ljana Vič−Rudnik, in sicer v mestni ob-
čini Ljubljana (v četrtnih skupnostih Vič, 
Rudnik, Trnovo in Rožnik) in v primest-
nih občinah Brezovica, Dobrova-Polhov 
Gradec, Horjul, Ig, Škofljica in Velike 
Lašče. Trenutno šteje zbirka 285.000 enot 
knjižničnega gradiva, skupaj deluje na 
2.594 kvadratnih metrih delovne površine 
in ima 34 zaposlenih.
Primerjava z letom 1975, za katerega ob-
stajajo istovrstni in tako primerljivi sta-
tistični podatki, pokaže, da KPV danes 
izvaja svojo dejavnost na 12-krat večjih 
površinah, ima 19-krat več članov, 26-
krat večji obisk, 30-krat večjo izposojo, 
34-krat večjo zalogo knjižničnega gradi-
va in le 5-krat večje število zaposlenih. 
Številke povedo vse, zato komentar ni 
potreben.

Reševanje prostorske problematike je 
stalnica v delovanju Knjižnice Prežihov 
Voranc. Uspešnost tega razreševanja je 
na nek način tudi pogojevala dinamiko 
razvoja. V zadnjem desetletju smo bili v 
tem smislu uspešni, saj smo prostorsko 
razširili knjižnične enote Škofljica, Veli-
ke Lašče kar dvakrat, Grba, Rudnik, Rob, 
Podpeč, Horjul in zgradili prizidek k ma-
tični knjižnici, kamor smo preselili službe 
uprave, nabave in obdelave gradiva, s tem 
pa povečali prostor za osnovno dejavnost, 
ki pa je že premajhen, zato razmišljamo o 
možnostih nadaljnje širitve matične knjiž-
nice. Pripravljamo pa se tudi na nove ši-
ritve na Igu in ponovno na Škofljici.
Ankete, ki jih izvajamo med svojimi upo-
rabniki, kažejo na pomembnost ustrezne-
ga knjižničnega prostora. To potrjujejo 
tudi prostorske izboljšave, saj se ob vsaki 
takšni pridobitvi obisk, članstvo in izpo-
soja skokovito povečajo. Uspešna je na-
mreč tista knjižnica, ki ima zadovoljne 
uporabnike, s čimer upravičuje obstoj in 
dokazuje koristnost. 
Razvoj knjižničarske stroke, informa-
cijske tehnologije, potrebe okolja in pri-
čakovanja uporabnikov postavljajo pred 
knjižnico vedno nove izzive, ki jih je mo-
goče uspešno in učinkovito uresničevati 
le ob ustreznem financiranju.
Da ljudje našo knjižnico potrebujejo in da 
so z njo zadovoljni, govorijo tudi številke, 
saj je bilo lani izposojenih več kot 1.60-
0.000 enot knjižničnega gradiva, uporab-
niki pa so knjižnico obiskali več kot pol 
milijonkrat.
Kot direktorica se zahvaljujem vsem, ki 
so v preteklosti in ki danes soustvarjajo 
podobo KPV, vsem tistim, ki zagotavlja-
jo materialne pogoje za njeno delovanje 
in seveda uporabnikom, ki radi zahajajo 
v našo knjižnico. In hvala vsem, ki ste 
nas kljub težkim vremenskim razmeram 
s svojim obiskom počastili ob praznova-
nju njene obletnice. Prepričana sem, da si 
bomo knjižničarji KPV še naprej priza-
devali za kakovostne knjižnične storitve 
v bralcem prijazni knjižnici.
Vse to in še več smo zapisali v jubilejnem 
zborniku, ki smo ga zaposleni v Knjižnici 
Prežihov Voranc pripravili ob njeni petde-
setletnici. Govori o preteklosti, sedanjosti 
in se spogleduje s prihodnostjo knjižnice. 
Zanimiv in malo drugačen vidik pa odsti-
ra  Manca Košir v svojem prispevku, ki 
ima zgovoren naslov Knjižnica – prostor 
za ozdravljenje duše.

Milena Pinter
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KNJIŽNICA ŠKOFLJICA

ODDELEK ZA ODRASLE

1    Filozofija, etika, okultizem, psihologija
• KALIŠNIK, Varja: Svetlo modra: priročnik za duhovno rast in razvoj
• WILSON, Danson: Prerokbe in uganke Nostradamusa
• KEJŽAR, Tea: Zlata sanjska knjiga; sanje, simboli, ciganske karte, tarot, 

astrologija

2   Verstva
� LANZI, Fernardo: Krščanska božjepotna svetišča vsega sveta
� HVALNICE iz svetopisemske knjige Psalmi

3   Sociologija, politika, ekonomija, pravo, vzgoja, etnologija
� PRAVA poroka?: 12 razmišljanj o zakonski zvezi
� VOGELNIK, Eka: Okci, dober dan: pesmice, igrice, zgibanje in otroško gleda-

lišče
� INNES, Brian: Ponaredki in poneverbe: resnične zgodbe o največjih prevarah v 

zgodovini:  kriminalci, prevare in žrtve
� PRAKTIČNI VODNIK za upokojence: pravice, možnosti, priložnosti
� DRNOVŠEK, Marjan: Usodna privlačnost Amerike: pričevanja izseljencev o 

prvih stikih z novim svetom

5   Okolje, biologija, rastlinstvo, živalstvo
� VUKELIČ, Eva: Vodnik po koščevi učni uri: naravni rezervat iški morost
� LOVELOCK, James: Gaja se maščuje: o pregrevanju zemlje in usodi človeštva
� DAWKINS, Richard: Sebični gen
� MASTNAK, Matjaž: Pogled v rastlinski svet. Celovit priročnik o rastlinah
� ŽIVLJENJE med nebom in zemljo: naše ptice na 25 posebnih območjih varstva

6   Okrasne rastline, kuharice
� BALKONSKE rastline in posodovke: temeljno delo za vse ljubitelje rastlin
� ČASAR, Branko: Boug žegnjaj

80/81   Jezikoslovje
� TRANTER, Kate: Korak za korakom: avdiotečaj za začetnike. Angleščina
� TRIBE, Simon: Korak naprej: nadaljevalni avdiotečaj. Angleščina
� MUŠIČ, Janez: Oton Župančič: življenje in delo

82 – 1 Poezija
� LAINŠČEK, Feri: Ne bodi kot drugi: pesmi o dvojini
� PAVČEK, Tone: Pavcek.doc : za domišljijsko potovanje in domače branje

82-311.2   Družabni romani
� PARSONS, Tony: Družina je zakon

Novo na knjižnih policah
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� SHORS, John: Pod marmornim nebom
� FILIPČIČ, Emil: Keopsova piramida
� GRADIŠNIK, Branko: Roka, voda, kamen: roman v treh letih: prvo 

leto: 1990 in nazaj
� SWIFT, Graham: Zadnja želja
� APPANAH- Mourriquand, Nathacha: Annina poroka
� DOLENC, Božidar T.: Grenke pomaranče

82-311.6   Zgodovinski roman
� LOHR, Robert: Šahovski avtomat: zgodovinski avtomat

82-312.6, 929    Biografski romani, biografije
� HUNERMANN, Wilhelm: Pekovski vajenec iz Znojma: življenjepis 

sv.Klemena Marija Dvoržaka
� STANIČ, Rinaldo: Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih 

občin
� CHANG, Jung: Mao: neznana zgodba
� HALL, Allan: Dekle iz kleti: zgodba Natasche Kampusch
� VULIKIĆ, Velimir: Večni bojevnik: psihiater dr.Janez Rugelj

82-32   Kratka proza
� PIQUEMAL, Michel: Modrosti srca: zgodbe za 5 minut
� FELC, Jože: Cinober
� MARINČIČ, Katarina: O treh
� ZGODBE iz Malezije : antologija malezijske in singapurske kratke pro-

ze
� DRETNIK, Darč: Knjiga Ana D
� TUDOR, Doris: Kaj novega pod soncem: zgodbe za 5', 10' in 15'

82-94  Spomini
� SOLŽENICYN, Aleksander Isaevič: Otočje Gulag: 1918-1956: poskus 

umetniškega raziskovanja
� PAMUK, Orhan: Istanbul: spomini na mesto

886.3-312.4    Kriminalke
� BOURNE, Sam: Pravičniki
� KHOURY; Raymond: Zadnji temljar

886.3-312.9   Znanstvena fantastika
� PRATCHETT, Terry: Luč fantastike
� MARTIN, George R. R.: Pesem ledu in ognja. Knj1, Igra prestolov

9  Geografija, turistični vodiči,  zgodovina
� KOLENDIĆ, Dubrovko: Beograd in Novi Sad
� SACCO, Joe: Goražde : Varovano območje: vojna v vzhodni Bosni1992-

95
� 100 največjih čudes sveta

Novo na knjižnih policah
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Priporočam v branje

PRIPOROČAM V BRANJE:

WALTER MOSLEY: SREČNI SIN
Walter Mosley, najbolj prodajan avtor na lestvici časopisa 
New York Times, se v tej knjigi ukvarja predvsem z vpra-
šanjem sreče in kako jo doživljamo.
V srečnem sinu se skozi  zgodbo dveh dečkov (Erika in 
Tomya) predstavljena nasprotja, ki jih srečujemo v živ-
ljenju - bogate in siromašne, moralne in nemoralne belce 
in črnce.  Čeprav ju ne vežejo krvne vezi, postaneta brata 
za vse življenje. Thomas je temnopolt in ga ves čas pesti-
jo različne bolezni in poškodbe, vendar kljub temu najde 
veselje v najbolj preprostih stvareh v življenju. Eric pa 
je bel,močan, pameten, postaven in uspe mu vse, česar se 
loti, vendar se globoko v sebi boji, da je preklet s tako sil-
no notranjo močjo, da lahko škoduje tistim, ki jih najbolj 
ljubi. Ko mora Thomas zaradi tragedije zapustiti edino 
družino, ki jo pozna in si na novo ustvariti novo življenje 

ob svojem biološkem očetu, se njegovo življenje popolnoma spremeni, saj mora pre-
našati zlorabe, revščino in se boriti za preživetje na ulici. Eric pa je nadvse uspešen 
in živi življenje polno privilegijev. Nenavaden splet okoliščin veliko let kasneje bra-
ta spet združi…
Ob koncu knjige se postavlja vprašanje, kateri od mladeničev je res srečni sin. 

OBVESTILO!
Obveščamo vas, da bo Knjižnica Škofljica 

 ZAPRTA
13. (sreda), 14. (četrtek) in 15. (petek) JUNIJA 

zaradi selitve knjižnice 
v večje prostore (nad trgovino TUŠ).

Hvala za razumevanje!

        Alma Vidmar-Mederal



Občinska uprava poroča
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FOTOGRAFIRAJMO Z VESELJEM IN USPEŠNO
V organizaciji KUD Škofljica in pod mentorstvom Ferucia Hrvatina, poklicnega in uveljav-
ljenega fotografa, je v preteklih majskih dneh (16., 17., 19., 21., 28.) potekal fotografski 
tečaj za začetnike z naslovom Fotografirajmo z veseljem in uspešno ter s podnaslovom Kako 
narediti dobro fotografijo, ne da bi zato potrebovali srečo? Fotografski mojster Hrvatin, tudi 
avtor priročnika z imenovanim naslovom, je tečajnike, zbralo se nas je 17 navdušencev raz-
ličnih starosti in zanimanj, v desetih  urah skušal popeljati skozi osnove sveta fotografije, 
analogne in digitalne. V štirih urah teorije (pogovori so potekali v občinskih prostorih) smo 
spoznali fotoaparat, njegove dele in vloge; objektiv kot naše oko in glavni del fotoaparata; 
globinsko ostrino; tehnike fotografiranja (otroška, reportažna, umetniška, portretna tehnika); 
dobro luč in kompozicijo (likovne osnove).  V urah prakse na terenu –prvič smo fotografirali 
v Zalogu in na srečanju starodobnih vozil, drugič smo iskali zanimivosti kozolca, cerkve 
in okolice na Gumnišču – pa smo se trudili pridobljeno znanje uporabiti in narediti kakšen 
dober posnetek. Z mentorjevo pomočjo smo skušali najti ustrezno svetlobo, ostrino in po-
stavitev izbranih motivov. Zadnje srečanje smo posvetili oceni in kritiki lastnih izdelkov ter 
skušali izbrati nekatere izmed boljših slik posameznikov za objavo v aktualni številki ob-
činskega glasila. Jeseni pa bomo pripravili tudi razstavo fotografij tečajnikov.  

V imenu KUD Škofljica in v imenu udeležencev se mentorju Hrvatinu zahvaljujem za po-
darjeni čas, znanje,  izkušnje in nasvete.

Dobro luč Vam želim

K. Š.






