




Lavrica, osnovna šola, 21.4. 2007. Občina 
Škofljica je organizirala 1. DAN  ZEMLJE
za vse občane občine. Šolsko igrišče je bilo 
kar solidno zasedeno, ni bilo pa premajhno.
Nastopali so otroci podružnične osnovne 
šole Lavrica, pa mešani PZ Češnje, svoj go-
vor je imel župan g. Boštjan Rigler, pred-
sednik KS Lavrica g.Gačnik in še kdo. Med 
gosti so bili sklepčni občinski svetniki, g. 
župnik s Škofljice , pa seveda predstavniki
raznih društev in še kdo. Največ je bilo pa 
staršev nastopajočih otrok. Članice TD Lav-
rica so se potrudile in lepo okrasile priredit-
veni prostor. 
Ves program je skrbno zbral in povezoval 
g.Roman Brunšek. Je že tako, misli so uha-
jale nazaj v našo mladost, v naše otroštvo. 
Nekoč smo živeli mnogo bolj skromno kot 
danes, bilo pa je bolj prisrčno in odkrito. 
Naši starši so znali zbrati svoje otroke in na-
rediti nepozabno srečanje. Časi  in življenje 
se spreminjajo z veliko hitrostjo. Današnje 
moderne globalizacije se marsikdo že boji, 
drugi pa tudi na vodi čutijo, da se bližajo 
nepričakovane stvari. Prevelike težnje po 
velikih dobičkih vzbujajo med državljani 

kar neko skrb. To problematiko najbolj ob-
vladujejo skandinavske države in Avstrija. 
Znane so kar pogosto izrečene trde besede 
: »Misli globalno , delaj lokalno .«  Kljub 
uradni menjavi denarja iz tolarjev v tako 
zaželeni in opevani evro, je kar naenkrat 
zmanjkalo denarja tudi v nogavicah. Nasto-
pil je trd pristanek na mehka barjanska tla. 
Ja, politiki še nikoli niso tako hvalili, kako 
smo pridni in uspešni, mali človek pa to res-
nico čuti po svoje. 
Ustanavlja se krajinski park Ljubljansko 
barje. V pripravi so programi za še večjo 
skrb za okolje, na vidiku so novi prostorski 
plani, gradnja komunalne infrastrukture, 
veča se število ekoloških otokov. Vsako 
leto bodo še naprej čistilne akcije, kjer pa 
moramo nujno povečati udeležbo, predtem 
se pa ekološko obnašati, da bodo naše sta-
novanjske četrti čiste in lepo vzdrževane. 
Opaža se, da je vedno več odpadkov, imamo 
še veliko črnih odlagališč (kamnolom Orle 
in na Plešah). Barje je še večji problem, kot 
si to predstavljajo občani. Občina izgublja 
bitko z divjim zasipanjem barjanskih jarkov. 
Osveščanje naj se začne v družinski skup-
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nosti, pa nadaljuje v šoli in po vseh društvih 
in še kje. 
Na šolskem vrtu so simbolično posadili slo-
venski simbol – lipo. V svojem nagovoru 
je predsednik KS Lavrica prosil in pozival 
krajane, naj posvečajo večjo skrb, da bo naš 
kraj lepši in prijaznejši. 
Ob Dolenjski cesti med Mihčevo hišo in ho-
telom Grandvid je bil nameščen nov znak,  
kje na Lavrici poteka 46. vzporednik. Seve-
da je bilo tudi povedano, od kod prihaja in 
kam se usmerja- preko Lisičjega, Lanišč na 
Mali Vrh in Šmarje. 
Poskrbimo, da ne bo nenamernega zasipa-
nja barjanskih jarkov, skrbimo za naravo in 
okolje, spoštujmo veliko dobrino in borbo 
za čisto vodo, katero človek tako pogosto 

lahkotno in malomarno zastruplja. Spo-
štovanje napisanih vrstic mogoče malo za-
gotavlja, da bomo zdravo preživeli. To je 
skrb vseh in ne samo nekaterih na tej ljubi 
Zemlji. Idile ni več, je samo še v bajkah in 
ljudskih pesmih. 
Vse je ena sama dirka za denarjem, za ne-
kimi neznanimi dobrinami,ker kar nekaj 
hočemo, zvečer pa mnoge boli glava zakaj, 
zakaj, kam in kako. Povsod je samo preri-
vanje, ko človek kar mimogrede vrže papir 
ali plastenko kar na tla , ko greš po mestu in 
lupiš kostanj, pa mečeš luščine kar na tla in 
le te bo že nekdo za nami pospravil. Škoda,  
še imamo rezerve, naj zavlada treznenje na-
ših glav, zavesti in dejanj. Mislim, da naša 
turistična društva niso smetarji z dolžnost-
jo, da pospravljajo smeti za nami, pač pa da 
nam nudijo usluge na višji  stopnji v obliki 
šolanja – predavanj kaj storiti, da se bomo 
vsi domače počutili, drugim pa za vzgled, 
da smo vredni svojega ponosa in da pozna-

mo red in zavest. 
Naj velja sklep pri vsakemu posebej in vseh 
skupaj, da se zamislimo , kako ekološko se 
bomo obnašali in stalno skrbeli, da bo ta 
naša ljuba  ZEMLJA ostala lepa in zdrava 
še za mnoge naše potomce.
Hvala vsakemu, ki bo kaj storil v dobrobit 
nas vseh.

Andrej Pogačnik



V mesecu marcu smo poleg dneva žena,  
mater in očetov  praznovali še svetovni dan 
gledališča za otroke in mlade, svetovni dan 
lutkarjev, svetovni dan poezije in svetovne 
dneve slovenske literature. Tudi april nam je 
podaril več možnosti za mala praznovanja. 
Tako se je v  torek, 3. aprila 2007,  ob 17. 
uri v kulturni dvorani na Škofljici začelo 
dogajanje ob mednarodnem dnevu otroške 
in mladinske knjige (2. april) ter svetovnem 
dnevu knjige in avtorskih pravic (23. april).  
Tudi letos so prireditev omogočili: Občina 
Škofljica, KUD Škofljica in škofljiška enota 
Knjižnice Prežihov Voranc.
Začelo se je s pravljično uro pod vodstvom 
mlade pisateljice Sonje Pirman. Tokrat ma-
loštevilne najmlajše je razveselila  s pripo-
vedovanjem pravljice Morske miške in zvez-
de. Po poslušanju so otroci skupaj izdelali 
zvezdnato nebo. Sledila je tudi na Škoflji-
ci že tradicionalna podelitev knjig. Letos 
je precej knjig ostalo, saj je bila udeležba, 
kljub plakatom in vabilom, ob tovrstnem 
praznovanju tokrat žal najmanjša.  
Nadaljevali smo z literarnim večerom, ki ga 
je z glasbo različnih koncev sveta odprla vi-
olinistka Maja Golobič. Predstavila nam je 
Montijev Čardaš, Faurejev Pavanne, Bre-
govičevo Cigansko pesem in Turško pesem 
Secret Doora. 
Po pozdravu predsednice kulturnega  dru-
štva Marije Gregorič in  kratki predstavitvi 
gosta Bogdana Novaka, ki je povzeta spod-
aj, smo se predali poslušanju anekdot in za-
nimivosti iz osebnega in literarnega življe-
nja imenovanega pisatelja. Najprej nam je 
razložil, kako je  njegovo rojstvo povezano 
s številom štiri: rodil se je 4. aprila 1944 ob 
štirih popoldan kot četrti otrok … Natanč-

neje nam je predstavil svoj zadnji roman za 
odrasle Pasja grofica in njegovo nastajanje. 
Tudi o svojem kovanju stihov o kralju Mat-
jažu in načrtovanih delih (predvsem o roma-
nu, ki govori  o celem stoletju mesta Ptuj 
in  o nemško-slovenskih odnosih)  nam je 
zaupal veliko interesantnega.
Kljub zelo majhnemu številu udeležencev, 
navzočih le okoli 15 bralk in bralcev,  smo 
v poslušanju in debati uživali več kot uro 
in pol.

Violinistki  in gostu se je kot soorganizator-
ka zahvalila tudi Alma Vidmar Mederal. Vse 
skupaj je za zaključek povabila še na ogled 
sveže in svetle slikarske razstave  v tehniki 
akril na platno avtorice Lili Garbajs. 
Nekaj besed o Bogdanu Novaku
Je eden izmed tistih literatov, ki ga poznajo 
tako mladi  po letih kot mladi po srcu, ter 
eden izmed najbolj ustvarjalnih slovenskih 
piscev in posledično tudi eden najbolj bra-
nih. Njegove korenine so prekmurske pa 
tudi istrske,  rodil se je v Murski Soboti, 
mladost je preživljal v Ljubljani, prebival 
je  v Brezjah nad Kamnikom, sedaj pa v 
Črnučah. S pisateljevanjem se ukvarja po-
klicno, pred tem pa je med drugim oprav-

ljal knjižničarska, novinarska in  uredniška  
dela. Novinarstvo in lastne izkušnje z njim 
je na zanimiv, iskriv in humoren način pred-
stavil tudi v  naslednjih delih: Na drugi stra-
ni Ljubljanice, v Pavlihovi frači in nazadnje 
v  Novinarskih racah.  Leta 1978 je prejel 
Tomšičevo nagrado za novinarsko delo. 
Najbolj obsežno  Novakovo delo je gotovo 
literarna saga v dvanajstih knjigah. Gre za  
cikel o rodovih dveh prekmurskih družin 
z naslovom  Lipa zelenela je. Posamezne 
knjige so izhajale v devetdesetih letih 20. st. 
Trenutno najbolj bran med odraslimi bralci 
pa je gotovo lansko leto  izdan roman Pasja 
grofica. V njem pripoveduje o Napoleono-
vi resnični ljubezni, ki jo predstavlja Idrij-
čanka Emilija Cecilija Eva Kraus. Dela za 
osnovnošolsko mladino so predvsem števil-
ni pustolovski romani v knjižni zbirki Zve-
sti prijatelji  (npr. Bela past), v zbirki Sreča-
nja (Pekel sredi raja, Temno srce in druge), 
mnoge grozljivke: Drakula, Frankenstein, 
Strašljiva Stahovica, Zaljubljeni vampi itd., 
roman  Ninina pesnika dva in številna druga 
dela, v katerih ga odlikuje smisel za humor  
in napeto napletanje zgodbe. Med nas bralce 
pa je nazadnje poslal ep z naslovom Pesem 
o  kralju Matjažu, v katerem je v  več kot 8 
000 verzih spretno povezal ljudske pesmi in 
pravljice o imenovanem junaku.

K. Š.



JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. je v občini Škofljica izvajalec gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo na oskrbovalnem območju centralnega vodovodnega sistema, 
kjer ležijo naselja Lavrica, Škofljica, Lanišče, Gumnišče in oskrbovalnem območju Pijava 
Gorica z naselji Pijava Gorica, Kremenica, Draga, Gradišče, Želimlje in Vrh nad Želimljami. 
Na oskrbovalno območje centralnega vodovodnega sistema odvisno od tlačnih razmer priteka pitna voda iz vodarn Kleče, Hrastje, Jarški 
prod in Brest, oskrbovalno območje Pijava Gorica pa se napaja iz vodarne Brezova noga. Pitna voda na oskrbovalnem območju Pijava 
Gorica se preventivno dezinficira s klordioksidom.

Nobeno drugo živilo ni nadzorovano tako strogo, kot prav pitna voda. Nad zdravstveno ustreznostjo in skladnostjo pitne vode bdimo tako 
v JP Vodovod-Kanalizacija v okviru notranjega nadzora, kot ministrstvo, pristojno za zdravje, v okviru monitoringa. Ustreznost nadzora 
preverjajo inšpekcijske službe. Notranji nadzor poteka po načrtu, ki natančno opredeljuje dnevna mesta vzorčenja in vrsto preskušanj na 
posameznem odvzemnem mestu glede na vrsto tveganja.  Z ustrezno izbiro mest, ki jih nadzorujemo, in ustreznim obsegom pravočasno 
prepoznavamo obstoječe in potencialne nevarnosti za zdravje ljudi in se nanje ustrezno odzovemo.

Preskušanje vzorcev v okviru notranjega nadzora izvaja Služba za nadzor kakovosti pitne in odpadne vode v laboratoriju JP Vodovod-
Kanalizacija in zunanji izvajalci. Vsi izvajalci izpolnjujejo splošna merila za delovanje preskusnih laboratorijev, predpisana po standardu 
SIST EN ISO/IEC 17025 in redno sodelujejo v medlaboratorijskih primerjalnih preskusih.

Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, v nadaljevanju Pravilnik) smo pripravili letno poročilo o skladnosti 
pitne vode za leto 2006. Povzetek poročila se nahaja v preglednici, ki prikazuje število odvzetih vzorcev za mikrobiološka in fizikalno -
kemijska preskušanja v letu 2006 za oskrbovalni območji Kleče, Hrastje, Jarški prod in Brest ter Pijava Gorica v okviru notranjega nadzora 
in monitoringa ter število neskladnih vzorcev.

Preglednica 

VOD. SISTEM OBMOČJE 

MIKROBIOLOŠKA PRESKUŠANJA KEMIJSKA PRESKUŠANJA

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

RA IA OA RA IA OA RA OA RA OA RA OA PAR

NOTRANJI NADZOR

LJUBLJANA
KLEČE, HRASTJE, 
JARŠKI PROD, 
BREST 

24 234 3 0 2 0 0 0 12 3 0 0 /

PIJAVA GORICA PIJAVA GORICA 39 / 1 0 0 0 0 0 46 1 1 0 železo
SKUPAJ 63 234 4 0 2 0 0 0 58 4 1 0

DRŽAVNI MONITORING

LJUBLJANA
KLEČE, HRASTJE, 
JARŠKI PROD, 
BREST 

16 / 3 1 / 1 0 0 16 3 0 0 /

PIJAVA GORICA PIJAVA GORICA 4 / 1 0 / 1 0 0 4 1 0 0 /
SKUPAJ 20 / 4 1 / 2 0 0 20 4 0 0

OPOMBE:
     RA – redne analize
     IA – izredne analize v obsegu rednih mikrobioloških preskušanj zaradi prekinitve kloriranja v vodarni Brest
     OA – občasne analize
     PAR – neskladni parameter

Za vsa morebitna vprašanja smo vam na razpolago na e-naslovu voka@vo-ka.si.

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana 



LJUBLJANA, 17. april 2007; Danes se je 
prvič po lanskoletnih lokalnih volitvah se-
stal Svet Ljubljanske urbane regije (Svet 
LUR).  Na konstitutivni seji so  za novega 
predsednika Sveta izvolili župana Mestne 
občine Ljubljana, Zorana Jankovića, za nje-
govega namestnika pa dr. Marjana Riharja, 
župana občine Vrhnika.
Na seji, ki je potekala v prostorih Mestne 
občine Ljubljana (MOL), so prisotni obra-
vnavali in sprejeli Regionalni razvojni pro-
gram Ljubljanske urbane regije 2007 – 2013 
(RRP LUR 2007-2013) ter izhodišča za pri-
pravo Izvedbenega načrta Regionalnega 
razvojnega programa Ljubljanske regije za 
obdobje 2007- 2009 (Izvedbeni načrt RRP 
LUR 2007-2009). Obe gradivi je novim čla-
nom Sveta LUR predstavila mag. Lilijana 
Madjar, vršilka dolžnosti direktorice Regio-
nalne razvojne agencije Ljubljanske urbane 
regije (RRA LUR).
RRP LUR 2007-2013 je temeljni doku-
ment LUR, ki opredeljuje ključne ukrepe 
za uresničevanje vizije LUR in za katerega 
je marca letos podala pozitivno mnenje tudi 
Služba Vlade Republike Slovenije za lokal-
no samoupravo in regionalno politiko. Ob-
likovala ga je RRA LUR skupaj s svojimi 

razvojnimi partnerji. 
Dokument RRP LUR 2007 -2013 tako opre-
deljuje korake in ukrepe za spodbujanje 
regijske ustvarjalnosti in sodelovanja za 
doseganje visoke kakovosti bivanja v LUR 
in njene konkurenčnosti v mednarodnem 
prostoru.
Obravnava osem glavnih ukrepov za  ures-
ničevanje vizije razvoja LUR, ki se nanaša-
jo predvsem na dostopnost, ki bo pripomo-
gla k večji kakovosti življenja, ohranjanje 
naravne in kulturne dediščine, načrtovanje 
kakovostnega življenjskega prostora, učin-
kovite komunalne storitve, enake možnosti 
za večjo konkurenčnost regije, spodbujanje 
regijskih kulturnih programov,  postopno 
prehajanje na E-upravo ter na takšen razvoj 
okolja, ki bo podpiral podjetništvo. Skup-
na izvedbena vrednost celotnega programa 
znaša nekaj več kot 836 milijonov evrov, od 
tega je predvidenih približno 450 milijonov 
evrov javnih ter približno 384 milijonov za-
sebnih sredstev. V okviru javnih sredstev 
namerava regija črpati tako domače finanč-
ne vire kot tudi evropske.    
V nadaljevanju seje je v. d. direktorice mag. 
Lilijana Madjar predstavila izhodišča za Iz-
vedbeni načrt RRP LUR 2007-2009. Izved-

beni načrt regionalnega razvojnega progra-
ma je nabor usklajenih razvojnih projektov, 
ki predstavljajo uresničevanje razvojnega 
programa. Izvedbeni načrt bo vseboval na-
bor prednostnih projektov  regije in subre-
gije, finančne okvire ter sistem izvedbe in 
finančne konstrukcije za vsak projekt po-
sebej. Za pripravo Izvedbenega načrta RRP 
LUR 2007-2009 mora regija takoj pristopi-
ti k procesu priprave seznama prednostnih 
projektov, za katere je potrebno preveriti 
ali ustrezajo pogojem in merilom izvedlji-
vosti, ki so bili na seji članom Sveta LUR 
tudi podrobneje predstavljeni. Projekti, ki 
bodo ustrezali predstavljenim kriterijem in 
merilom, bodo lahko prioritetno uvrščeni v 
Izvedbeni načrt RRP LUR 2007-2009. 
Na lokalnih volitvah se je, od skupaj 26 žu-
panov občin, ki tvorijo Ljubljansko urbano 
regijo (LUR), zamenjalo 10 županov, ki so 
se seje Sveta LUR tokrat udeležili prvič.

Dodatne informacije:  tajništvo RRA LUR
tel. št.: 306-19-02
e- pošta: lur@ljubljana.si

mag. Lilijana Madjar
v.d. direktorice RRA LUR 

Razbor, postni čas 2007. V zadnjih letih po-
tekajo pasijonske igre tudi na Razborju pod 
Lisco. Lepi plakati so nas vabili na ogled 
Razborskega pasijona. Pokroviteljstvo nad 
temi igrami ima mariborski nadškof dr. 
Franc  Kramberger. 
Igre same izvajajo v izvedbi članov kul-
turnega, športnega in turističnega društva 
BLAŽ  JURKO  Razbor in faranov Razbor-
ja pod Lisco.
Vse prikazano in doživeto je iskanje, kako 
čim globje podoživeti Jezusovo trpljenje. 
V povezanosti z Njim naj bi prerasli svojo 
bolečino in smrt in tako so se pojavile pa-
sijonske igre. 

Znane pasijonske predstave so se začele na 
Bavarskem leta 1662 in nato vsakih 10 let. 
Tem predstavam so sledili tudi drugod.  Pa-
sijonske igre marsikje ponovno obujajo tudi 
pri nas, ki pa tudi niso vsako leto, pač pa na 
več let.
Pasijonske igre ohranjajo brez slehernih do-
datkov evangelijsko besedilo in potek do-

godkov. Pretresljivost le teh je poudarjena z  
načinom in močjo izvedbe. 
Podoživeli smo Jezusovo pot trpljenja do 
vstajenja. Oni so pa kar naprej vpili : »  Kri-
žaj ga , križaj ga ! »

Andrej  Pogačnik

Foto: TD Razbor



Letošnja cvetna nedelja je bila na Rudniku 
zelo bogato obiskana. Prvi zunanji videz je 
naredila ponosno stoječa prava butara veli-
kanka. Bila je izredno trdno sestavljena in 
do sedaj ni kazalo, da se bo upogibala. Ob-
lanci na butari so bili izrazito skrbno nareje-
ni in uvezani. Takih kljub dolgoletni praksi 
na Rudniku še ni bilo. No, povedati je tudi 
treba, da bo na Rudniku 24. 4. sveta birma. 

In to je bilo vodilo, da se vse naredi dobro in 
vzdrži do tega praznika. Pri obeh svetih ma-
šah se je trlo ljudi. Ob desetih jih je sigur-
no preko trideset še zunaj ostalo. Po deseti 
maši je TD Lavrica pripravilo ocenjevanje 
butaric. Letos so mladi upi na ogled posta-
vili 23 doma narejenih butaric. Tri najbolj 
originalne so seveda dobile tudi skromne 
sladke nagrade. Seveda je to bilo zato, da se 

ne prekine tradicija ocenjevanja in delanja 
butaric.  Vzpodbuda  vsem, malim in veli-
kim umetnikom za prizadevnost in trud.
Mojstri butare velikanke so bili starejši in 
mlajši mladinci iz Orel, tako kot vsako  leto 
doslej.

Andrej  Pogačnik

Foto: A. Pogačnik   

Na podlagi 3. člena Odloka o izdajanju občinskega glasila (Ur. l. RS, št. 28/99, 66/03) objavlja Občina Škofljica

občinskega glasila Glasnik
Od  kandidatov za urednika občinskega glasila pričakujemo, da:

- dobro pozna občino, življenje in delo v njej,
-  je komunikativna osebnost,
-  je ustvarjalna osebnost,
-  ima organizacijske sposobnosti,
-  ima smisel za kolektivno delo,
-  je občan Občine Škofljica.

Prijava kandidatov naj vsebuje naslednje podatke:
- življenjepis,
- stopnja strokovne usposobljenosti in poklic, ki ga opravlja,
- osebni pogled na vsebino in delo z glasilom,
- delovne izkušnje na področju medijev.

Kandidati naj pošljejo svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: Občina Škofljica,  Šmarska cesta 3, Škofljica, s pri-
pisom »PRIJAVA NA RAZPIS ZA UREDNIKA OBČINSKEGA GLASILA«  najkasneje do 20. 5. 2007.

V kolikor se bodo kandidati, ki so kandidirali že na prvem razpisu, prijavili na ponovni razpis, jim k svoji vlogi ni potrebno prilagati 
nikakršnih dokazil oziroma programov dela. 

Kandidati bodo o izbiri urednika obveščeni najkasneje do 15.6.2007.

Občina Škofljica
Boštjan Rigler, univ. dipl. inž.

Ž U P A N



Leto je ponovno okoli in na Orlah se je spet 
delala butare velikanka.Ker naj  bi bil letos 
naš izdelek na ogled tudi pri Sveti birmi, 
smo se posebej potrudili za to priložnost. 
Za izdelavo vsakega izdelka so potrebne 
priprave tako so se tudi za izdelavo butare 
začele priprave nekaj tednov prej. Nežnejši 
spol je reso začel nabirati že tri tedne prej, 
kar se je izkazalo za zelo pametno potezo, 
saj je potem zapadel sneg in do tega zele-
nja se ne bi dalo priti. En teden pred izde-
lavo pa se je dobila še moška ekipa, ki je 
šla nabirati bršljan  in ostalo zelenje. Ker 
je tega zelenja že zmanjkalo pri nas smo 
odšli v sosednjo občino, to je na Turjak . 
Puciharjeva mama pa je pripravila poseb-

ne oblance ki smo jih rabili pri izdelavi. 
Da je izdelava žegenčkov, kot mu pravijo 
domačini  pri nas,  tradicija, pove že dej-
stvo, da so se prve butarice iz oblancev za-
čele izdelovati v naši vasi. Zato smo  hoteli 
izdelati butaro velikanko, ki bo podobna iz-
virniku in simbolično pokazati našim vašča-
nom, da smo ponosni na njihovo tradicijo. 
Na dan izdelave smo se dobili v gasilnem 
domu .Prišlo je zelo dosti domačinov, ozi-
roma vsakoletnih  izdelovalcev  butare. S 
ponosom lahko povem, da vaja dela mojstre 
in naš izdelek je hitro začel dobivati obliko. 
Naš cilj je bil, da naredimo izdelek, ki bo ko-
pija starega vaškega žegenčka. Bilo je nekaj 
težav z velikimi oblanci, samo spretne roke   

in zagnanost so hitro  pripeljale do končnega 
izdelka. V poznih večernih urah smo butaro 
naložili na voz in jo odpeljali pred farno cerkev. 
Da se postavi taka butara pokonci je potreb-
no kar nekaj znanja, saj je potrebno paziti 
na oblance in ostalo zelenje. Složno smo 
premagali tudi to oviro in s strahom začeli 
opazovati naš izdelek kajti  napake  se lah-
ko vidijo šele, ko butara stoji pokonci. Po 
temeljitem ogledu smo ponosno ugotovili, 
da smo se približali našemu cilju. Na koncu 
bi se zahvali g.župniku in družini Janežič za 
malico. Stane Podržaj pa je prinesel pijačo, 
da je delo lažje potekalo.

Lojze Nebec

Svet KS Lavrica je pred kratkim podal po-
budo Občini Škofljica, za ureditev pločnika 
ob Dolenjski cesti, pod Hribom. Le tega je 
z leti prerasla trava, na nekaterih delih pa 
je celo zasuto in poraščeno z grmovjem. Tu 
poteka tudi šolska pot, obenem pa je začetek 
Lavrice z neurejenim pločnikom, še bolj od-
maknjen od jedra kraja ( za pešce ).
Nujno potreben pa je pod Hribom, pri avto-
busni postaji tudi prehod za pešce, opre-
mljen z ustreznimi prometnimi znaki,saj je 
tam pogostost prečkanja Dolenjske ceste 
velika. Dejstvo, da je najbližji prehod odda-
ljen približno 1 km., menim , da je le ta na 
tem mestu upravičen.
Z urejenostjo pločnika skozi celotno dolži-
no Lavrice ( Dolenjska cesta ), pa bi bil kraj 
bolj urejen, predvsem pa varen.
Že kar akutni problem na Lavrici, je gotovo 
prevoznost Kamnikarjeve ul. v jutranjem 
času. Ureditev pločnika pod Hribom ob Dolenjski c. je nujna.



Kamnikarjeva ul. je glavna prometna žila, 
ki krajane novozgrajenega naselja, Babško-
ve c.,
Debelega hriba, Srednjevaške ul., delno pa 
tudi Orel, pripelje do Dolenjske ceste in vrt-
ca Lavrica. Na že tako preozkem delu cestiš-
ča, pa se rado dogodi, da je Kamnikarjeva 
tudi del razkladalnega skladišča bližnjega 
podjetja. S tem nastanejo na cesti kaotične 
razmere, za pešce pa tudi zelo nevarne. Kra-
jani Lavrice upamo na čimprejšnjo ureditev, 
že pred leti nastalega problema.

Zaradi prevelike hitrosti prometa na Lavri-
ških lokalnih cestah, se je zelo povečalo šte-
vilo zahtev krajanov, po namestitvi hitrost-
nih ovir. Ker so le te za zimsko vzdrževanje 
problematične, zagovarjam namestitve samo 
v nujnih primerih. Vljudno pa pozivam kra-

jane, da prilagodijo hitrost skozi kraj, saj 
s tem veliko pripomoremo k varnemu in pri-
jetnemu prebivanju na Lavrici.

Podpredsednik Sveta KS Lavrica
Tomaž  Kupljenik

Prehod za pešce pod Hribom bi povečal cestno varnost krajanov.

Kamnikarjeva v jutranjih urah.

Dovolite, da vam  na kratko predstavim 
načrtovano pozidavo vzhodnega dela Do-
lenjske c. za obstoječim naseljem med 
Kamnikarjevo in Jagrovo cesto. Tam je po 
zazidalnem načrtu predvidena osnovna šola, 
razširitev vrtca in naselje nizkih blokov.
To naselje obsega cca 49000   m2 , na katerih 
bo zgrajenih 13 objektov različnih dimenzij. 
V te objekte bo umeščeno 300 stanovanjskih 
enot različnih kvadratur. Na samem robu 
naselja pa je predvidenih 22 vrstnih hiš.
Zazidalni načrt je predvideval četrt nizkih 
blokov. 
Leta 1986  - P+ 2
leta   1998  -P+2+M
leta   2006  -K+P+2+M 
Maksimalna višina slemena  je 12,5 m.
Investitor  je tik pred pridobitvijo gradbene-
ga dovoljenja.
Katero ciljno skupino so imeli investitorji in 
Občina  Škofljica, ko so snovali sosesko?
Glede na infrastrukturo, ki jo imamo sedaj 
na Lavrici, bo to naselje primerno le za ljudi 
brez otrok, ki bodo odsotni ves dan. ZA-
KAJ? Krajani naselja Lavrica nimamo pri-
mernega vrtca (saj letno odklonimo popre-
čno 80 otrok ), ne dovolj velike šole, katera 

je nefunkcionalna in premajhna.
V začetku leta 2007 je zavladala prava pa-
nika, kam umestiti dva oddelka podružnič-
ne OŠ Lavrica v šol. letu 2007/2008. Na ta 
problem niso bili pripravljeni niti na matični 
šoli Škofljica, saj so iskali primeren prostor
celo v gasilskem domu na Lavrici. Se pa 
lahko pohvalimo s častitljivo starostjo naše 
podružnične šole. Leta 2006 smo praznovali 
okrogli jubilej, 80- letnico delovanja šole in 
» s ponosom ugotovili, da je še ravno taka, 
kot ob njeni ustanovitvi«.
Priznati moramo, da so bila v letu 2003 in 
2004 vložena znatna sredstva za izgradnjo 
sekundarne kanalizacije. Žal so ta sredstva 
do danes  mrtvo zakopana  v zemljo brez 
funkcije, ker odplake nimajo povezave s 
primarnim kanalom. Gradnja primarnega 
kanala je zastala zaradi neposrečenega pri-
stopa. Rezultat tega je, da imamo starosel-
ci star sistem odvajanja odplak, pri novem 
naselju, ki je v celoti naseljeno že šest let, 
pa se je kljub čistilni napravi (glivice ), in-
vestitorju malo zataknilo, saj  krajane na to 
opozarjajo neprijetne vonjave. Krajani tega 
naselja so še danes v negotovosti, kako se 
bodo priključili na zemeljski plin in kanali-

zacijo, ker do danes še nimajo uporabnega 
dovoljenja.
Kar se tiče cestno prometne infrastrukture 
na tem delu Lavrice, pa sledeče. Kar nam 
je do sedaj znanega, se bo celoten promet v 
času gradnje in po izgradnji tega naselja, po-
vezoval na Jagrovo in Kamnikarjevi cesto. 
Ti dve cesti naj bi bili na krajšem odseku 
rekonstruirani, semaforizirani ob priključku 
na Dolenjsko cesto. Ali bosta cesti res lahko 
zadostovali še za morebitno pozidavo doline 
proti Selam? Na to je potrebno misliti že se-
daj, saj s pozidavo novega naselja zapiramo 
zadnjo možnost tretje prometne poti proti 
vasi Sela, ki bi celotno dolino do naselja in 
samo naselje Sela povezalo s kanalizacijo in 
ostalo infrastrukturo.
Kako biti kos vsem tem in ostalim proble-
mom, ki težijo nas krajane, pa v prihodnjih 
številkah Glasnika, ko bomo pridobili več 
podatkov, kaj se na posameznih področjih 
dogaja in s kakšnim tempom pristopamo k 
reševanju problemov. 
Vabim vse krajane, da se s predlogi in ide-
jami aktivno vključijo v skupine po posa-
meznih področjih, kot so bile objavljene v 
marčevski številki Glasnika.



Osebno sem imela kot mati, sedaj že gimna-
zijca, devet let podobne težave kot povpre-
čna krajanka Lavrice. Po poreklu Ljubljan-
čanka, ki že šestnajsto leto uživa sveži zrak 
lavriškega okoljskega gozda, sem upraviče-
no pričakovala, da bo moj otrok svoje brez-
skrbno otroštvo in seveda šolanje preživel 
v idiličnem domačem kraju. Seveda temu 
ni bilo tako. Neugoden razpored šolske-
ga urnika, vožnja otrok sem in tja z avto-
busom ter videz preskromne osnovne šole 
navznoter in navzven nas je zelo preseneti-
la in prisilila, da smo našega osnovnošolca 
vpisali na eno od ljubljanskih osnovnih šol. 
Res je, da je izbrana šola delovala vedno 
kot razkošna in udobna palača z visokimi 
stropi, nekaj nadstropji, z adaptiranim pod-
strešjem in velikima dvema telovadnicama, 
prostornim šolskim zunanjim igriščem (za 
katerega se je našel prostor celo sredi centra 
našega glavnega mesta), pa je sine prezgo-
daj  spoznal kaj je to mobitel, kaj pomeni 
voziti se s primestnim avtobusom, popoldne 
pa biti prikrajšan za vse sošolce, ki običajno 
v rosni mladosti postanejo prijatelji, biti pri-
krajšan za udeležbo v popoldanskih šolskih 
aktivnostih in še kaj.  Po sedmih letih šola-
nja smo se ponovno pozanimali o možnosti 
prepisa na domačo šolo, saj smo logično 
pričakovali, da so se zadeve v zvezi s šolo 
na Lavrici že uredile, a žal - tega nismo do-
čakali. 
Dejstvo je, da se Ljubljana širi preko svo-
jih meja, da si njeni prebivalci, če imajo le 
možnost poiščejo nova bivališča v še zele-
ni ljubljanski okolici in na tem »udaru« je 
sedaj tudi Lavrica. Kvaliteta življenja pa 
vemo, da ni odvisna le od udobnejšega sta-
novanja ampak je odvisna od mnogih drugih 
dejavnikov. Eden od prioritetnih je možnost 
dostopnega in kvalitetnega osnovnega  iz-
obraževanja.
Člani Sveta KS Lavrica praktično že od 
prve redne seje z vso pozornostjo spremlja-
mo prostorsko problematiko izobraževanja 
naših osnovnošolcev.
Pregled nad vsebino gradiv naših predhod-
nikov in brskanja po raznih informacijah, 

ki se nahajajo v zapisnikih, člankih, apelih 
javnosti s strani staršev, predstavnikov OŠ 
Škofljica, krajanov in izjav otrok samih,
je prišel dobesedno v nek začaran krog, ki 
ga je nujno potrebno presekati in postaviti 
stvari popolnoma na realne in operativne 
temelje. Iz večine teh informacij je namreč 
razvidno, da samo politiziranje na daljši rok 
ne prinaša pozitivnih sadov.
Pa poglejmo, kaj se dogaja v zvezi s to pro-
blematiko. Že na 1. seji Sveta KS smo se 
z našim predsednikom Janezom Gačnikom 
dogovorili, kateremu področju se bo vsak 
član posvetil in seveda smo se dogovorili, 
na kakšen način bomo v okviru svojih po-
oblastil sodelovali z občinskim osebjem in 
kako bomo ostali povezani s krajani. 
Dne 16.1.2007 sva se s predsednikom ude-
ležila sestanka, ki je potekal na lavriški pod-
ružnični osnovni šoli v zvezi z reševanjem 
prostorske problematike osnovne šole ter 
organiziranjem izmeničnega pouka zaradi 
pomanjkanja prostora. Svoja gledanja in 
upravičeno skrb je predstavila gospa ravna-
teljica, ki je s prepričljivimi številkami hitro 
dokazala, da je problem resen in celo edin-
stven v vsej Sloveniji. Na podružnični šoli 
Lavrica poteka pouk v štirih učilnicah in si-
cer za učence od prvega do četrtega razreda. 
Učenci so zelo utesnjeni. Dve učilnici merita 
po 56 kv. m, dve drugi pa le 32,5 kv.m. Poleg 
učilnic imajo na šoli še razdelilno kuhinjo 
v izmeri 16 kv.m, a nimajo jedilnice. Prav 
tako pogrešajo večnamenski prostor. Zbor-
nica meri 16 kv.m, knjižnjica le 7,5 kv.m. 
Za pouk športne vzgoje se učenci preselijo v 
500 m oddaljeno dvorano Doma Krajanov, 
ki je ravno tako problematična zaradi vla-
ge in mraza pozimi ter slabe opreme. Letos 
obiskuje šolo 81 učencev, v prihodnjem šol-
skem letu bo prvi razred obiskovalo vsaj 22 
učencev. V večjih učilnicah bodo imeli bodo 
imeli pouk prvi in drugi razred, učenci tret-
jega in četrtega razreda pa v obeh manjših. 
Po podatkih Ministrstva za šolstvo in šport 
se predvideva, da bo v prihodnjem šolskem 
letu, 2007/08 vpisanih vsaj 24 učencev, kar 
bo pomenilo, da bodo prisotni trije številč-

nejši oddelki. Ker bi takšna utesnjenost lah-
ko ogrozila kvaliteto pouka in slabo počutje, 
bodo prisiljeni preiti na dvoizmenski pouk 
in vključiti v popoldansko izmeno učence 
tretjih in četrtih razredov devetletke. Če bi 
to storili, pa bi se problem utesnjenosti pre-
nesel na matično šolo OŠ Škofljica. Gospod
župan, ki je dobro seznanjen s perečo pro-
blematiko, je že podal svoje operativne in 
deloma tudi finančne načrte. Seveda bo ur-
gentno potrebno najprej izdelati kvalitetno 
analizo z vsemi potrebnimi projekcijami, da 
se bo lahko izbrala najoptimalnejša rešitev. 
Za to študijo so v letošnjem proračunu ob-
čine že potrjena določena finančna sredstva. 
Študija bo morala pokazati sedanje stanje in 
bodoče projekcije z variantami oziroma sce-
nariji, upoštevajoč možne širitve naselja s 
poudarkom na demografskem vidiku (struk-
tura prebivalcev po starosti, število predšol-
skih in šoloobveznih otrok) ter gotove pri-
merjave s standardi, ki veljajo v Sloveniji. 
Le na kvantitativni podlagi bo možno dolo-
čiti, kakšno osnovno šolo bo Lavrica potre-
bovala in seveda koliko finančnih sredstev 
bo potrebnih za njeno izgradnjo. 
Da ne bi ponavljali že objavljenih novejših 
informacij in številk, naj bralce opozorim 
na zanimiv prispevek predsednika komisi-
je za družbene dejavnosti, g. Jožefa Žlahti-
ča v aprilski izdaji Glasnika. V tem članku 
so nakazane tudi nekatere začasne rešitve, 
saj se bo šola gradila predvidoma nekaj let, 
recimo vsaj štiri. Bolj radovedni bralci pa 
si lahko pregledajo postavke Proračuna Ob-
čine Škofljica za leto 2007, ki je dostopen
enostavno preko spleta. 
V bližnji prihodnosti se bomo člani Sveta 
KS Lavrice prvič podrobneje seznanili z 
vsebino in potekom dela novo imenovanega 
projektnega sveta za izgradnjo OŠ Lavrica 
in imeli seveda tudi možnost posredovati 
naše predloge na pravi naslov.

Dr. Ines Sarazin Lovrečič
Članica Sveta KS Lavrica

Pričakujem odziv vas krajanov na moje raz-
mišljanje. Dopolnite, predlagajte in kritično 
presodite, saj bomo le na ta način  prišli do 
najboljših rešitev in jih v doglednem času, 
glede na prioriteto, tudi uresničili.

PRIPIS:
Občina Škofljica je pristopila k pripravi

Strategije dolgoročnega razvoja občine. Ta 
naj temelji na analizi stanja z opredeljenimi 
prednostmi, slabostmi in priložnostmi naše 
občine. Na podlagi ugotovljenega stanja bo 
izdelana razvojna vizija ter cilji bodočega 
razvoja naše občine.
Vabim vse krajane, da konkretne predloge 
pomembne za razvoj KS Lavrica in občine 

Škofljica, pošljete do 7.5.2007 na KS ali 
pa direktno na Občino Škofljica s pripisom
na ovojnico PREDLOG ZA STRATEGIJO 
RAZVOJA OBČINE. Predloge lahko pošlje-
te tudi po elektronski pošti.

Predsednik KS Lavrica
Janez Gačnik



Pikapolonice iz Vrtca Lavrica so se meseca 
marca pod skrbnim vodstvom vzgojiteljic 
ga. Stanke in ga. Veronike pogumno od-
pravile na sobotni izlet z vlakom. Končna 
postaja – Bled. 
V spremstvu staršev in bratcev ter sestric 
smo se, opremljeni z dežniki, sendviči, so-
kovi, rezervnimi oblačili in še s čim, dobili 
na železniški postaji, kjer smo se z obilico 
dobre volje odpravili na pot. Prvi kilometri 
z vlakom so potekali še dokaj mirno, saj je 
za marsikaterega štiri-do-pet letnika bil to 
prvi stik z tovrstnim prevoznim sredstvom. 
Kmalu zatem pa so se naši otroci razigrali, 
peli, se smejali – skratka, zabavali so se, mi 
straši pa tudi.
Po prestopanju na Jesenicah smo kmalu 
prispeli na Bled. Za vrhunsko kulinarično 

organizacijo je poskrbela Katarinina mami-
ca, saj so nam »ta prave blejske kremšnite« 
prinesli kar na naše postajališče ob jezeru. 
Dobra kavica, sladkanje s kremšnitami, raz-
igrani otroci, poziranje in slikanje ob jezeru, 
hranjenje račk in še kaj je spremljalo doga-
janje ob jezeru.
»Odhod!« Kaj, a že? Neverjetno hitro je bil 
čas za odhod. Predvidevali smo, da bodo 
otroci utrujeni zaspali na sedežih v vlaku. 
A zmotili smo se! Povratek poti je potekal v 
duhu deljena vseh mogočih sladkarij. Otroci 
so si z neverjetno vljudnostjo in vztrajnostjo 
delili  sladkarije med seboj in jih ponujali 
tudi nam.
Kot pika na i nas je sprejel tudi strojevodja 
našega vlaka v svojo »pisarno«. Otroci so 
smeli opazovati, kako se vodi vlak, stroje-

vodja pa jim je tudi prijazno odgovarjal na 
njihova vprašanja. Vse do Ljubljane mu 
družbe ni zmanjkalo.

Okrog 16. ure smo se z glasnim HURA po-
slovili in se zahvalili vzgojiteljicama za tako 
lepo doživetje! Poskrbeli sta namreč tako za 
celotno uspešno izvedbo izleta,  kot tudi za 
prijetno vzdušje med nami.

Tako naše Pikapolonice kot tudi mi starši, 
se bomo še dolgo spominjali tega izleta. S 
takim zanimivim podvigom so namreč naši 
otroci spet naredili nov korak k svoji samo-
stojnosti in razširitvi svojega obzorja.

Evina in Ninina mamica,
Barbara LIPOVŠEK

V skupini Kužkov (2-3 leta) iz vrtca Lav-
rica smo na prvem roditeljskem sestanku, 
ki je bil septembra, podali pobudo, da bi v 
mesecu marcu očki pripravili nastop za ma-
mice in otroke. Ker s strani očetov ni bilo 
pomislekov, so v mesecu februarju dobili 
vabilo za prvo srečanje. Takrat smo se do-
govorili, da zaigrajo lutkovno igrico z na-
slovom Mojca Pokrajculja. Razdelili so si 
vloge in se dogovorili za postavitev scene. 
Gospodu Mačarolu Franciju se zahvaljujeva 
za podarjeno blago. Na srečanju pa so očetje 
izdelali tudi vrtnice iz gline, ki jih bodo po-
darili vsem obiskovalkam in izbrali pesem, 
ki jo bodo zapeli. Uskladili smo še datum  in 
uro za generalko in nastop.
Medtem pa je bilo  potrebno izdelati lutke in 

ostale rekvizite.Le-te smo izdelali v skupini 
s pomočjo otrok.
V tem času smo  v vrtcu pristopili k EKO 
projektu »Zmajček Ferdo« pod pokrovitelj-
stvom radia Zeleni val, zato sva se odločili, 
da rekvizite izdelava iz odpadne embalaže. 
Za pomoč sva prosile starše, ki so veselo 
prinašali prazne plastenke. Tako je nastal 
piskrček za Mojco Pokrajculjo, čebelji panj, 
čebele in lonček za med. Lutke pa smo iz-
delali iz odpadnega kartona.
Ker je bil napovedan nastop  namenjen ma-
micam za njihov praznik, sva z otroki iz-
delali še srčke z odtisom otroških dlani.V 
mesecu marcu praznujejo tudi očetje. Ker 
so se  naši očki zelo trudili z  zahtevno po-
stavitvijo igrice na oder, sva  z otroki želeli 

nagraditi tudi njih.. Otroci so narisali svoje 
očete na risalni list, midve pa sva njihove 
risbe preslikali na majice, ki jih je podaril g, 
Rugelj Janez iz podjetja Rujz design. Ob tej 
priložnosti se mu iskreno zahvaljujeva.
Kaj hitro je minil čas od prvega srečanja do 
vaje in nato do nastopa. V petek, 16.3. 2007  
je namreč nastopil trenutek, ki smo ga vsi 
nestrpno čakali, tako otroci kot mamice, še 
bolj pa nastopajoči očetje. Garderobo skupi-
ne Kužki smo spremenili v gledališko dvo-
rano, pripravili oder  in očka v ogrinjalu je 
pri vhodu  začel deliti vstopnice. Mame, ki 
so prihajale, pa so prinesle vstopnino( nekaj 
sladkega ali slanega). Nestrpnost (trema) v 
zakulisju je naraščala s številom obiskoval-
cev. Čas se je vleeekel in začeli smo . Naj-

Utrinki z nastopa:



prej pozdrav in nato igrica v izvedbi očetov, 
ki so se pokazali kot pravi profesionalci. 
»Mojca« je nastopala kljub vročini,  » gozd-
ne živali« so pokazale pravi temperament in 
suvereno nastopile. Pripovedovalec  pa je 
umirjal strasti ter lepo povezoval dogajanje 
na odru in v dvorani. Po oglušujočem aplav-
zu so se očetje v  spremstvu otrok umak-
nili v zakulisje in se pripravili na drugi del 
nastopa. Vrnili so se očetje z vrtnico v roki 
in otroci s srčkom ter presenetili mamice 
s  pesmijo » Mamica je kakor zarja«, ki je 

bila zapeta z občutkom, srčnostjo in toplino.  
Marsikateri mamici se je zarosilo oko, ko je 
dobila takšno darilo.
Na srečanju, vajah in pred nastopom so 
očetje namigovali, da si tudi oni zaslužijo 
nagrado, zato je bil to pravi trenutek, da jim 
izročiva najino darilo, ki je pogasilo tremo 
in žejo. Nato pa so dobili poslikane majice, 
ki so jih morali obleči, dodali pa smo še ve-
jico  z velikimi trni (ubogi mučeniki).
Nato smo se skupaj preselili v igralnico, 
kjer smo prijetno poklepetali in se sladkali z 

dobrotami. Mame so bile prijetno presene-
čene nad  požrtvovalnostjo in ustvarjalnost-
jo svojih mož, ki pa so izrazili željo, da bi v 
podobni vlogi želeli videti svoje žene.- Naj 
bo to ideja in izziv za eno izmed prihodnjih 
srečanj. 
Rade bi se še zahvalile vsem sodelavkam za 
podporo in pomoč, posebno pa vsem star-
šem za sodelovanje v tem projektu. HVA-
LA!

Zapisali: Milena Etling in Karmen Škrjanc

Učenci OŠ Škofljica in urednica z veseljem napovedujemo
izid zbornika z naslovom

Galerija Umkomat,
 v katerem je zbranih okrog 200 avtorskih stvaritev učen-
cev od 6. do 8. razreda osemletnega programa in učencev 

tretje triade devetletnega programa. Dela so nastajala v letih 
2000–2006. 

Zbornik predstavlja povezave med znanostjo in umetnostjo, 
med spretnostmi in sposobnostmi, nadarjenostjo in ustvarjal-
nostjo, razumom in čustvi, konkretnostjo in abstraktnostjo … 

Delo je bilo izziv za vse: učenca, učitelja in opazovalca.

Predstavitev zbornika Galerija Umkomat bo v avli šole na 
Škofljici,  v torek,  29. maja 2007, ob 16.30 uri.

VABLJENI NA PREDSTAVITEV! 
Koncert učencev Glasbene šole Grosuplje, disloci-
rane enote Škofljica, v ponedeljek 23. 4. 2007 na OŠ 
Škofljica.



Socialni demokrati Občine Škofljica čestitamo občankam in občanom, zaposlenim, upokojencem, brezposelnim in mladim obeleženje 
praznika dela Prvega maja. Mednarodno je bil priznan po silovitih delavskih demonstracijah čikaških, predvsem klavniških in mesar-
skih delavcev, pa tudi delavcev drugih industrijskih panog v ZDA. Povezan je bil z zahtevami žensk po izenačitvi plač z enakovrednim 
moškim delom , z zahtevo žensk in svobodomiselnega ameriškega in evropskega sveta po ženski enakopravnosti in njenih zahtevah, 
tudi po volilni pravici, po spoštovanju slehernega dela kot socialne in človeka vredne kategorije in njegovi zagotovitvi ustavne pravice 
ter spoštovanju slehernega fizičnega in manualnega dela.
Vsem ljudem želimo na njihovih delovnih mestih kreativnosti, spoštovanja ter ustreznega , za opravljeno delo primernega plačila.
Iskalcem dela , da ga najdejo ali ustvarijo. Učencem in dijakom želimo, da svoje delo – znanje čim bolje oplemenitijo in z odlikami 
ter lastnimi sposobnostmi zaključijo v tem šolskem letu delovno in prehojeno pot.

OBČINSKI ODBOR SOCIALNIH DEMOKRATOV

OBVESTILO KRAJANKAM, KRAJANOM, PREBIVALCEM OBČINE ŠKOFLJICA.
OBVEŠČAMO VAS, DA SE KRAJANI IN OBČANI OBČINE ŠKOFLJICA LAHKO OBRNEJO NA ČLANE SVETA NAŠE 
STRANKE S SVOJIMI POBUDAMI IN VPRAŠANJI, KI JIH NASLAVLJAJO NA OBČINSKI SVET. POBUDE NAJ POSRE-
DUJEJO NA NASLOV OBČINSKIH SVETNIKOV PISNO IN S ČITLJIVIM, PREPOZNAVNIM  PODPISOM.
BESEDILA SO LAHKO TIPKOPISNA, TUDI ROKOPISNA.

POBUDE NAJ BODO NASLOVLJENE NA OBČINSKA SVETNIKA SOCIALNIH DEMOKRATOV:
- DAMJAN PANGERC,  AHLINOVA , 1291 ŠKOFLJICA in
- JOŽE ŽLAHTIČ, KOČEVSKA C. 148, 1291 ŠKOFLJICA, ali jozef.zlahtic@email.si

PROSIVA ZA PRIPIS: „POBUDE OBČINSKEMU SVETU” .
ISKRENO POZDRAVLJENI !

Spoštovane občanke in občani !
Lepi pomladanski dnevi in bližajoči se prazniki nas najbrž navdihujejo k razmišljanju o tem, kako jih bomo karseda prijetno 
ali pa morda tudi delovno preživeli. 

Kljub omenjenim dejstvom pa nikar ne pozabimo kaj in zakaj praznujemo. Ohranimo torej v svoji zavesti in spominu spo-
ročilo 27. aprila in ne pozabimo, da je 1. maj bil in ostaja predvsem dan svetovne solidarnosti in boja, ki ni bil in ne bo nikoli 
dobojevan. Vsakdanjost našega življenja še zdaleč ni le praznik, je predvsem vsakdanji trud za preživetje in boljši jutri, zato 
moramo tako tudi živeti in delati – pač vsak po svojih možnostih in zavesti. 

Želim vam lepe praznične dni in kar največ osebnega, narodnega in državljanskega ponosa!

Neodvisna lista Naša Lavrica

Bojan Božič

OBČINSKI ODBOR SD ŠKOFLJICA



Dr. Franc Žnidaršič, poslanec v DZ, je 
prisotne na občnem zboru, 5.4., seznanil 
s prizadevanji DeSUSa za ohranitev ob-
stoječega pokojninskega sistema, zavaro-
valniške ureditve in s pomisleki ob spre-
membah tovrstne zakonodaje.

Občni zbor DeSUSa, 5.4.2007, je bil do-
bro obiskan, člani so postavili vrsto kri-
tičnih vprašanj, ponovno so poudarili, da 
DeSUS  zagotavlja vsej starejši generaciji 
dosežen nivo pridobljenih pravic iz soci-
alnega in pokojninskega sistema. Zato je 

nujno, da se v teh prizadevanjih poveže 
čim več starejših. Zbor se je končal z dru-
žabnim srečanjem, na katerem sta se dlje 
časa zadržala tudi poslanec dr. Žnidaršič 
in podpredsednik pokrajinskega odbora 
DeSUS, g. Brglez.

Občinska organizacija DeSUS Škofljica
sodeluje tudi z mladimi. Predstavitev mo-
delov je na zborovanju v letu 2006 predsta-
vila tekstilna oblikovalka, ga. Olga Mar-
guč s skupino simpatičnih deklet. Glasbo 
je prispeval harmonikar Slavko Ožbolt.

Foto: Jože Levstek

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

Misli Louise Hay iz knjige – ŽIV-
LJENJE! POT LJUBEZNIV letošnjem letu se bomo težko odločali, kdaj se je poslovila zima. Bila je ves čas neprepričljiva in tudi njeno 

slovo je bilo neopazno. Še dobro, da koledar pove, v katerem letnem času živimo. To »nespoštovanje« pravil 
same narave nas jezi, a krivda zna biti na naši strani! V tem času praviloma opravimo tudi temeljitejšo poglo-
bitev v svojo notranjost! Tudi v njej se praviloma odražajo neprijetnosti našega lastnega ravnanja!
V spomladanskem obdobju se že desetletje poženemo v okolje in skušamo vsaj nekoliko razbremeniti naravo, 
zato odstranjujemo vso tisto navlako, ki smo jo uspeli v enem letu brezbrižno odvreči. A tu so še vplivi toplo-
grednih plinov na okolje, ki postajajo svetovni problem. K umazani sliki prispeva prav vsak svoj mozaični 
kamenček. Kako  trdovratno se držimo slabih navad, ki so bile dolgo časa povsem normalne, saj so »tako« 
delali vsi!
Že zaradi svojih otrok in njihove prihodnosti bi morali tudi pri sebi postaviti strožje poglede na okolje in jih 
upoštevati povsod: doma, na poti v službo, v vrtec, v šolo, v avtomobilu, v javnem lokalu. Če tega ne bomo 
naredili, nam ostane le še kratek čas brezbrižnosti, nato pa sledi plačevanje visoke cene. Narava se vse bolj 
brani pred našim nasiljem!
V zadnjem času je bilo spet glasneje slišati načrte, da bodo na nekaterih osnovnih šolah začeli s poglobljeno 
okoljsko vzgojo, ločenim zbiranjem odpadkov itd. Ponekod pa to šole ob podpori staršev, občine, društev, 
komunalnih podjetij, sponzorjev že počnejo. V skrbi za krajevno oz. lokalno okolje načrtno in redno izvajajo 
okoljsko vzgojo, izdajajo biltene, celo knjižice,  ki jih nato ponudijo širšemu prostoru ipd. Seveda je treba 
takšno akcijo spraviti tudi v življenje, v okolje, da se vidijo učinki. Z veseljem ugotavljamo, da se tudi pri nas 
dogajajo pozitivne spremembe!
Naša enkratna spomladanska čistilna akcija sicer pomeni, da se najdejo društva in posamezniki, ki žrtvujejo 
sobotni dan za delno očiščenje ob cestah, na zelenicah, na Barju in si zaslužijo najvišjo oceno. Zima brez 
snega namreč ni najhujša posledica, ki nam jo v prihodnosti namenja narava.

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

VOŠČILO
Ob 27. aprilu, Dnevu upora  
zoper okupatorja in 1. maju, 
mednarodnem prazniku dela, 
želimo vsem občankam in ob-

čanom Škofljice prijetno  
praznovanje.

OO DeSUS



Simona Repar Bornšek  je članica ožjega odbora LAS-a Škofljica. Zaključila je specializacijo družinske medicine in dela kot zdravnica 
splošne oz. družinske medicine v zdravstvenem domu Vič. 
30. 5. 2007 ob 19.00 bo predavala v dvorani na Škofljici o rabi in zlorabi alkohola v naši družbi. Predavanje je namenjeno odraslim, odra-
ščajočim, vsem, ki se zavedajo problematike, povezane z alkoholom. Alkohol je v naši družbi nerazdružljiv spremljevalec od rojstva do 
smrti. Na srečanju bo mogoče dobiti tudi podatke o virih pomoči mladim, odvisnikom in njihovim družinam.
Pridite in pripeljite tudi svoje otroke. S preventivnim delovanjem bomo morda s skupnimi močmi pripomogli k izboljšanju stanja tudi v 
naši občini.  

Joža Lakovič

LAS ŠKOFLJICA

Potem, ko smo srečno preživeli petek tri-
najstega, smo se 14.4. 2007 vse tri plesne 
skupine ŠD Škofljica odpravile v Pivko na
državno prvenstvo navijaških in pom pon 
skupin. Vzdušje je bilo dobro kot že dolgo 
ne. Ob enajsti uri zjutraj smo se zbrale na 
parkirišču šole in se s prijaznim voznikom 
odpeljale proti Pivki.
Po prihodu smo najprej odšle na kosilo, s 
katerim nas je počastilo naše društvo. Sle-
dilo je preoblačenje v drese in generalka. 
Ker so bili sodniki v polni pripravljenosti 

že takrat, smo tudi na treningu odplesale na 
vso moč.
Nato je sledilo čakanje na tekmovanje. Ker 
pa smo imeli med generalko in tekmo ve-
liko časa, smo si vzele nekaj več časa za 

ličenje in treniranje po prosti telovadnici. 
Vmes smo šle še malo na tribuno, kjer smo 
pozdravile naše zveste navijače.
In končno… Tekmovanje… Dvorana je bila 
nabita s pozitivno energijo in norim vzduš-
jem. Plesati je bilo res užitek. Vse skupine 
smo se odlično odrezale. Čakanje na rezul-
tate ni bilo dolgo, saj smo plesne pom pon 
skupine nastopile zadnje. Kot je v navadi, 
smo se vse skupine posedle na plesno po-
vršino in čakale na razglasitev. Najprej so 
razglasili rezultate navijaškega dela tekmo-
vanja, nato smo prišle na vrsto plesne sku-
pine. Začelo se je pri otroških plesnih skupi-
nah, kjer so Zvezdice osvojile odlično tretje 
mesto v državi, prav tako odlične tretje so 
bile Frkljice v kategoriji mladinskih plesnih 
skupin, med članicami pa smo bile Frklje 
sedme.
Z rezultati smo bile več kot zadovoljne, 
za drugo leto pa smo si zastavile cilj, da te 
rezultate še izboljšamo. Še enkrat bi se v 
mojem, Tjašinem ter Ireninem imenu rada 
zahvalila vsem staršem, ki so se v letošnji 
sezoni udeleževali tekem in nas odločno 
spodbujali. Še posebna zahvala gre staršem 
spremljevalcem za vso skrb in pomoč pri 
najmlajših skupinah. Z vsemi starši pa se 
vidimo na sestanku v maju, da skupaj dore-
čemo, kako naprej v novo sezono. 
Za letošnjo sezono so tekmovanja končana, 
lahko pa nas pridete spodbujati na dan roko-
meta, ki bo v soboto, 26.5.2007, na igrišču 
šole.

Janja Trope, Frklja in mentorica Zvezdic



Na občnem zboru me je članstvo, kljub 
temu, da sem po njihovo zaradi zamočitve 
in odpovedi denarju, naredil težko odpustlji-
vo »NAPAKO«: ponovno izvolilo za pred-
sednika, s pripombo, zabeleženo v zapisnik: 
»To se drugo leto ne sme ponoviti, če no-
beno od drugih društev ne bo toliko varčno 
do našega občinskega davkoplačevalskega 
denarja«! No, vidite, zopet se je zgodilo, da 
so vrata samo priškrnjena in da mi jo neko 
društvo lahko zagode in bomo zopet brez 
pogače, če hočemo ostati načelni.
Kasneje v razpravi sem ugotovil, da ta moja 
»NAPAKA« v zvezi s pogačo le ni bila tako 
napačna. V debati smo od različnih tehtnih, 
nič škodoželjnih in sovražnih pripomb iz-
luščili, da so v zdajšnjem obdobju mnogi, ki 
imajo smisel za področje, »Dajte nam igre 
in čokolado« in zraven še dejstvo, da te pri 
tem država denarno podpre, ta humus upo-
rabili ter zasadili mnoštvo društev, ki gre po 
številu na desetine. Tudi smo dobronamerno 
ugotavljali, da se ukvarjajo z vsemi mogoči-
mi področji. Od društva kar tako, dobrodel-
nega, gojenja kulta, mita, kulture, agrikultu-
re, favne in flore, poditve za zrakom, ujetim
v kroglo, gojenjem telesnih gibov- začevši 
pri vilinskih, do grobih in še bi lahko v tem 
stilu našteval za celo stran. Vsa zgoraj na-
šteta področja so ljudem v veselje in zado-
voljstvo in se praviloma vsaka demokratič-
na oblast potrudi, da bi se ljudje počutili za-
dovoljne. Tudi za sebe lahko rečem, da sem 
se v mladosti zelo navdušeno in veselo ter 
na krajevni ravni uspešno podil za žogo, še 
danes so mi v veselje ti spomini. Kljub temu 
pa ostaja dejstvo, da vsa društva niso ena-
ko priljubljena in enako družbeno koristna, 
tudi na podlagi izvedenih projektov ne, ker 
imajo različni projekti različne cilje.  
Za naše društvo v bližnjem preteklem ob-
dobju ne morem reči, da je bilo na občinski 

ravni zapostavljeno. Bili smo v zadovoljivi 
meri sprejeti. V polni meri pa je bilo zapo-
stavljeno, kakor smo prebrali že prejšnjem 
Glasniku, na državni ravni. V vseh letih ob-
stoja naše društvo, na državni ravni ni bilo 
do lanskega leta priznano kot družbeno ko-
ristno in vsled tega ni dobivalo nobene fi-
nančne podpore s strani države. Slišali smo 
tudi, kolikšne težave je imelo pri registraci-
ji, da je trajalo celih pet mesecev,da je bilo 
potrjeno in da je o tem odločala še takratna 
skupščina, v registracijo so se še celo vme-
šavala druga društva. Na državni ravni naše 
društvo ni bilo prisotno v nobenih medijih, 
kjer je država bila zraven, to se še danes da-
nes zelo pozna.
Da se še vedno pozna, ni nobeno čudo, saj 
se še vedno govori o  izdajalcih in poma-
gačih okupatorju, čeprav med Slovenci med 
drugo vojno ni bilo nobene fašistične ali 
nacistične stranke, ki bi bila v sluhu z oku-
patorjem. Imeli pa smo Partijo, ki je delala 
po navodilih boljševistične Kominterne iz 
Moskve ( za prikaz razlike med komuniz-
mom in boljševizmom bi potreboval dosti 
prostora, je pa med njima tolikšna raz-
lika kot med dnevom in nočjo), tudi v času 
zavezništva med Stalinom in Hitlerjem. To 
zavezništvo (beri spomine Angele Vode, ki 
je bila predana in poštena komunistka) 
in sploh delovanje Partije po boljševistič-
nih načelih nam je prineslo ogromno gorja, 
ki še vedno ni postavljeno na pravo mesto. 
No in naše društvo NSZ se zavzema, da bi 
celotna drugorazredna stran, katoličanov in 
»izdajalcev«, ki ima samo ta greh nad sabo, 
da se je tudi z okupatorjevim orožjem, med 
vojno, po enem celem letu morilskega bolj-
ševističnega terorja, začela braniti, kar ni 
izdajalsko dejanje, temveč častno in vsega 
spoštovanja vredno dejanje – da bi se tej za-
postavljeni strani, dalo izenačeno mesto z 
vsemi ostalimi in se jih z državnim odlokom 
z najvišjega mesta (parlamenta) to priznalo 
in prenehalo nadevati jim razna sramotilna 
imena.
Poglejte v stari Jugoslaviji, kateri se je v do-
ločenem obdobju reklo tudi »gnila«, se po 
sklenitvi premirja znotraj države ni govorilo 
o nobenih izdajalcih ali sovražnikih, čeprav 
smo se v njej znašli narodi, ki so se v času 
vojne borili drug proti drugemu. Kmalu 
po vojni so se začeli postavljati spomeniki 

padlim junakom in je to bilo samoumevno 
vsem, da je tako dejanje častno in koristno. 
Tudi glede invalidnine je šlo v smer, da se 
vsem prizna in izenači.  In še primer, špan-
ski diktator Franco (pri nas se je o njem 
govorilo samo slabo), je dal zgraditi veliko 
svetišče v čast borcem v državljanski vojni, 
ne glede, na kateri strani so se borili. 
Še o mnogih stvareh smo se pogovarjali, pa 
tega zaradi prostora ne bom navajal, če bo 
pa volja in zdravje in še kaj, bom pa zapisal 
v bodočih člankih, odvisno od priložnosti in 
hotenja objave.
Za konec naj sedaj samo postavim vpraša-
nje, na katerega načelno znamo skoraj vsi 
odgovoriti, pa tega koraka ne moremo ali 
nočemo storiti, ker še ni zamešene dovolj 
velike- kritične mase dobrosti in demokra-
cije.
In to vprašanje je: »Kdaj bodo pri nas v ce-
loti vzpostavljeni človeka vredni odnosi«! 

NSZ
OO Škofljica

Preds.A.Mušič

    NSZ
NOVA SLOVENSKA ZAVEZA                                     

Občinski odbor Škofljica
Šmarska c.  3, 1291 Škofljica



V petek 16. februarja 2007 smo se IV-jevci 
in volčiči zbrali pred župniščem na Škoflji-
ci, od kjer so nas starši peljali na zimovanje 
na Godovič pri Idriji. Tam smo imeli spre-
jem med Galce. Sprejeli so nas Asterix in 
Obelix, ter Panoramix, ki nam je pripravil 
čarobni napoj. 
Naslednji dan smo imeli izhod v naravo, 
kjer smo pekli hrenovke in postavljali biva-
ke. Zvečer pa smo imeli veseli večer. 
V nedeljo smo imeli zajtrk, nato pa smo od-
šli k maši. Po maši smo pisali zlate knjige in 

kako nam je bilo všeč na zimovanju. Sledilo 
je pospravljanje in kosilo. Ker pa je vsega 
lepega enkrat konec smo se tudi mi počasi 
poslovili in zaključili naše zimovanje. Starši 
so že nestrpno čakali, da nas odpeljejo do-
mov. 
Na zimovanju nas je bilo zelo veliko in smo 
zelo uživali. Najbolj pa je bil zanimiv veseli 
večer, saj je dekliški del čete pripravil kara-
oke, kjer smo nastopili vsi, ampak po skupi-
nah. Veliko smo se tudi smejali, na sploh pa 
smo se imeli zelo fantastično.

Upam, da bo tudi naslednje leto tako velika 
udeležba, kot je bila letos.

Navihana veverica
Zimovanja smo se udeležili tudi 3je klanovci 
in predstavili svoje kuharske spretnosti. Ker 
ni bilo večjih pritožb ali kakšnih zastrupitev 
s hrano, menim, da smo se dobro odrezali( 
po zmožnostih seveda). V soboto so se nam 
pridružili še nekateri iz klana( ki so si lah-
ko vzeli čas) na izhodu, kjer je bila osrednja 
tema Zlata žaba. Najprej smo pogledali par 
zanimivih filmčkov in iskali ideje za pripra-
vo našega. Zmenili smo se o temi in zapisali 
oporne točke, ki naj bi jih naša reklama za 
skavtstvo vsebovala. Nato smo se razdelili 
v dve skupini, napisali vsak svoj scenarij ter 
nato oba združili. Ker je bil že čas za kosi-
lo, smo spekli pice, ker s praznim želodcem 
težko kaj počneš. Sledilo je delo na terenu, 
kjer smo posneli vse točke ter tako dobili 
pregled, kako naj bi to v resnici izgledalo. 
Mislim, da smo preživeli en lep dan, kjer 
smo združili prijetno s koristnim in se imeli 
»fajn«. Proti večeru so se ostali klanovci od-
peljali vsak na svoj dom, kuharska zasedba 
pa je ostala do konca zimovanja in preživela 
še nekaj lepih trenutkov.

Bojan Pirnat

                                                      

V soboto, 31.03.2007, so se v društvu odvijale velikonočne delavnice, katere so bile zelo 
dobro obiskane. Na delavnicah so tako otroci kot starši ustvarjali izdelke za veliko noč. Bili 
so zelo domiselni in polni idej, tako da so za svoj dom izdelali velikonočno dekoracijo. De-
lavnice pa niso bile samo ustvarjanje, ampak tudi druženje otrok in staršev naše občine. 

Ob koncu smo se razšli v dobri volji in se zaželeli ponovnega snidenja prihodnje leto. 
         

Društvo Smrkolin:
Mateja Perovšek

DRUŠTVO SMRKOLIN
Reber 7

1921 Škofljica
Gsm:041/ 912-375

e-pošta: vrtec@smrkolin.si

Animatorji društva Smrkolin so se tudi indi-
vidualno posvetili malčkom

Eden od mnogih končnih izdelkov

Med ustvarjanjem so starši našli tudi čas za 
klepet

Otrokom ni zmanjkalo ne dela ne idej



Vse male nadobudneže in njihove starše vabimo na izlet, ki bo 19.05.2007. Na izletu bomo spoznali in si 
ogledali skrivnosti naše Dolenjske. Na izlet se bomo odpravili z avtobusom ob 8. uri izpred OŠ Škofljica,

povratek pa je predviden ob 17. uri na isto mesto. 

Prijave zbiramo do 10.05.2007 na gsm.: 041/912-375.

VABLJENI!

DRUŠTVO SMRKOLIN
Reber 7

1921 Škofljica
Gsm:041/ 912-375

e-pošta: vrtec@smrkolin.si

Zeleni Val je letos organiziral ekološki nate-
čaj Eko Ferdo. Na natečaj se je prijavil tudi 
naš vrtec s projektom ZBERIMO PAPIR 
IN IZDELAJMO NOVEGA pod vodstvom 
Eve Keber. 
Projekta smo se lotili z veseljem, saj so otro-
ci po nekaj prebranih knjigah in revij o nara-
vi, smeteh in onesnaževanju pokazali veliko 
zanimanje. V projekt smo se vključili vsi 
otroci našega vrtca, od najmanjšega pa do 
največjega, ter tudi vse strokovne delavke. 
Z otroki smo se veliko pogovarjali, raz-
mišljali in predvsem veliko packali z na-
šim novim papirjem. Ampak naše delo se 
je obrestovalo, saj smo po končani raz-

SMRKOLIN ZASEBNI VRTEC, ŠKOFLJICA

stavi v Knjižnici Grosuplje, ki se je začela 
19.04.2007, bili tudi nagrajeni in se uvrstili 
na ekološkem tekmovanju med tridesetimi 
prijavljenimi projekti na visoko 3. mesto. 
Naše veselje pa je z nami delil tudi naš žu-
pan, ki si je naše izdelke ogledal in nam med 
prvimi tudi čestital.
Hvaležni smo mu tudi za trenutek, ki si ga je 
vzel in si ogledal naše izdelke ter se z našimi 
malčki slikal. 
Otroci vrtca so bili nagrade zelo veseli, ob 
enem pa jim je bila vzpodbuda za nadaljnjo 
raziskovalno delo. Strokovne delavke pa 

smo bile nagrade prav tako vesele, saj je bila 
to potrditev našega truda in dela z malčki. 

Zasebni vrtec Smrkolin
Eva Keber in Mateja Perovšek



Hip hop je plesna zvrst, ki je na Škofljici zaživela v polni meri! Hip hop plešejo prav vsi, od malčkov, šolskih otrok, dijakov, najstnikov 
in tistih odraslih, ki jim miganje po ritmih glasbe v stilu hip hopa predstavlja sprostitev, izražanje, rekreacijo….

Vedno več je staršev otrok, ki plešejo hip hop pri Športnem izzivu, ki bi se tudi sami radi naučili miganja po tej dinamični plesni zvrsti. 
Sporočamo vam, da bomo v novi sezoni 2007/2008 poskrbeli tudi za vas. Pripravljamo plesno skupino hip hopa za odrasle (vabljeni tako 
moški kot ženske), vse informacije o začetku, terminih, ceni, kraju dogajanja pa boste pravočasno izvedeli v Glasniku in na naših splet-
nih straneh www.sportniizziv.com. Pridružite se nam lahko tudi sredi sezone, čas ni ovira!

Prav tako bomo naslednjo sezono spet odprli termine za standardne in latinsko ameriške plese, trebušne plese, salso, swing, afro dan-
ce…za odrasle in otroke! 
Prijave že zbiramo in prav tako vaše želje zato se nam čim prej oglasite! Lahko pokličete SAŠA 041243599! 

NASTOP OTROŠKE HIP HOP SKUPINE ŠPORTNI IZZIV NA KMETIJSKEM SEJMU V KOMENDI 
POD OKRILJEM RADIA VESELJAK
Otroci so vedno boljši in postajajo zanimivi za organizatorje različnih prireditev. Povabila se kar vrstijo in otroci se takih nastopov zelo 
veselijo. V mesecu marcu sta nas Radio Veseljak in njihova moderatorka Ksenja (odlična pevka in plesalka) povabila na kmetijski sejem 
v Komendi, kjer smo nastopili v otroški oddaji Genijalec. Otroci z Natalijo in Žanom Jeršinom so tako dobro odplesali, da so nas na  
radiu Veseljak ponovno povabili na podobno prireditev v Bevke konec maja. Otroci se že pridno pripravljajo.
(slikice najdete tudi na http://www.radioveseljak.si/)

Natalija Jeršin     hip hop – Športni izziv      Reševanje Genialca        Ksenija Matkovič
               
Nastopali so Maša Ščavničar, Tjaša Novak,  Nika Fink, Manca Cigale, Nika Lenič, Ines Marjetič, Klara Matkovič, Sara Matkovič, Žiga 
Tavčar, Matic Zevnik, Kaja Bučar, Anja Bučar 

www.sportniizziv.com

Mitja Lah 031 764 915
Saša Rožanc Lah 041 243 599

Če bo prostor dopuščal, bomo tečaje za otroke in odrasle razpisali vzporedno, tako, da bodo lahko starši, ki bodo pripeljali 
otroke na ples, tudi sami izkoristili tisto urico časa!

Prav tako bomo poskusili izpeljati časovno usklajene urnike za skupinsko vadbo-aerobiko ( pripravljamo programe primerne 
tudi za moško populacijo-tako imenovane vadbe z utežmi in kondicijski treningi) in ŠOLO ŠPORTA, ki jo obiskujejo otroci. 
Torej boste lahko, ko bomo rešili prostorsko stisko, na rekreacijo hodili otroci in starši skupaj.



Bliža se 26.5.2007 in vsakoletna, že tradicionalna prireditev v organizaciji ŠPORTNEGA DRUŠTVA ŠKOFLJICA. Že drugo leto po 
vrsti so k sodelovanju povabili ŠPORTNIIZZIV.
Prebivalcem Škofljice je šport tako zlezel pod kožo, da si želimo takih prireditev, ki spodbujajo otroke in odrasle h gibanju čim več. 
Poleg dobro organiziranega rokometnega dneva, boste lahko uživali ob dobri glasbi, plesnih nastopih, nastopu aerobične skupine, dobri 
družbi in hrani, otroci pa bodo lahko skakali na trampolinih in napihljivih gradovih Športnega izziva. 

VABLJENI PRAV VSI, OTROCI IN ODRASLI, da skupaj z ŠPORTNIM DRUŠTVOM ŠKOFLJICA  in nami preživite lepo šport-
no obarvano soboto.

Ne pozabite na dm tek! Še vedno se nam lahko pridružite! Tečemo vsak torek ob 20.00h na Pijavi Gorici in vsak petek ob 19.00h 
na Škofljici pri OŠ. Pokličite nas! Prijavili se bomo skupaj na 2 dm tek 9.junija v Tivoliju. Pristopnina 15 eur, otroci brezplačno!

Vzemite si čas in se prijavite na šolo rolanja, kjer bodo izkušeni učitelji rolanja poskrbeli za Vas in vaše otroke. Skupaj s bomo naučili več 
vrst ustavljanja in spreminjanja smeri ter se opremljeni z znanjem podali novim dogodivščinam z rolerji na nogah.
Tečaj za odrasle poteka istočasno kot tečaj za otroke tako, da lahko skupaj uživate v teh prečudovitih dnevih in se skupaj naučite nekaj 
novega.
Tečaji potekajo vsak torek in četrtek pred OŠ Škofljica od 18.00h – 19.00h za predšolske otroke in njihove starše ter od 19.00h – 20.00h 
za šolske otroke in njihove starše.
Seveda lahko pridete odrasli tudi brez otrok in se spoprimete s koleščki.

Prijave zbiramo na tel. : 031 764 915 (Mitja) ter na e-mail naslov: mitja.lah@sportniizziv.com

V času poletnih počitnic vašim malčkom prav gotovo ne bo dolgčas, saj bo Športni izziv poskrbel za njihovo aktivno preživljanje prostega 
časa. Za vaše nadobudneže pripravljamo programe »športnih počitnic«, kjer se bodo lahko poleg rolanja, tenisa, plavanja, jahanja in od-
bojke na mivki spoznali z drugimi vrstniki in spoznali nove prijatelje.

Športne počitnice se bodo dogajale na dveh lokacijah :

Škofljica : tedenski paket ( od ponedeljka do petka )
Športne počitnice bodo sestavljene iz rolanja, jahanja, tenisa in odbojke na mivki. Vmes bomo skočili na kosilo in se nadvse zabavali, dan 
se bo pričel zjutraj med 7.00h in 8.00h ter trajal vse do 16.00h. 



Poleg izvrstnih inštruktorjev ter obilice pripomočkov bomo varnost in veselje mladih športnikov postavili na prvo mesto.

Ljubljana – Športni park Kodeljevo : tedenski paket ( od ponedeljka do petka )
Športne počitnice bodo zajemale tečaje rolanja, plavanja in tenisa, ker bomo lačni se bomo okrepčali pri Gostilni Jovo, kjer nas bodo kot 
vedno dobro pogostili. Poleg izvrstnih inštruktorjev ter obilice pripomočkov bomo varnost in veselje mladih športnikov postavili na prvo 
mesto.

Za vašega malčka organiziramo in strokovno vodimo športni rojstni dan na želeni lokaciji, ali pa jo izberemo mi. S športnimi animatorji ter 
veliko športnih pripomočkov vam bomo pripravili zabavo, katere vaši otroci ne bodo pozabili…

Smo prilagodljivi in iznajdljivi, za vse ostalo se lahko domenimo…

PRIJAVE IN INFORMACIJE: www.sportniizziv.com, 031 764 915 ( Mitja Lah )

KO V MAJU GOZD ZELENI,
V VETRU LISTJE ŠELESTI,

POMLAD  PRINESLA JE ZELENJA,
ROŽ, TRAVE IN CVETENJA.

ZIMA TRAJALA JE PREDOLGO,
ZATO POMLADNO VESELJE JE POPOLNO,
MRZEL VETER BRIL NAM JE V  OBRAZ,

VISOKI SNEG TEŽIL NAM JE KORAK.
TEŽKO ČAKALI SMO NA SONČNI ŽAREK VSAK.

ZDAJ JE MAJ, ZELEN IN SVETOČ KOT RAJ,
 A TUDI V PEKEL STOPIMO KDAJ,

DA NI NAM PREVEČ LEPO
IN NE POZABIMO, DA JE NA SVETU  TUDI HUDO.

ŽIVLJENJE JE HUDO Z DOBRIM
IN TO MORAŠ SPREJETI V ŽIVLJENJU  SVOJEM,

ZATO MAJ  VRAČAJ SE NAZAJ.
ČAKAMO TE VEKOMAJ.

Štrubelj Zinka, Lavrica

POSTOJ POPOTNIK, TU NA GORI,
ODVRZI BREME DNEVA

IN SEDI POLEG MENE, ZRAVEN,
NA TA VELIKI SIVI KAMEN.

POČIJ IN OPAZUJ!
V JUTRU, KO SE NOČ V SVETLOBI UTOPI,

VETER MEGLO RAZKROPI. 
SONCE GORO Z ZLATOM OBDARI,

DA V VSEJ LEPOTI ZAŽARI.

TU NA GORI LE MIR, TIŠINA GOVORITA,
VETER POJE NAJLEPŠO MELODIJO.

ZAPRI OČI, PRISLUŠKUJ!
NIKJER TAKE NI OMAME,

KO NA GORI VONJ ZELENE TRAVE,
ZAJEMI ZRAK IN SE GA NAUŽIJ.

V MIRU IN SOGLASJU TEČE TO GORSKO ŽIVLJENJE,
IZPOLNJENO Z GLOBINO LEPIH DOŽIVETIJ,

SAMO STOPITI MORAŠ VANJ, 
DA TE ZAGRNE V ČISTI OBJEM.

Tončka Podlogar, Želimlje



Zdravilne in aromatične rastline lahko na-
biramo samorasle na naravnih rastiščih ali 
pa jih gojimo v lončku, v vrtu in na njivi. Z 
gojenjem prispevamo k ohranjanju biotske 
pestrosti naravnih rastlinskih združb. Pred-
nost pridelave ni le večja količina izenačene 
zdravilne učinkovine, ampak z gojenjem za-
varujemo izginotje tistih samoraslih vrst, ki 
jih je zaradi vsakoletnega, velikokrat brez-
obzirnega nabiranja čedalje manj. Nekate-
re med njimi so strokovnjaki že uvrstili na 
spisek ogroženih vrst. Poskrbimo, da bi se 
slovenska naravna lekarna prehitro ne iz-
praznila.
V nasprotju z intenzivno pridelavo hrane, 
ki lahko vsebuje zdravju škodljive sestavi-
ne, je samo po sebi umevno, da se je treba 
pri gojenju zdravilnih in aromatičnih rastlin 
tveganju pri uporabi mineralnih gnojil in fi-
tofarmacevtskih sredstev v celoti izogniti. 
Konec 20. stoletja, ko iščemo nove kulture 
med pozabljenimi vrtninami in poljščinami, 
so le redki pridelovalci vešči tržne pridelave 
zdravilnih in aromatičnih rastlin. Praviloma 
ne zasejemo z novimi vrstami kar takoj ce-
lega hektara, ampak preidemo iz gredice na 
njivo postopoma. Pomembno je, da za pri-
delovanje izberimo vrste, po katerih porab-
niki največ povprašujejo.
Pri pridelovanju zdravilnih in aromatičnih 
rastlin ne pozabimo na posebnosti in sicer:
bolj kot zaradi hrane, jih pridelujemo zaradi 
zdravilnih učinkovin. Za pridelovanje izra-

bimo lege in rastišča, ki se jim pri običajni 
pridelavi izogibajo, na primer doline, strma 
pobočja, plitva tla. 
So lahko užitne ali strupene !
Zdravilne rastline so najstarejša vrsta zdra-
vil in so lahko užitne in strupene. Le z neka-
terimi se hranimo, pri drugih pa je zdravilno 
delovanje vezano na vsebnost rudninskih 
snovi, in sicer vitaminov, sluzi, eteričnih 
olj, grenčin, saponinov, čreslovin, encimov 
in alkaloidov. Zdravilne učinkovine so obi-
čajno nakopičene v posameznih delih ras-
tlin, njihova količina pa je odvisna od vrste, 
rastišča, podnebja, vremena, letnega časa. 
Nekatere znane začimbnice so namreč zna-
ne po svojih antibiotičnih učinkovinah, ki 
pomagajo v boju proti gripi in prehladu. To 
so: cimet, črni poper, limona, timijan, maja-
ron, rožmarin, česen, bazilika in meta. Nji-
hove zdravilne učinke lahko uporabite tako 
v kuhi kot v obliki eteričnih olj.
Zdravilne in aromatične rastline redko upo-
rabljamo sveže, večinoma jih posušimo v 
tako imenovane rastlinske droge. Droga je 
lahko vsa rastlina ali posamezen del rastli-
ne, bodisi korenina, korenika, gomolj, čebu-
lica, steblo, lubje, les, vršički oziroma po-
ganjki, peclji, listi, popki, cvetovi, plodovi 
in seme. 
Začimbnice in zdravilna zelišča uporablja-
mo za izboljšanje ali popestritev vonja in 
okusa jedi in pijač, za nego obraza in telesa, 
za prenehanje in lajšanje bolezenskih težav, 

kot so nahod, kašelj, vnetje in motnje počut-
ja ter nenazadnje, za lepši videz prostora in 
kulturne krajine. Začimbnice in dišavnice, 
kot so majaron, baziliko, materino dušico, 
komarček in rožmarin pogosto dodajamo 
jedem. Kamilični in melisin čaj sta izvrstni 
pomirjevali, s tinkturo ameriškega slamnika 
bomo povečali odpornost organizma, s tr-
potčevim sirupom bomo umirili kašelj. 
Kljub veliki razširjenosti in porabi kemič-
nih zdravil, so se začeli ljudje  v razvitem 
svetu konec 20. stoletja ponovno zatekati 
k naravnemu zdravljenju, kar se kaže v po-
večanih potrebah po pridelavi zdravilnih in 
aromatičnih rastlin in predelavi surovine v 
naravna rastlinska zdravila. Dejstvo je, da 
znanstveniki ugotavljajo, da imajo mnoga 
sintetična zdravila škodljive stranske učin-
ke in da se s sintetičnimi zdravili ne da po-
zdraviti vseh bolezni. Hitrost življenja v 
razvitem svetu postaja iz dneva v dan večja, 
obolenja zaradi manjše naravne odpornosti 
in alergenov v sodobnih živilih pa pogosta 
in vse bolj kronična.
Pred dvemi desetletji sem na Osnovni šoli v 
Škofljici imel predavanja o zdravilnih  ras-
tlinah. Verjetno je kdo od takratnih osnov-
nošolcev postal tudi ljubitelj gojenja in upo-
rabe zdravilnih rastlin.

Veliko uspehov vam želi 
Ivan Maršič 

NE TARNA, NE JAMRA,
TUDI PROSJAČI NE,

VSE KAR POTREBUJE DANO JI JE.
BREMENA, KI SO SE NALAGALA,

LAŽJA SO POSTALA.,
PRENAŠA JIH POKONČNO, ZRAVNANO.

 Z LETI MOČ IN SAMOZAVEST JE DOBILA,
BITKE, KI JIH JE PRESTALA JE POZABILA,

VSEH MOGOČNIH SPON SE JE OSVOBODILA.

POTUJE! VSAK DAN V DRUGE KRAJE,
POTUJE IN SPOJI SE S TISTIM KAR JO OBDAJA.

ZADOSTUJETA JI ZEMLJA, NEBO
IN SVOBODA OBSTOJA!

Tončka Podlogar, Želimlje

V petek zvečer smo skupaj z Meto in Metodijem Riglerjem  prehodili 
780 km dolgo romarsko pot k svetemu Jakobu v Kompostelo. Njuno 
pripovedovanje nam je živo naslikalo to 30- dnevno potovanje. 
Pripovedovala sta nam, kako sta krenila na pot, vsak dan znova na pot, 
in puščala za sabo postajo za postajo, kako sta občudovala pokrajine, 
cerkve in samostane, mesta in vasi, kako sta srečevala romarje vseh 
narodov in jezikov ter z njimi sklepala prijateljstva. Pripovedovala sta, 
kako so skeleli podplati in klecala kolena, kako je nahrbtnik pritiskal 
na ramena in kako je veter bril v lica, vse dokler se pot ni končala v 
veličastni Jakobovi katedrali.
Vsa ta svoja doživetja sta opisala  v knjigi z naslovom - Blagor vama, 
uboga reveža, ki jo toplo priporočamo. Med drugim v njej sporočata: 
romanje je srečanje s samim seboj, je odnos med naravo in menoj in kar 
je najpomembnejše, je srečanje, ki ga imamo z Gospodom…
Društvo ŠKURH se jima tudi po tej poti zahvaljuje, da sta si vzela čas 
in obiskovalcem večera živo predstavila svoja doživetja.

A. N. Brodnik



Mrak se je počasi spuščal čez sončno pomladno popoldne, ko sem 
stopal po ulici na robu Ljubljane, iščoč domovanje slovenskega 
alpinista Vikija Grošlja. Na simpatični rumeni hiši sem kmalu za-
gledal pravo hišno številko in stopil do vrat. Viki me je sprejel z 
nasmeškom. Pogovor o gorah in njihovi vlogi v Vikijevem življe-
nju in življenju ljudi na sploh se je hitro razživel in kaj kmalu bi od 
navdušenja nad tematiko skoraj pozabil posneti najin pogovor. Viki 
Grošelj je spregovoril o marsičem, česar drugod verjetno še ni bilo 
moč zaslediti – začetki, pogled na pretekle dosežke, načrti,…  

1.  Javnost je dokaj dobro seznanjena z vašo alpinistično ka-
riero in velikimi gorniškimi dosežki, manj pa vemo o vaših 
gorniških začetkih. Kdaj ste naredili prve korake v gore?

Kar se tiče planinstva, sem prve korake v gore napravil s štiri leta 
starejšim prijateljem Danilom Cedilnikom – Denom, ko sva se v 
mojem 4. razredu s kolesi odpravila do vznožja Storžiča ter se nato 
nanj tudi povzpela. 
Prvi stik z alpinizmom pa je bil malo drugačen. Enkrat smo s pri-
jatelji kolesarili tu, v naši okolici, in med drugim smo se peljali tudi 
mimo plezališča Turnc pod Šmarno Goro, kjer so ravno takrat ime-
li plezalne vaje v sklopu alpinistične šole pri Planinskem društvu 
Ljubljana-Matica. Nas, mlade in radovedne fante, je plezanje takoj 
začelo zanimati in plezalce smo povprašali, če se jim lahko tudi mi 
pridružimo. Dejali so, da lahko tudi mi začnemo plezati, oziroma 
da se lahko vključimo v alpinistično šolo, le da moramo prinesti 
soglasje staršev, da se s tem strinjajo. Seveda to soglasje ni bila 
nobena ovira in tako se je začela moja alpinistična pot.  

2.  Ali ste se že v šoli vključevali v gorniške skupine in se tam 
začeli gorniško izobraževati ali pa ste gorniška znanja mor-
da nabirali kasneje v planinskem društvu oz. v alpinistični 
šoli?

V šoli takrat niti ni potekal kakšen gorniški krožek, ali pa morda le 
jaz nisem vedel zanj, tako da se v okviru šole nisem gorniško izob-
raževal. Z gorniškimi in alpinističnimi znanji sem se prvič srečal v 
alpinistični šoli pri Planinskem društvu Ljubljana-Matica, kar se je 
zgodilo proti koncu osnovne šole. Tam sem bil deležen res dobre 
obravnave in kvalitetnega poteka same šole, tako da sem od tega 
izobraževanja veliko odnesel veliko novih spoznanj in izkušenj.  

3.  Kakšne so bile v vaši mladosti možnosti za ukvarjanje z malo 
bolj resnim gorništvom in ne le s pohajkovanjem po Šmarni 
gori, ter kakšne so bile možnosti za gorniška izobraževanja?

Kot sem že prej omenil, so bile možnosti za gorniška izobraževanja 
predvsem v alpinističnih šolah, ki so jih organizirali alpinistični od-
seki planinskih društev. Tam si lahko stopil v svet alpinizma, tako 
da nisi več ostal le planinec in hodil po označenih »navadnih« po-
teh, temveč si se lahko podal v stene, navpične skale in brezpotja. 

4.  Kateri gorniški dogodek iz mladosti vam je najbolj ostal v 
spominu oz. se ga najraje spominjate?

Težko izberem enega, ki bi se mi najbolj vtisnil v spomin … Morda 
bi to lahko bil ravno tisti vzpon na Storžič, ki sva ga opravila z De-
nom. Namreč, ko sem enkrat začel s hojo v gore in nato z alpiniz-
mom, sem bil kar naprej v gorah, zato tudi težko izberem en vzpon, 
ki bi se mi zapisal v spomin močneje kot ostali.

5.  V vaši alpinistični karieri smo lahko bili priča mnogim bolj 
ali manj odmevnim in uspešnim vzponom. Ali katerega od 
svojih alpinističnih dosežkov favorizirate in ga imate pri sebi 
za najboljšega?

Nobenega prav posebej ne favoriziram, ampak če že izbiram, bi iz-
bral prvi himalajski vzpon, leta 1975, na Makalu ter zadnjega, leta 
2001, na Čo Oju, s katerega sem se tudi spustil na smučeh. 

6.  Reinhold Messner dejal, da je vrh Everesta strašen kraj ter, 
da če kdo osvojitev tega kraja označi kot najlepši trenutek v 
življenju, potem laže. A vseeno je mora biti neka privlačnost, 
ki človeka vleče na tak odročen in zahrbten kraj. Kakšni ob-
čutki in kakšni motivi so vas osebno gnali proti najvišji gori 
sveta?

Človeka v takšne kraje vleče nekakšna želja po odkrivanju svojih 
zmožnosti. Nikjer drugje ne moreš tako spoznati samega sebe, kot 
se lahko spoznaš na tako visoki himalajski gori kot je na primer 
Everest. Na taki višini so pogoji za vzpon in samo delovanje člove-
škega telesa povsem drugačni, zato je vpliv na celoten organizem 
povsem drugačen, kot če bi plezali v domačih Alpah. Dejansko gre 
pri visokih himalajskih vzponih za precej večje napore kot pri te-
žavnostno enakih vzponih v Alpah ali drugih nižjih gorstvih. 
Imajo pa dežele okoli Himalaje tudi nek poseben čar, ki človeka 
vedno znova privabi tja. Vsaj zame to velja.  

7.  V letih 1988 in 1989 ste izpeljali ne povsem načrtovan in iz-

»Ljudje nikoli ne smemo prekiniti stika z naravo, saj bi s tem izgubili 
tudi stik s samimi seboj.« 



redno zahteven projekt osvojitve štirih osemtisočakov v iz-
redno kratkem obdobju, ki dejansko zahteva celega človeka. 
Kakšen je vaš današnji pogled na ti dve »himalajski leti«? Ali 
bi se še enkrat odpravili v kaj takega, če bi imeli še vso moč 
in zagnanost iz mladosti?

Osvojitev teh štirih vrhov je bila v bistvu načrtovana, vendar ne v 
tako strnjenem obdobju. Razlog za tako gosto posejane odprave so 
bila dovoljenja za vzpone na te gore, ki smo jih pač dobili v tako 
kratkih časovnih razmakih. 
Ta projekt se mi sam po sebi niti ne zdi nekaj posebnega, je pa 
res, da moraš biti za nekaj takega res dobro fizično in seveda tudi 
psihično pripravljen, ker je pri takšni aktivnosti ves čas prisotna 
precejšnja izpostavljenost raznim nevarnostim. 
Mislim, da se danes ne bi odločil za tak strnjen projekt, sicer pa 
se tudi takrat nisem. Kot sem že omenil so za štiri osemtisočake v 
dobrem letu poskrbele lokalne oblasti, ki so mi izdale takšna do-
voljenja za vzpone.  

8.  Do sedaj ste osvojili deset od štirinajstih osemtisočakov. Ali 
bi lahko katero izmed teh odprav na osemtisočake osvojili 
za najlepšo, ki se vam je v srce vtisnila - tako po alpinistični 
zasedbi - kot po lepoti in kvaliteti vzpona?

Morda bi tu zopet izpostavil prvo slovensko oz. takrat jugoslovan-
sko odpravo na osemtisočak Makalu, leta 1975, ki je za vse nas 
pomenila neko novo doživetje, nek nov svet in zato je bilo tudi 
veselje ob uspehu toliko večje. Seveda pa so takrat odpravo sestav-
ljali tudi odlični ljudje in alpinisti, s katerimi se večinoma še danes 
radi srečamo. 
Nekaj posebnega pa je bila zame tudi odprava, ki smo jo organizi-
rali pred dobrim letom in pol, jeseni 2005, ko se nas je nekaj alpi-
nistov iz prve odprave na Makalu ter dva mlajša odlična slovenska 
alpinista odpravilo na prekrasen šesttisočak Ama Dablam. Ta od-
prava je bila organizirana ob 30-letnici vzpona na Makalu in je zato 
imela še toliko večjo simbolično in nekakšno duhovno vrednost.

9.  Ali morda gojite ambicije, da bi osvojili še tiste štiri osem-
tisočake, kjer še ni stala vaša noga, da se »himalajska ogrlica 
osemtisočakov« zapolni?

Posebnih načrtov za osvojitev preostalih štirih osemtisočakov ni-
mam, saj imam trenutno v načrtu druge projekte, ki mi bodo že 
sami po sebi vzeli kar nekaj časa, zato se mi trenutno zdi nesmisel-
no postavljati neke dolgoročne cilje v Himalaji. Večinoma takšni 
vzponi pridejo precej nenačrtovano, zato raje pustimo času čas in 
morda se bo nekoč v spletu zanimivih okoliščin zgodil še kakšen 
osemtisočak.

10.  Na podlagi vaših dejavnosti domnevam, da ste vedno dobro 
seznanjeni ne samo z dogajanjem v slovenskem, temveč tudi 

v svetovnem alpinizmu. Kje je trenutno, po vašem mnenju, 
slovenska alpinistična srenja glede na preostali svet?

Glede na mednarodna alpinistična priznanja smo Slovenci kar vi-
soko v svetovnem vrhu in mislim, da je to tudi dejanska slika. Ene-
ga največjih alpinističnih priznanj na svetu – Zlati cepin – sta letos 
zopet dobila Slovenca, in sicer Marko Prezelj in Boris Lorenčič za 
preplezano prvenstveno smer v stebru Čomolharija. Prav tako pa je 
prejel nagrado tudi Pavle Kozjek, in sicer s strani občinstva, za solo 
vzpon v JV steni Čo Oja. Mislim, da Slovenija premore odlične al-
piniste in prav tako odlična gorniška oz. alpinistična izobraževanja, 
ki nam prav tako omogočajo, da smo lahko v samem svetovnem 
alpinističnem vrhu. 

11.  V zadnjem času se v alpinističnih krogih pojavljajo očit-
ki, da novopečeni alpinisti za vse preveč pojmov ali kosov 
opreme uporabljajo tuje popačene izraze in ne pravilnih 
slovenskih. Za to naj bi bile po mnenju nekaterih krive že 
same alpinistične šole, ki tečajnikom snovi ne podajajo v 
slovenskih, temveč v popačenih žargonskih izrazih. Kakšno 
je vaše videnje nastale situacije?

Moram priznati, da s tem pojavom niti nisem seznanjen in sem prav 
prijetno presenečen, da tako mlad človek kot si ti spremlja in po-
zna dogajanje oz. problematike v alpinističnih krogih. No ja, kar se 
samega problema tiče, je že od nekdaj jasno, da mlade generacije 
rade v svoj jezik sprejmejo nove, morda tuje besede, ki so nekako 
drugačne od tistih vsakdanjih in morda, po njihovem mnenju, ob-
rabljenih. Slovenski jezik je sicer zelo lep in vsebuje dobre izraze 
tudi za gorniško ali alpinistično stroko, a vendar se bo poplavi raz-
noraznih tujk težko upreti, saj zlasti mlajše generacije vedno iščejo 
nekaj novega, drugačnega, morda celo uporniškega. 
Kar se pa tiče alpinističnih šol, menim, da bi bilo prav, da se tečaj-
nikom snov in strokovni termini podajajo v slovenskem jeziku in 
ne v tujih popačenkah, saj je potem že v osnovi storjena napaka, ki 
jo bo sčasoma vedno težje popraviti.

12.  Opaziti je, da ste v alpinističnem prostoru precej aktivni, 
kar se kaže v različnih projektih in filmih, ki jih je moč vi-
deti v zadnjem času. Kakšen bo vaš naslednji projekt?

Naslednja stvar, ki se je lotevam, bo potovanje junija letos v Pa-
kistan. Gre v bistvu za snemanje ene od štirinajstih predvidenih 
dokumentarnih serij o osemtisočakih, ki naj bi jih posneli z RTV 
Slovenija. Ta projekt mi bo ob redni službi verjetno vzel kar precej 
časa, zato priložnosti za druge večje projekte najbrž niti ne bo.  Naj 
bi pa projekt snemanja dokumentarcev trajal 7 let, tako da je pred 
nami še kar precej dela ter tudi užitkov ob bivanju v tako čarobni 
deželi kot je Nepal.  

13.  Poleg alpinistične dejavnosti ste znani tudi po številnih knji-
gah z gorniško tematiko, v katerih na svojevrsten in zani-
miv način bralcu približate goro in samo dogajanje na njej. 
Ali se je ta vaša jezikovna spretnost kazala že v šoli (npr. 
pri spisih pri slovenščini) ali ste ljubezen do pisanja vzgojili 
kasneje?

Tega pisateljskega področja se pred ukvarjanjem z alpinizmom niti 
nisem loteval, tako da sem ta občutek za pisanje zgradil sčasoma. 
Nikoli nisem hodil na kakšen tečaj kreativnega pisanja ali kaj po-
dobnega, temveč sem bral druge dobre gorniške avtorje in od njih 
črpal znanje in tehnike pisanja ter izražanja. Tako lahko rečem, da 
sem na pisateljskem področju popolni samouk. 

14.  Kako se lotite pisanja knjige? Ali začnete knjigo snovati šele 
doma, ko se občutki uredijo in umirijo, ali  knjigo sestavlja-
te že med odpravo oz. takrat, ko ste še v stiku z goro?



Skozi vso odpravo ali vzpon si beležim določene misli ali pa morda 
le besede, ki so povezane s tistim trenutkom in tako, kasneje na 
podlagi teh zapiskov po premisleku in ponovnem pogledu na vzpon 
sestavim neko smiselno celoto. Tovrstni zapiski so vedno prisotni 
na mojih potovanjih oz. vzponih, tako da se je takšnih zvezkov z 
zapisi nabralo že kar lepo število. 

15.  Ključnega pomena v alpinizmu in samem gorništvu so vre-
menske razmere. Kako je vreme vplivalo na vašo gorniško 
aktivnost v letošnji zimski sezoni?

Moram priznati, da sprva »neprave« zime niti nisem opazil, saj sem 
bil do konca lanskega leta precej zdoma zaradi raznih projektov 
in potovanj. Tudi v začetku tega leta sem bil precej zaposlen s fil-
mom o Nejcu Zaplotniku, tako da sem tudi zimo v začetku tega leta 
spregledal. No, kasneje pa se je celo pokazalo nekaj prave zime in 
v gorah je tudi sedaj dosti snega za lepe vzpone in turne smuke, 
tako da zame ta zima vremensko ni bila in ni kaj dosti drugačna 
od prejšnjih. 

16.  Ali v gore ponavadi zahajate sami ali v družbi družine oz. 
prijateljev?

Kakor kdaj. Včasih z družino, včasih s prijatelji, včasih pa tudi sam. 

Seveda je zaradi časovnih usklajevanj najlažje hoditi sam, zato je 
za opcija tudi najpogostejša. Takšni solo vzponi v gore so nekaj po-
sebnega, saj si takrat sam v tišini in resnično začutiš pristno naravo 
in tisti prvinski stik z okoljem. 

17.  Za vašo zaključno misel vas bom pozval z naslednjim vpra-
šanjem. Kakšno vlogo nosijo gore v vašem življenju in zakaj 
se vam zdi pomembno, da ljudje smo in ostajamo v stiku z 
gorami, z naravo? 

Zame so gore kraj, kjer se dejansko sprostim in kjer na plan pride 
moja prava narava, moj pravi jaz. Prav zato imam rad gore in nara-
vo, saj se tu pokaže, kdo sem in kaj sem.
Narava je nekaj, kar nas je vedno in nas bo še v bodoče bogatilo in 
napolnjevalo z energijo, voljo in veseljem, v kolikor bomo seveda 
ostali v stiku z njo. Narava nam ponuja tudi prostor, kjer dejansko 
spoznamo sami sebe in svoje zmožnosti. V tem sodobnem času hi-
tenja je še bolj pomembna kot prej, saj naj ponuja nek ventil skozi 
katerega se lahko sprostimo, si damo duška. Ljudje nikoli ne sme-
mo prekiniti tega stika z naravo, saj bi s tem izgubili tudi s stik s 
samimi seboj. 

Miha Brkinjač

PRIPOROČAM V BRANJE:

Prvi arabsko pišoči pisatelj z Nobelovo nagrado je odraščal v starodavni kairski četrti Gamalija, kar ga je močno za-
znamovalo, saj se to odraža predvsem v njegovih romanih Kairske trilogije – Pot med palačama. Ta veliki pisatelj je 
pred nekaj leti v intervjuju izjavil : »Če me bo želja po pisanju minila, bi rad, da bi bil to moj zadnji dan.«

Nedavno umrli Naguib Mahfouz je lani dobil svoj prvi slovenski prevod v prvem delu petsto stranskem  romanu  Ka-
irske trilogije Pot med palačama, v katerem spremljamo razvejano družinsko kroniko, ki temelji na  komajda znosnem 
patriarhatu. Prvi dela romana Pot med palačama je izredno slikovit in močan prikaz moralnega in družbenopolitičnega 
dogajanja v Egiptu med obema vojnama, z vsemi pretresi in razpadanjem, družbenih, družinskih, moralnih, političnih 
in drugih tradicionalnih vrednot.
Pred kratkim je roman dobil nadaljevanje, v katerem spremljamo iste, približno deset let starejše junake, s poudarkom 
na najmlajšem bratu, ki se odpravi študirat. Za razliko od prvega dela , v katerem je bilo težišče na družini, se središče 
dogajanja prenese na prijatelje…

V branju boste prav gotovo izjemno uživali!

Vabimo vas na KNJIŽNI KLUB, ki bo
potekal v okviru Knjižnice Škofljica, v sredo,
30. MAJA, ob 18.uri v društveni sobi.
Družili se bomo ob prijetnem klepetu ob čaju, prebi-
rali poezijo in se pogovarjali o knjigi meseca. Tokrat 
bomo govorili o romanu

 PESKOVNIK BOGA OTROKA 
- Muck, Desa.

Literarni večer bo vodila pisateljica Sonja Pirman!
Prisrčno vabljeni na literarno čajanko!

Alma Vidmar-Mederal



Barok na Slovenskem pomeni čas, ko so 
cerkve zamenjale svoj srednjeveški videz 
z novimi oblikami arhitekture, v notranj-
ščino pa se je naselilo bogatejše okrasje, 
ki je poseglo na kiparsko in slikarsko po-
dročje. Baročno slikarstvo se ponaša z 
razgibanimi, živahnimi kompozicijami, 
prisotna je dramatika, igra svetlobe, zna-
čilne so diagonale, barvitost in razkošje, 
v stenskih poslikavah je svoj razcvet do-
živel iluzionizem, ki resnično arhitekturo 
navidezno nadaljuje in jo odpira v nebo.
Predstavnik baročnih slikarjev je tudi An-
ton Jožef Lerhinger. O njegovem življe-
nju ni veliko znanih podatkov, ne vemo 
niti letnic rojstva in smrti − avtorica tre-
nutne razstave, ki poteka v Narodni gale-
riji v Ljubljani, Anica Cevc meni, da se je 
rodil ok. 1720, umrl pa leta 1792. Arhiv-
ski viri za avgust 1750 navajajo poroko z 
Ano Marijo, s katero je imel sedem otrok; 
živel je v Rogatcu, kjer je imel ugleden 
status, ustvarjal pa je na številnih lokaci-
jah na Štajerskem in v hrvaškem Zagorju 
v tretji četrtini 18. stoletja. Lerhinger je 
znan kot freskant, čigar dela se nahajajo 
v profanem objektu v dvorcu Novo Ce-

lje (ni ohranjeno) ter v številnih cerkvah 
(Petrovče, Kamnica pri Mariboru, Olimje, 
Šmarje pri Jelšah, Svetli Dol idr.). Slikar 
je posebno pozornost namenil barvnim 
kombinacijam in obravnavi svetlobe, nje-
gove figure se iz začetne faze, ko so bile 
krepke in močne, spremenijo v slikovite, 
lahkotne in dekorativne, dokler ne dose-

Putta − detajl s poslikave, Svetli Dol

žejo manekenske postave, kot jih je ozna-
čila dr. Cevčeva. Motivi v cerkvah pogo-
sto prikazujejo prizore Adama in Eve v 
različnih variacijah, podobe evangelistov 
in štirih cerkvenih očetov, pogosti pri-
zori iz življenja svetnikov, podobe Svete 
Trojice in različni svetopisemski liki, po-
sebno mesto pa zasedajo baročni angelci 

putti. Poslikave so zaznamovane z deko-
rativnostjo in rokokojskim občutjem, ki 
ga stopnjujejo barvna lestvica svetlih to-
nov ter naslikano štukaturno okrasje, po-
slikave pa dodatno razrahlja še naslikano 
cvetje.
Avtorica razstave in monografije o pred-
stavljenem štajerskem baročnem slikarju 

je dr. Anica Cevc, ki se je Lerhingerju po-
svetila že v doktorski disertaciji, na kateri 
razstava in spremljajoča publikacija tudi 
temeljita in predstavljata njeno nadalje-
vanje. Cevčeva, ki je pred kratkim praz-
novala svoj 80. rojstni dan, se z baročno 
umetnostjo ukvarja že od vsega začetka 
svoje raziskovalne poti in je tako kriva, 
da so se razrešile nekatere skrivnosti da-
nes dobro poznanih slikarskih imen, kot 
so Valentin Metzinger, Fortunat Bergant, 
Andrej Janez Herrlein idr. Poleg baroka 
so jo zanimale tudi druge tematike in dru-
gačne vrste opravila, kot je le raziskova-
nje. Ime Anice Cevc je pomembno pri de-
lovanju Narodne galerije, saj je delovala 
kot kustosinja in muzejska svetnica, naj-
bolj opazno vlogo pa je gotovo odigrala, 
ko je več let opravljala naloge direktorice 
te ustanove. 
Razstava o Lerhingerju vključuje devet 
oljnih slik, edino ohranjeno risbo s pod-
pisom slikarja ter fotopovečave fresk, ki 
skušajo pri gledalcu ustvariti enak vtis, 
kot bi ga bil deležen pri opazovanju sten-
skih poslikav na njihovih originalnih me-
stih v cerkvah in drugih prostorih; da bi 
bila razstavljena dela bližje obiskovalcem 
galerije, si je mogoče ogledati tudi video 
projekcijo s predstavitvijo slikarja in nje-
govih del. 
Razstava bo v ljubljanski Narodni galeriji 
na ogled do 10. junija 2007.

Nataša Kovačič
Foto: Narodna galerija, Ljubljana

Iluzionistična poslikava, Gornja Stubica, grajska kapela



0  Splošno, knjižničarstvo, enciklopedije, zborniki, 
� KNJIŽNICA PREŽIHOV VORANC Ljubljana Vič : 1956-2006 : jubilejni zbornik
� SPLET znanja in domišljije: zbornik ob petdesetletnici mladinskega knjižničarstva v Mariboru : 

1953 – 2003

1    Filozofija, etika, okultizem, psihologija
� GOLEMAN, Daniel: Čustvena inteligenca: zakaj je lahko pomembnejša od IQ
� VIRTUE, Doreen: Boginje in angeli: obudite visoko svečenico in izvorno čarodejko v sebi
� BOOTHMAN, Nicholas: Kako postati ljudem všeč v 90 sekundah ali manj?
� WALSCH, Neale Donald: Domov, k Bogu: v življenje, ki se nikoli ne konča: čudovito sporočilo lju-

bezni zadnjega pogovora z Bogom
� BECK, Ulrich: Popolnoma normalni kaos ljubezni
� PUCELJ, Jože: Ko bi ljubezni ne imel…: pereča vprašanja iz krščanske etike

2   Verstvo
� GUARDINI, Romano: Gospod: življenje in oseba Jezusa Kristusa

3   Sociologija, politika, ekonomija, pravo, vzgoja, etnologija
� PRAVA POROKA? : 12 razmišljanj o zakonski zvezi
� GLAS, Miroslav: Ekonomija 1 : temeljni ekonomski pojmi in procesi. Priročnik za prvi letnik
� ŠADL, Marika: Statistika: srednješolski program : ekonomski tehnik
� SEDI k meni, povem ti pravljico : za ohranjanje slovenskega izročila:

priročnik pripovedovanja pravljic
  

5   Okolje, matematika, astronomija, fizika, kemija, biologija
� GORE, Albert: Neprijetna resnica: svetovna nevarnost globalnega ogrevanja in kako lahko ukrepa-

mo
� MATEMATIKA. Priprava na maturo
� KAVKA, Dušan: Matematika v gimnaziji: zbirka nalog: priprava na maturo – osnovna raven
� BRILEJ, Roman: Matematika na maturi. Vzorci preizkusov z izdelanimi rešitvami
� GORŠE, Melita: Moja matematika 1,2,3 : matematika za vse srednješolce štiriletnih programov
� KEMIJA. Zbirka maturitetnih nalog rešitvami 2002-2004
� Kreft, Samo: Genetika in evolucija: biologija za gimnazije
� SMRDU, Andrej: Kemija. Snov in spremembe1: učbenik za kemijo v 1.letniku gimnazije
� TURK, Tom: Pod gladino Mediterana

6   Medicina, tehnika, kmetijstvo, kuharice, vodenje
� WAGNER, Franz: Akupresura : ABC samozdravljenja
� UNGER, Ulla: Vitamini : zdrave aktivne snovi
� POSPISIL, Edita: Holesterol: tveganje za srce in ožilje
� ULLMANN, Marcela: Naravna lekarna: zdravljenje z blagimi zdravili
� AIRAINER, Maria Claudia: Zdravo hujšanje z dietno sestavljanko: izbiranje gradnikov za shujševalno dieto iz sedmih 

skupin živil
� FRITZSCHE, Doris: Diabetes : optimalna prehrana za bolnike z diabetesom tipa 1 in tipa 2
� SPOZNAJMO in preprečimo možgansko kap
� ZDRAVA poznejša leta: naj bodo tudi lepa
� BRADLEY, Fern Marshall: Popoln zelenjavni vrt : od semena do pridelka : celovit vodič med gredicami vašega vrta
� GUSTINČIČ, Mitja: Magisterij vožnje motocikla
� KIYOSAKI, Robert T.: Preden pustite službo: 10 lekcij iz resničnega sveta, ki bi jih moral poznati vsak podjetnik: na-

učite se, kako ustvariti večmilijonski posel
� ELMADFA, Ibrahim: Števila E : aditivi v naših živilih

7   Umetnost, arhitektura, kuharice, fotografija, glasba, šport
� GRADOVI, utrdbe in mestna obzidja: vodnik po spomenikih
� STOPAR, Ivan: Ostra kopja, bridki meči



� BOWEN, Carol: Mikrovalovna pečica: recepti za vsako priložnost
� ORTIZ, Elisabeth: Okus po Mehiki: mamljivi okusi pikantne kuhinje
� WECHTERSBAVH, Rado: Informatika : Učbenik. Učbenik za 1., 2. in 3. letnik srednjih šol
� BLAŽIČ-Primožič, Jasna: Zgodovina glasbe. 1, Od začetkov do baroka
� MIHELČIČ, Pavel: Osnove glasbene teorije
� TODOROV, Tomo: Šahovsko berilo za vsakogar: svetovni prvaki in njihove napake
� GUNTHER, Marc: Sobno kolo : za boljšo kondicijo in lepšo postavo
� KUHNERT, Christian: PILATES: za popolno telo
� TEK : do moči korak za korakom
� SCHILLING, Ulrike: Kolesarjenje: s kolesom do vrhunske forme

80/81   Jezikoslovje
� DREYER, Hilke: Nemška slovnica z nalogami
� MEJAČ Petek, Lucija: Književnost na poklicni maturi
� NA koncu stezic: književnost na maturi
� ŠTEPIC, Lilijana: Angleški časi za osnovno šolo

82 – 1 Poezija
� SIVEC, Ivan: Kjer lastovke gnezdijo: sto nagrajenih in drugih najlepših besedil
� GARCIA Lorca, Federico: Romancero Gitano
� BRECHT, Bertolt: Za nami rojenim
� ZAJC, Dane: Kepa pepela
� LOVIM utrinke svetlobe: pesniška zbirka

82-311.2   Družabni roman
� QUINN, Daniel: Zgodba o B – ju
� SUAREZ, Karla: Tišina
� KENYON, Sherrilyn: Born in sin
� MARAINI, Dacia: Dolgo življenje
� KARAHASAN, Dževad: Vzhodni divan
� GABOROVIČ, Nada: Podoba na televizorju
� FUENTES, Carlos: Aura
� VON Ziegesar, Cecily: Saj veste, da me obožujete

82-311.6   Zgodovinski roman
� PAVIĆ, Milorad: Drugo telo
� BIALOSZEWSKI, Miron: Spominska knjiga iz varšavske vstaje

82-312.6, 929    Biografski roman, biografije
� BLATNIK, Janja: Iz pekla nazaj v zemeljski raj : zgodba mojega življenja
� TURK, Lida: Zora
� GARCIA, Marquez, Gabriel: Živim, da pripovedujem

82-32   Kratka proza
� MERC, Dušan: Akacijev drevored
� LEAVITT, David: Družinski ples

82-84   Zbrane misli
� LA Rochefoucauld, Francois de: Maksime: misli o človeški naravi

82-94  Spomini
� VUGA, Saša: Delanje romana: izpiski s koledarja

886.3-312.4    Kriminalke
� PEARL, Matthew: Dantejev klub

9  Geografija, turistični vodiči, potopisi, zgodovina
� NOVAK, Franci: Geografija za 8.razred. Učbenik
� MOTO avto vodič II. : po izbranih izletih in poteh
� KOZINC, Željko: Lep dan kliče 4 : 100 izletov
� SREBOT-Rejec, Tatjana: Partija in tigrovci: medvojna in povojna usoda 

nekaterih vodilnih tigrovcev 

UGODNO! 
PRODAJA VRTNE ZEMLJE

IN DOSTAVA PESKA.
 

TEL: 041-336-808 



Vabimo vas na kolesarski izlet v Belo Krajino – Metliko, ki bo v 
soboto, 19. maja 2007. Izlet je netekmovalnega značaja in zato 
primeren za širok krog kolesarjev.

ŠTART IN PROGA
Štart bo na Rakovniku ob 8. uri zjutraj. Vsi ki bi se želeli udeležiti 
tega prijetnega maratona, se dobimo ob 7. uri pred Gasilskim do-
mom na Lavrici ali ob 7.20 na Rakovniku (pri železniški postaji).
Peljali se bomo mimo Škofljice, Šmarja – Sap, skozi Grosuplje, 
Mlačevo in Luče do Krke, mimo Žužemberka, Dvora, Soteske, 
Podturna, Semiča, Gradca do Metlike. Daljši postanek bo pri Go-
stinstvu CVET v Vrčicah pri Semiču, kjer bo tudi malica.

PRIJAVE
Predprijave sprejemamo na tel. št.: 031/398-389 Franci, 041/550-
727 Bojan ali na E-naslov: info@mtblavrica.com do 16. maja 2007. 
Vsak udeleženec pri prijavi prejme klubsko majico!

STROŠKI
Organizator krije stroške organizacije in malice, štartnino pla-
ča udeleženec sam. Organiziran je povratni avtobusni prevoz 
in prevoz koles. Predhodne prijave za avtobus so obvezne!

NAGRADE
Vsak udeleženec prejme lep kolesarski kipec.

PREDPISI ZA SAMO VOŽNJO
Vozi se skladno s cestno prometnimi predpisi, v zaprti koloni brez 
prehitevanja.

OSTALE DOLOČBE
Organizator ne odgovarja za morebitne posledice in škodo, ki bi 
nastala med vožnjo. Prav tako ne odgovarja za škodo in posledice, 
ki bi jih udeleženec povzročil sebi, med seboj ali kaki tretji osebi. 
Vsi udeleženci so nezgodno Zavarovani pri zavarovalnici Triglav. 
Izlet bo ob vsakem vremenu, če ni predhodno obveščeno v sred-
stvih javnega obveščanja.       
        
                  

V letih 1998, 1999 ,2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006,  smo 
zmagali kot najštevilčnejša ekipa, v letu 2003 pa smo bili drugi. 
Upamo, da nam bo uspelo tudi letos! Vsi ki imate klubske drese 
jih ne pozabite obleči!

MTB LAVRICA KLUB

Bojan Božič






