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Kazalo - Uvodnik

Uvodnik
Lahko bi rekli, da smo z občinsko čistilno akcijo, ki je potekala 

20. marca, odprli sezono čiščenja Ljubljanskega barja. Naši akciji 
je teden dni kasneje sledila čistilna akcija društva Barjanski zmaj, 
17. aprila pa bo potekala še medijsko dobro podprta vseslovenska 
čistilna akcija »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«. Na neki način 
imamo srečo, da je barjanski del naše občine izpostavljen tolikšni 
pozornosti, še večja sreča pa so mnogi naši občani, ki so si nav-
dušeno nadeli zaščitne rokavice, se opasali z vrečami, vzeli načrt 
rajona, ki naj bi ga čistili, in odšli – dobesedno – v akcijo. S tem 
so pokazali, da jim ni vseeno, v kakšnem okolju živijo. Zaslužijo si 
resnično pohvalo.

V tej številki objavljamo že obljubljeni pogovor z županom Bo-
štjanom Riglerjem. Ob pregledu stanja večjih projektov oziroma na-
ložb se, kot boste lahko prebrali, skoraj povsod zatakne pri zemlji-
ščih. Občina namreč ne razpolaga s primernimi lastnimi zemljišči, 
zato je praktično za vso javno infrastrukturo odvisna od možnosti 
in pogojev nakupa zasebnih zemljišč. Nekateri lastniki so za javno 
dobro odprti, ker imajo očitno širok pogled na kakovost življenja, 
nekateri pa vidijo, kot ugotavlja župan, zgolj nerazumen osebni eko-
nomski interes in od njega niso pripravljeni odstopiti. Bo zaradi tega 
»padel« projekt doma starejših občanov? Župan pa nam je zaupal 
še, kako se je odločil glede vnovične kandidature na letošnjih lo-
kalnih volitvah. Njegova odločitev bo zagotovo dodatno razburkala 
predvolilno dogajanje v naši občini, saj so se stranke že začele pre-
bujati. V občini smo gostili ministra za šolstvo, obiskala pa naj bi 
nas še ministra za promet ter družino in socialne zadeve. V tej števil-
ki lahko preberete o obisku nekdanje ministrice za zdravje, kandidat 
za poslanca na zadnjih državnozborskih volitvah pa piše o Zboru za 
vrednote. Šepeta se že o županskih kandidatih, nekateri pa celo že 
lobirajo za morebitno podžupansko mesto. Kandidatov bo očitno 
dovolj, glede na namigovanja, da bodo lokalne volitve že konec sep-
tembra, pa se bodo le-ti verjetno morali odreči poletnemu dopustu. 
Torej bo poletje vroče. Če ne zaradi vremena, pa zaradi volitev.

Naj v uvodniku – ki ga bere veliko več občanov, kot sem mislil, 
in kar me seveda zelo veseli – opozorim še na posebno akcijo Gla-
snika, ki jo s to številko začenjamo ob priložnosti razglasitve naše-
ga glavnega mesta za svetovno prestolnico knjige. V uredniškem 
odboru smo se odločili, da bomo ob tej priliki skušali v naši občini 
poiskati najstarejšo knjigo, ki bo skupaj z drugimi najzanimivejšimi 
knjigami razstavljena v knjižnici v mesecu septembru, ko praznuje-
mo občinski praznik. K naši pobudi se je prijazno odzvala Knjižnica 
Škofljica, za kar smo izredno hvaležni. Naj bo to skromen prispevek 
uredništva Glasnika k zavedanju vloge in pomena knjige v življenju 
posameznika in k promociji branja zlasti kakovostnih knjig. Bertold 
Brecht ni kar v tri dni zapisal pogosto citirane misli, da je knjiga 
orožje, ki ga je treba vzeti v roke. Računamo na vaš odziv!

Iztok Petrič, odgovorni urednik
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Uredniški odbor si pridržuje pravico, da prispev-
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izraz.  Rokopisov ne vračamo. Članki morajo biti 
opremljeni s podpisom avtorja, v primeru društva, 
politične stranke ali skupine morajo biti članki opre-
mljeni z žigom odgovorne osebe.

Prispevke za prihodnjo številko, zbiramo do 
vključno 15. aprila.
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Novice iz občinske hiše

Poročilo s seje občinskega sveta z dne 2. marca 2010

Socialna pomoč na domu ostaja brezplačna
Na seji so svetniki najprej opravili 

drugo branje Odloka o ustanovitvi or-
gana skupne občinske uprave »Med-
občinski inšpektorat in redarstvo« in 
ga potrdil.

Obravnavali so Pravilnik o sprejemu 
otrok v vrtec. Ker se je spremenila zako-
nodaja, je bilo treba ustrezno prilagoditi 
tudi pravilnik. O pravilniku na seji sveta 
Zavoda niso sklepali, ker so člani gradivo 
prejeli na dan seje, so pa se z njim sezna-
nili. Nadalje ga je obravnavala Komisija 
za družbene dejavnosti, o čemer je poro-
čal svetnik Jožef Žlahtič. Večji poudarek 
so dali kriterijem za sprejem otrok, upo-
števali pa so tudi predlog svetnika Boja-
na Božiča o upoštevanju bližine lokacije 
vrtca in bivališča otroka. Svetnik Roman 
Brunšek je opozoril na to, da zaradi pre-
poznega prejema gradiva o Pravilniku ni 
odločal svet Zavoda. Ravnateljica Jad-
viga Avsenak je predlagala, da se sprej-
me z zakonodajo usklajeni pravilnik. Po 
razpravi so svetniki Pravilnik o sprejemu 
otrok v vrtec sprejeli. Hkrati so svetniki 
na predlog župana Riglerja Jožeta Žlahti-
ča vnovič imenovali za člana komisije za 
sprejem otrok v vrtec.

Svetniki so po pojasnitvi zadeve s 
strani Darje Draksler in potem ko se je 
z razlago strinjala tudi Komisija za oko-
lje in prostor, o čemer je poročal Gašper 
Bedenčič, sprejeli obvezne razlago 
10.a člena Odloka o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih ureditvenih 
pogojev za plansko celoto Š 4 Lavrica, 
obvezno razlago Odloka o zazidalnem 
načrtu VS 4/4 Lavrica (RS 5) v zvezi z 
gradnjo 2. faze VVZ in obvezno razla-
go Odloka o zazidalnem načrtu za ob-
močje urejanja VP 9/1 in VO 9/2.

Občinski svet je dal soglasje k pre-
dlagani ceni socialno-varstvene sto-
ritve pomoč družini na domu, ki jo je 
predlagal CDS Ljubljana Vič - Rudnik, 
v višini 16,98 EUR na učinkovito uro. 
Občina Škofljica ta znesek subvencionira 
v celoti.

V nadaljevanju je župan podal obrazlo-
žitev dokumenta naložbenega projekta 
za projekt dograditev in obnovo vodo-
vodnih sistemov na povodju zgornje 
in srednje Ljubljanice. Naša občina je 
vanj vključena s projektom rekonstruk-

cije primarnega vodovoda na trasi La-
vrica–Škofljica, ki naj bi potekla hkrati z 
gradnjo primarnega kanalizacijskega ka-
nala. Obenem bi ga iz zasebnih zemljišč 
prestavili na javne površine. Komisija 
za okolje in prostor se je z dokumentom 
strinjala. Občinski svet ga je potrdil.

Pobude in vprašanja svetnikov
Roman Brunšek je predlagal, da se 

na dnevni red – zaradi različnih inter-
pretacij, ki se pojavljajo v javnosti – čim 
prej uvrsti točka o gradnji šole na Lavri-
ci, svetniki pa naj, ko bo možno, dobijo 
več podatkov o gradnji vrtca na Lavrici. 
Opozoril je na nevarno zoženje Kamni-
karjeve ulice in stranskih cest zaradi gra-
dnje križišča. Naj se zadeva preveri in 
zagotovi varnost.

Janez Zagorc je opozoril na različne 
ovire na cesti Klanec, naj bodo vse take, 
čez katere je možno normalno zapeljati. 
Zaradi polaganja optičnega kabla bi bilo 
treba preplastiti cestišče, pohvalil pa je 
zimsko službo.

Bojan Božič je opozoril na dejavnosti 
v zvezi z gradnjo RTP Polje–RTP Vič, 
ki bo potekal čez našo občino, ki ob tem 
ostaja praznih rok, kljub temu da bo iz-
sekan gozd, postavljeni 42 metrov visoki 
daljnovodi. Darja Draksler je povedala, 
da o gradnji nimamo nobenih informacij. 
Opozorila je na nasipavanje ob Jagrovi 
ulici in predlagala, da poročilo nadzorne-
ga odbora obravnava občinski svet.

Jožeta Žlahtiča je zanimalo, kdaj bo 
obravnavan občinski prostorski načrt. 
Župan mu je odgovoril, da še niso prejeli 
vseh smernic pripravljavcev.

Ivan Jordan je pojasnil, da je občinski 
svet v prejšnjem mandatu glede daljnovo-
da sprejel pokablitveno izvedbo po barjan-
skem delu. Svetnike je povabil na čistilno 
akcijo.

Jože Rojc je izpostavil problematiko 
gradnje doma starejših občanov, saj je 
bila koncesija podaljšana do konca fe-
bruarja. DeSUS in DU Škofljica sta pri 
tem projektu ponudila pomoč občini, a 
iz tega ni bilo nič. Župan se s to izjavo 
ni strinjal in je menil, da se je naredilo 
veliko, ni pa se izpeljalo do konca, pred-
vsem zato, ker nekateri lastniki zemljišč 
postavljajo nesprejemljive zahteve.

Damjan Pangerc je opozoril, da so na 
Žagarski pri AC Žgajnar ponovno odprta 
požarna vrata in pohvalil zimsko službo.

Lojze Nebec je vprašal, kaj se dogaja z 
gradnjo trgovskih središč, o čemer so go-
vorili pred časom, in kako je s telefonijo 
na Orlah. Župan je pojasnil, da je posto-
pek za gradnjo trgovskega središča tik 
pred izdajo gradbenega dovoljenja, kar 
pa zadeva telefonijo, bo občina pripravi-
la pisni odgovor.

Jože Nose je opozoril na smeti na av-
tobusni postaji na Šmarski cesti pri od-
cepu za Lanišče, saj ni ustreznega koša.

Iztok Petrič
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Novice iz občinske hiše

Linija 3B mestnega prometa do Škofljice

Saga se nadaljuje
V predzadnjem Glasniku sem vam po-

ročal o dejavnostih in problemih, s kateri-
mi se srečujemo v naši občini glede uved-
be nove linije 3B. Obljubil sem vam, da 
bom poročal o vseh aktivnostih.

Dne 17. 3. 2010 smo imeli usklajevalni 
sestanek na DRSC-ju. Poleg predstavnika 
DRSC-ja so bili prisotni še predstavnik 
MOL-a, Veolie Transport, Integrala Stoj-
ne in jaz kot predstavnik občine. Sestanek 
je bil dolgotrajen, vendar pa nam je na 
mojo pobudo in s pomočjo predstavnika 
MOL-a uspelo doseči nekaj dogovorov.

– Uvede se poskusno obratovanje me-
stne linije 3B od 1. 4. do 1. 9. 2010.

– Določi se tarifa enotnih prevozov, to 
je 0,80 EUR v eno smer – enako kot Bre-
zovica.

– Enotna tarifa velja tudi za primestne 
avtobuse.

– Za primestne avtobuse se določijo do-
datna postajališča.

– Posledično naj zaradi uvedbe nove li-
nije 3B svoje mnenje glede morebitnega 
izpada dohodka do ponedeljka predstavi-
jo primestni prevozniki.

– Občina Škofljica in drugi prevozniki 
naj zaradi sistema sofinanciranja preučijo 
ugotovitve s tega sestanka in posredujejo 
svoja stališča na ustni obravnavi dne 22. 
3. 2010.

Razlog, zakaj je predlagani datum od 1. 
4. do 1. 9. 2010, je v tem, da je DRSC že 
objavil razpis za podelitev novih koncesij 
za prevoze potnikov. Odpiranje vlog bo 
10. maja, podelitev koncesij pa 1. septem-
bra 2010. V tem času je stopila v veljavo 
že nova Uredba o podelitvi koncesij.

V petek sem imel sestanek s predstav-
niki LPP-ja in BUS-a. Preučevali smo 
nešteto različic voženj in opravili veli-
ko izračunov prevoza avtobusov in šte-
vila potnikov, da smo na koncu le prišli 
do približne številke sofinanciranja naše 
občine, to je pokrivanja izgube prevozni-
kov med maksimalno sedanjo ceno pre-
voza 2,30 EUR in predlagano tarifo 0,80 
EUR. Izračuni so bili nujno potrebni, saj 
ima naša občina v proračunu za leto 2010 
omejena sredstva. 

Na sobotnem sestanku ob prisotnosti 
podžupana Romana Brunška in župana 
Boštjana Riglerja sem podal poročilo z 
omenjenih sestankov. Na podlagi mojega 
poročila smo se soglasno dogovorili, da 
bomo sofinancirali nove mestne linije 3B.

Na ustni obravnavi dne 22. marca na se-
dežu DRSC-ja sva v postopku odločanja o 
vlogi za izdajo dovoljenja za podaljšanje 
linije mestnega prometa do Škofljice po-
leg zgoraj omenjenih predstavnikov sode-
lovala tudi midva z županom.

Na začetku se je obravnava premika-
la v nezaželeno smer, saj sta primestna 
prevoznika podala zahtevo za pokrivanje 
izgube. Znesek je bil velik in tega naj bi 
pokrila Občina Škofljica zaradi uvedbe 
nove linije. Pohvaliti moram trdo stališče 
našega župana, da lokalna skupnost ne bo 
pokrivala morebitne izgube primestnih 
prevoznikov in da smo s sofinanciranjem 
nove linije storili veliko. Nekaj naj stori 
tudi država, saj je prevoz potnikov v njeni 
pristojnosti.

Po nekaj urah dogovarjanja smo s sku-
pnimi močmi prišli do zaključka, da se 
pristopi k pripravi večpartitnega dogovo-
ra med MOL-om, Občino Škofljica, LPP-
jem, BUS-om, Veolio Transport in Inte-
gralom Stojna. MOL posreduje dopis, da 
dovoljuje nova postajališča primestnim 
prevoznikom na območju Ljubljane.

Direkcija RS za ceste pripravi osnutek 
dogovora in do petka čaka na pripombe, 
če le-teh ne bo, je dogovorjeno, da se do-
govor podpiše v ponedeljek, 29. 3. 2010.

Na podlagi dogovora se vzpostavi te-
stno obdobje, v katerem se dovoli podalj-
šani mestni liniji in koncesionarjem pobi-
ranje potnikov z namenom, da se ugotovi-
jo finančni učinki tega dogovora.

Ob tej priliki bi se rad zahvalil gospodu 
županu Boštjanu Riglerju, da mi je zaupal 
in me pooblastil za udeležbo in zastopanje 
na teh sestankih. Hvala tudi gospodu pod-
županu Romanu Brunšku za vso podporo.

Vabimo vas v zobno ordinaci-
jo PreNaDENT v Dragi na Igu, 
kjer hitro in kvalitetno poskrbi-
mo za zdravje vašega zobovja 
in vam zagotovimo lep nasmeh. 
Ponujamo estetske plombe, pro-
tetično oskrbo, zdravljenja zob 
in dlesni, beljenja, implantate.

Novo!  
BREZBOLEČINSKO DELO 

z uporabo najnovejšega  
laserskega sistema.

PreNaDENT
Naročanje po telefonu 

040 934 000

Žal je danes zadnji dan oddaje člankov 
v naše glasilo Glasnik, zato vam na žalost 
ne morem poročati o dokončnem rezulta-
tu oziroma podpisu dogovora. Močno si 
želim in upam, da bo v času, ko bo Gla-
snik v vašem nabiralniku, nova mestna 
linija 3B že obratovala.

Ivan Jordan,
podžupan
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Iz krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti

Kanalizacija na Lavrici končno deluje
Že nekaj mesecev (od vseljevanja novih 

stanovalcev v naselju Ob potoku) deluje 
kanalizacija na Lavrici, zato lahko občani 
pri podjetju VO KA že začnejo s postopki 
za priključitev na kanalizacijo. Informa-
cija o postopku priključevanja je že nekaj 
časa dostopna na občinski spletni strani 
ali pa neposredno pri Zlatku Pečarju na 
Občini Škofljica. Pri njem dobijo potreb-
ne informacije tudi krajani, ki so zadnja 
leta gradili lastne čistilne naprave in naj bi 
se na javni kanal priključili kasneje. Prav 
tako pa na občini dobijo potrdilo o plačilu 
ustreznega komunalnega prispevka. Tisti, 
ki so prispevek plačali med letoma 2002 
in 2004, morajo plačilo dokazati s kopija-
mi plačilnih nalogov.

Izgradnja kanalizacije se je vlekla sko-
raj tri desetletja (saj je bila načrtovana z 
zazidalnim načrtom VS 4/4 Lavrica, ki 
je predvidel stanovanjsko izgradnjo) in 
je končno na voljo vsem, ki so poravnali 
tudi obveznosti do predpisanega komu-
nalnega prispevka na občini. Slednji je 
zakonska obveza po 79. členu Zakona o 
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/2007). Komunalni prispevek pa bi 
lahko bil precej nižji, če bi lahko Občina 
Škofljica že prej začela z izgradnjo se-
kundarne kanalizacije na Lavrici, vseeno 
pa bo prvi kraj občine, ki bo v osrednjem 
delu v celoti komunalno prenovljen in na 
novo opremljen s kanalizacijo in plinovo-
dom.

Krajevna skupnost Lavrica je svoje kra-
jane o potrebi po njihovi finančni soude-
ležbi (tako pri gradnji sekundarnih vodov 
kot pri hišnih priključkih) že od leta 1996 
skoraj vsako leto obveščala v Glasniku. 
Izgradnja celotne kanalizacije ni izključ-
na naloga občine, ampak je naloga inve-
stitorjev (lastnikov hiš) v smislu plačila 
komunalnega prispevka, ki je zakonsko 
predpisan za vso državo, višino pa dolo-
čijo občine z odloki glede na potrebe in 
možnosti. 

Staroselci ob gradnji svojih hiš ustre-
znega prispevka za komunalno opremlje-
nost še niso plačali, ker takrat kanalizacije 
še ni bilo. Ko se je občina vključila v ko-
munalno opremljanje (v to jo je posredno 
prisilil investitor Reality, ki je začel gradi-
ti primarni zbiralnik), je seveda izhajala iz 
predračunske vrednosti naložbe 139 mili-
jonov SIT in števila priključkov ter nam 
tako izračunala naš komunalni prispevek 
v okviru za vse enakega sorazmernega 

deleža do tretjine vrednosti naložbe. Kra-
jani Lavrice so se s pristopom večinoma 
strinjali in takoj začeli plačevati svoj de-
lež. Zavedajoč se potrebe po izgradnji se-
kundarne kanalizacije, se niso pritoževali 
nad pravno-formalno neoporečnostjo ali 
nedoslednostjo odločb, ki jih je Občina 
Škofljica izdala v letu 2002, in niso vla-
gali tožbe zoper občino. Občani, ki pa so 
zoper odločbe vložili tožbo, so od sodišča 
dobili le potrditev o pravni nedoslednosti 
odločb, vendar s tem plačila svojega ko-
munalnega prispevka po sedaj veljavnih 
predpisih niso oproščeni.

Obnovljene in nove komunalne vode se 
je, kolikor je bilo mogoče, položilo v jav-
no cestno površino, prekrito s povsem no-
vim asfaltom. Povsod to ni bilo mogoče 
in so bili potrebni posegi tudi čez vrtove 
in druga zasebna zemljišča, zaradi česar 
so nekateri posamezniki občini postavljali 
– večini krajanov nerazumne – pogoje ali 
celo zaustavljali gradnjo, ker še niso pre-
poznali potrebe po sodelovanju za skupno 
dobro. Dolgoročno tako prihaja do doda-
tnih stroškov in del, ki se jim pridružujejo 
še zahteve po odškodninah za prekop. Te 
so pri posegih skupnega pomena težko 
upravičljive, še posebej, če se nanašajo 
na služnostne dele parcel, ki so bile ku-
pljene skupaj s služnostjo. Ali obstaja 
pravna podlaga, po kateri se nanje lahko 
uveljavlja kakršna koli lastninska pravica 
in zahteva odškodnina, ker so vanje polo-
ženi komunalni vodi skupnega pomena? 

Na podlagi primerjave med plačanim 

zneskom 2500 EUR in novimi pogoji iz-
računa komunalnega prispevka za kanali-
zacijo po sedanjem Odloku o plačilu ko-
munalnega prispevka v Občini Škofljica 
je razvidno, da so ob povprečni površini 
parcel in stanovanjskih hiš ti zneski pra-
vično porazdeljeni brez bistvenega odsto-
panja. Priključitev na kanalizacijo brez 
finančne soudeležbe (kot tudi pridobitve 
novega asfalta) bi bila v nasprotju z do-
govorjenimi (2500 EUR) in zakonskimi 
obveznostmi ter krivična do krajanov, ki 
so v celoti poravnali vse dogovorjene ob-
veznosti.

Končni znesek naložbe v kanalizacijo 
na Lavrici kot tudi porazdelitev stroškov 
med Realityjem kot začetnim investitor-
jem v primarni zbiralnik, občino in more-
biti VO KO nam še nista znana. 

Investitor Reality, ki je leta 1995 začel 
z gradnjo stanovanjskega naselja na Ka-
mnikarjevi, je začel tudi z gradnjo primar-
nega zbiralnika, ker ni uspel zgraditi načr-
tovane čistilne naprave ob Prošci. Temu je 
s podpisano peticijo nasprotovalo preko 
50 krajanov. Primarni zbiralnik je lahko 
zgradil le do Glavičeve parcele (kjer je 
prišlo do zastoja), od tod dalje je po nekaj 
letih gradnjo v celoti prevzela občina ozi-
roma VO KA kot prihodnji upravljavec. 

S krajevno skupnostjo je imel sklenjeno 
pogodbo o plačilu 1500 DEM po stano-
vanjski enoti, kar je zneslo okoli 19 mili-
jonov SIT. Od tega zneska je 1,6 milijona 
vplačal na žiroračun krajevne skupnosti, 
izdelal projekte za razvod sekundarne ka-
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nalizacije za okoli 5 milijonov SIT in za 
hišne priključke za 90 staroselcev, izvedel 
priključke za staroselce po Kamnikarjevi 
in Babškovi poti ter izdelal pločnik ob na-
selju. 

Investitor Reality bi glede na prevzete 
obveze iz pogodbe moral še marsikaj po-
storiti, pa je Občina Škofljica aprila 2008 
z njim sklenila sporazum, s katerim pre-
vzema dotedanjo investicijo v primarni 
zbiralnik in kot kompenzacijo za njeno 
vrednost urejanje neizpolnjenih zahtev 
in nerešenih vprašanj na območju naselja 
Kamnikarjeve ulice. 

Reality je tako za primarni zbiralnik v 
celoti:

sondiral teren in dal izdelati geološko 

poročilo za ustrezno izgradnjo kanalov;
pridobil enotno lokacijsko in gradbeno 

dovoljenje (tudi za gradnjo plinovoda, 
kar bi gradnjo pocenilo, če ne bi prišlo do 
povzročenega zastoja);

pridobil soglasje lastnikov (razen ene-
ga, ki je leta zaustavljal gradnjo) pro-
ti plačilu odškodnin od 1000 do 10000 
DEM, ki jih je izplačal na roko brez ra-
čunovodske evidence, česar ne bi bilo 
mogoče izpeljati preko institucionalnega 
investitorja (Občine ali VO KE);

izvedel gradnjo do sporne parcele.
Gledano z razvojne perspektive in ob 

upoštevanju dosežene sinergije med raz-
ličnimi dejavniki, ki krojijo naše življe-
nje, predvsem pa odvisnosti od denarja 

v občinski blagajni in v naših žepih ter 
pripravljenosti za sodelovanje, bi ob vseh 
navedenih dejstvih težko govorili o pri-
krajšanosti ali o zaostalem razvoju La-
vrice glede na druge kraje v občini. Splet 
okoliščin nas je v preteklih letih pripeljal 
k rezultatu, ki je bil nekaj let viden na 
razkopanem površju, sedaj pa je zakopan 
pod cestami oziroma zemljo v obliki no-
vih in obnovljenih infrastrukturnih komu-
nikacij: od vode, elektrike, telefonskega 
in TV-kabla do kanalizacije in plinovoda, 
ki sta povsem novi pridobitvi in ju osre-
dnji del Lavrice že lahko v celoti koristi.

Stanko Klemenčič - Saražin

Zadnji županov intervju

Treba se je odločiti
Po dobrem letu dni smo se ponovno povabili v županovo pisarno. Pogovarjali smo 

se o proračunu, strategiji razvoja občine in občinskem prostorskem načrtu, pregledali 
stanje naložb in bili presenečeni glede na županovo odločitev o kandidaturi na leto-
šnjih lokalnih volitvah. Na koncu smo pokomentirali še stanje »političnega duha« v 
naši občini.

Kako napolniti proračun?
Splošen problem proračuna je, da je 

preskromen za potrebe naše občine. Kako 
se lahko občinski proračun, poleg zagoto-
vljenih virov, še napolni? Ste razmišljali o 
dodatnih virih.

Proračun se poleg zagotovljenih virov 
polni še iz virov, ki pa so odvisni od vrste 
dejavnikov. Eden od teh je premoženje, s 
katerim občina razpolaga. To je kapital, 
ki ga občina ima in se lahko za potrebe 
večjih naložb proda, mislim pa predvsem 
na zemljišča. Žal naša občina ne razpo-
laga z velikim skladom zemljišč za pro-
dajo. S tega naslova torej proračuna ne 
moremo napolniti. Lani smo sicer izve-
dli dražbo zemljišč, vendar zanje ni bilo 
veliko zanimanja. Prodana je bila le ena 
parcela, za druge ni bilo zanimanja. Dru-
ga zgodba so prihodki z naslova komu-
nalnih prispevkov in davki pri prometu 
z nepremičninami. Smo v obdobju, ko je 
tega občutno manj, tako da se kriza pozna 
tudi pri nas. Kljub temu bomo tudi letos 
na tem področju beležili nekaj prihodov: 
dogajanje v POC-u, gradnja Hoferja na 
Lavrici ipd. Proračun pa se lahko poveča 
tudi s prihodki iz evropskih skladov ozi-
roma državnega proračuna. Naša občina 
je v aktualni finančni perspektivi iz naslo-
va sredstev za spodbujanje regionalnega 
razvoja izčrpala sredstva, ki so bila na 

voljo, kar pa zadeva kohezijska sredstva, 
imamo prijavljen projekt gradnje primar-
nega kanalizacijskega kanala Lavrica–
Škofljica v sklopu projekta »Odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda v porečju Ljublja-
nice«. Žal pa se nam tukaj zadeva zara-
di postopkov na Ministrstvu za okolje in 
prostor RS odmika.

Kaj to pomeni?
To pomeni, da se postopki nerazumno 

dolgo vlečejo, da se med samim postop-
kom spreminjajo pravila igre, zaradi česar 
bo kar nekaj občin, ki sodelujejo pri pro-
jektu Čista Ljubljanica, ostalo brez sred-
stev financiranja. Sprva so bila sredstva 
namenjena zgolj primarnim komunalnim 
vodom, zdaj se v projekt vključujejo še 
sekundarni vodi. Za nas se na srečo ne 
spremeni prav veliko, lahko pa bomo v 
projekt vključili še nekatere sekundarne 
vode.

Eden izmed pogojev za pripravo pro-
računa je uravnoteženost. Kdaj je pro-
račun uravnotežen?

Ta termin se uporablja pri postopku 
sprejemanja proračuna. Občinska upra-
va pripravi predlog, na katerega imajo 
svetniki pravico podati amandmaje. Ob 
amandmaju morajo povedati ne le to, na 
katerih postavkah bi sredstva povečali, 
temveč tudi, s katere postavke bodo denar 
vzeli.

Torej gre za uravnoteženost med pri-
hodki in odhodki. Kaj pa uravnoteže-
nost vsebine? Ali je možno, da občina 
neki vsebini zaradi neke nujne potrebe 
nič ne nameni?

Lahko. Občine imamo obvezne naloge 
in zanje moramo zagotoviti sredstva. Za 
druge stvari pa je seveda odvisno, kaj ob-
čina postavlja v ospredje.

Pri nas gre veliko denarja za občin-
sko upravo, družbene dejavnosti in 
vzdrževanje stavb. Katero področje je 
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najbolj zanemarjeno oziroma najbolj 
prikrajšano zaradi pomanjkanja de-
narja?

Stvari, ki v občini tečejo, skušamo 
ohranjati vsaj na obstoječi ravni. Najtežje 
in najburnejše so odločitve glede naložb, 
ko skrbno pretehtamo, kaj je nujno in kaj 
ni.

Kaj menite o področju kulture v naši 
občini, se vanjo vlaga dovolj?

Gre za retorično vprašanje. Seveda, 
če bi želeli imeti višji nivo, bi zagotovo 
morali vlagati več. Vendar če pogledamo 
posamezne segmente s področja kulture, 
na primer knjižnice, menim, da so sred-
stva primerna. Velikih kulturnih institu-
cij v občini nimamo, verjetno jih – glede 
na ponudbo v neposredni bližini – niti 
ne bomo imeli, imamo pa društva, ki se 
ukvarjajo s to dejavnostjo. Če bi o tem 
vprašali njihove predsednike, bi zagotovo 
rekli, da je denarja premalo.

Bi višja sredstva zagotovila višjo ra-
ven kulturnih dejavnosti?

Ni nujno. Mislim, da so prvi pogoj lju-
dje, ki so pripravljeni delati, pripraviti 
dobre načrte in jih realizirati. Sam denar 
nujno ne zagotavlja večje aktivnosti, dej-
stvo pa je, da brez denarja seveda ne gre.

Vsebina strategije gre v smer, ki se 
ne bo končala v desetih letih

Strategija razvoja občine se je začela 
pripravljati z vašim prihodom in bila 
konec lanskega leta sprejeta na občin-
skem svetu. Čas priprave je bil kar 
dolg, zakaj?

Uvodoma naj povem, da sem izredno 
zadovoljen, da smo v tem mandatu bili 
sposobni tak dokument pripraviti in ga na 
občinskem svetu tudi sprejeti. Čas pripra-
ve je bil nekoliko dolg, gre vendar za zah-
teven dokument, poleg tega pa smo imeli 
težave z izvajalcem, ki je imel kadrovske 
težave. Ko so jih uredili, je stvar stekla. 
Ne trdim, da je strategija idealna, je pa to 
zagotovo dokument, na podlagi katerega 
se bomo v prihodnosti lažje odločali, kje 
so naše prioritete.

Zakaj je bilo izbrano obdobje za iz-
vedbo zgolj v dolžini 10 let? Se glede na 
vsebino ne zdi nekoliko kratka?

Obdobje je zaradi same izvedbe doku-
menta treba določiti, dejansko pa strate-
gije ne moremo natančno omejiti zgolj v 
te časovne okvire. Vsebina dokumenta je 
širša, njen rok trajanja pa se zagotovo ne 
bo končal po desetih letih.

Kaj iz strategije se vam zdi realno iz-
vedljivo v desetih letih?

Predvsem izvedba potrebnih objektov 
za predšolsko in šolsko vzgojo. V desetih 
letih je možno kljub slabim izkušnjam v 
preteklosti urediti tudi prometno infra-
strukturo vsaj v tej meri, da se izognemo 
najhujšim prometnim stiskam. Mogoče bi 
bilo nastaviti temelje turistični ponudbi in 
seveda izvesti glavne projekte na podro-
čju odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 
Težko pa bo v celoti izvesti oblikovanje 
vaških jeder in središč naselij, še posebej, 
če k temu ne bomo uspeli pritegniti zaseb-
nega kapitala.

Zelo vizionarska se mi zdi ideja o tu-
rizmu. Ustanovitev Lokalne turistične 
organizacije (LTO) in podobno. Naša 
občina nima posebne naravne in kul-
turne dediščine, ima pa možnost poho-
dništva in kolesarstva. Kako spodbudi-
ti razvoj v tej smeri?

Mislim, da mora spodbuda priti iz več 
koncev. En segment je zagotovo ustanovi-
tev Krajinskega parka Ljubljansko barje. 
Veliko je odvisno od tega, kako bo ta pro-
jekt zaživel, kako bo park prepoznaven 
doma in v tujini, koliko obiskovalcev bo 
pritegnil. Druga je prav gotovo pobuda 
zasebnega sektorja: gostinstvo, konjeni-
štvo, turistične kmetije, rokodelstvo ipd. 
Ali je projekt LTO smiseln, bo pokazal 
čas. Seveda pa je pomembna tudi vloga 
občine.

Koliko se za povezovanje in razvoj 
na področju turizma zanima zasebni 
kapital?

Za zdaj ne prav veliko. Opažam, da 
vsak bolj ali manj skrbi za svojo dejav-

nost. Urejena okolica je v interesu marsi-
koga, da pa bi kdo začutil potrebo po po-
vezovanju oziroma združevanju posame-
znih turističnih produktov, še ni zaznati.

Bi oseba, zaposlena na občini ali v 
okviru zveze društev, ki bi skrbela za 
povezovanje, usmeritev, razvoj, lahko 
pripomogla k napredku kulturno-turi-
stičnih dejavnosti v naši občini?

Zagotovo. Dober primer je projekt 
Povezava med mestom in podeželjem v 
okviru evropskega LEADER-ja LAS. Kar 
dolgo je trajalo, da so se stvari uredile, so 
pa nekateri projekti zaživeli. In to pred-
vsem zaradi ljudi, ki so vztrajali in projekt 
spodbujali.

Ste na tržnici v naši občini že naku-
povali?

Seveda.
Poleg strategije se je začel pripravlja-

ti tudi nov občinski prostorski načrt. 
Govorilo se je že o razgrnitvi. Kaj se na 
tem področju trenutno dogaja?

Mislili smo, da se bo zadeva odvila hi-
treje. Vendar imamo težave – podobno kot 
tudi druge občine – z odzivnostjo nosilcev 
urejanja prostora. Njihova odzivnost je ka-
tastrofalna. Ne znam si predstavljati, kako 
naj občina načrtuje svoj razvoj, če smo 
samo za smernice na osnutek občinskega 
prostorskega načrta čakali od lanskega ju-
nija, prejeli pa smo jih pred kratkim. Naj-
večje težave smo imeli s predstavniki kme-
tijstva. Naš pripravljavec bo sedaj smerni-
ce pregledal in jih vključil v dopolnjeni 
osnutek. Tega bo obravnaval občinski svet, 
nato pa bo podan v javno razgrnitev.
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Gradnja doma starejših občanov 
zaradi problema odkupa zemljišč 
visi na nitki …

V nadaljevanju bi želel, da se spreho-
diva čez naložbe, ki potekajo v naši ob-
čini. Najprej me zanima, kaj se dogaja 
z domom starejših občanov, kjer najve-
čjo težavo predstavljajo novi poplavni 
ukrepi pred 500-letnimi vodami.

Naložba DSO ni občinska naložba, smo 
pa zanjo zelo zainteresirani in jo jemlje-
mo kot svojo, vanjo pa smo vložili tudi 
sredstva. Prišla je v kritično fazo, kjer je 
rezultat nepredvidljiv. Z novimi pogoji o 
posegih v poplavni prostor, ki zahtevajo 
ukrepe zoper 500-letne poplavne vode 
(prej 100-letne), smo dolžni zgraditi manj-
ši suhi zadrževalnik visokih voda, kar pa 
pomeni veliko večji poseg v prostor, kot 
smo načrtovali. Poseči moramo v nova 
zemljišča. Z večino lastnikov smo se, po 
našem mnenju korektno, uspeli dogovo-
riti, ostajata pa dva, ki vztrajata na nera-
zumnih pogojih. Če z njima ne pridemo 
do dogovora, je prihodnost investicije pod 
velikim vprašajem. Problem je tudi v tem, 
da investitor z gradnjo že tako zamuja, da 
je vprašanje, ali bo ministrstvo izvajalcu 
še podaljšalo koncesijo. Sicer pa ne glede 
na to, kaj se bo dogajalo z DSO-jem, bo 
občina kljub temu izvedla protipoplavne 
ukrepe, saj mora pred poplavami zavaro-
vati širše območje Primičeve ulice.

Koliko denarja je občina že vložila v 
DSO – v nakup zemljišča, spremembo 
zazidalnega načrta in izgradnjo infra-
strukture?

Za potrebe DSO-ja je bil večji del 
sredstev namenjen že ob koncu prejšnje-
ga mandata, ko je občina odkupila del 
zemljišča, nato pa v prihodnjih letih za 
pripravo dokumentacije in študij, skupaj 
približno 170.000 EUR.

V občini imamo mnogo težav z od-
kupom zemljišč. Kako pristopite k lju-
dem, katerih zemljišča občina potrebu-
je za svoj razvoj?

Gre za mukotrpen in dolgotrajen pro-
ces. Začetna izhodišča pri vrednotenju 
zemljišč se namreč običajno zelo razliku-
jejo. Ljudem najprej skušamo predstaviti 
vsa relevantna dejstva. Jasno jim skušamo 
povedati, kakšni so pravzaprav zakonski 
okviri, znotraj katerih se lahko pri nakupu 
zemljišč gibljemo; kmetijskega zemljišča, 
na primer, ne moremo kupovati po cenah 
za zazidljivo zemljišče. Nato se po navadi 
naša stališča počasi zbližujejo. Gre za eno 
zahtevnejših zadev, s katero se ukvarjamo 

na občini, potrebujemo veliko pogajalskih 
spretnosti, strpnosti in korektnega odnosa 
med udeleženci pogajanj.

Kakšno je vzdušje med ljudmi? So 
načeloma naklonjeni občinskim pro-
jektom oziroma potrebam?

V času, ki ga živimo, je zasebni eko-
nomski interes na prvem mestu. Vsak, ki 
zasluti priložnost, želi iztržiti največ. Če-
tudi so rešitve take, ki izboljšujejo položaj 
širši skupnosti, tudi lastniku zemljišča, je 
ekonomski interes praviloma na prvem 
mestu.

Rešitev? (Pre)vzgoja?
(smeh) Ne, rešitev je v spremembi za-

konodaje. Sem za to, da se zasebna la-
stnina ščiti, vendar pa bi v primerih, ko je 
izkazan velik javen interes, morala zako-
nodaja ponuditi možnost, da bi do teh ze-
mljišč prišli po krajši poti. Seveda bi vsak 
moral dobiti pravično odškodnino, ki bi jo 
bilo mogoče izpodbijati tudi na sodišču, 
vendar pa to ne bi smelo ustavljati postop-
kov za pridobitev gradbenih dovoljenj in 
samega pričetka gradnje.

Novo osnovno šolo naj bi po prvotnih 
načrtih na Lavrici gradil investitor no-
vega naselja. Zakaj je ta možnost padla 
v vodo?

Ugotovljeno je bilo, da bi gradnja šole 
na ta način občino stala preveč, saj bi bil 
pribitek investitorja prevelik. Ugotovili 
smo, da kot občina lahko šolo zgradimo 
ugodneje.

Marsikateri občan je mislil, da bo 
šolo zgradil investitor zato, ker je dobil 
možnost, da je gradil v naši občini.

Ne, ne, gre za napačno razumevanje 

situacije. Če bi bila vsa potrebna infra-
struktura na obravnavanem območju 
zgrajena, se pravi, da bi investitor prišel, 
plačal komunalni prispevek in gradil, bi 
ga morda lahko »stisnili« še za gradnjo 
vrtca ali šole. Ker pa naša občina na žalost 
te osnovne infrastrukture nima zgrajene, 
smo ga »privili« predvsem v tej smeri, da 
torej zgradi čim več osnovne komunalne 
in prometne infrastrukture, občina pa je 
v pogajanjih iztržila tudi ugodno ceno za 
zemljišče za predvideno šolo ter del ze-
mljišča za predvideno gradnjo vrtca ki 
smo ga pridobili brezplačno.

S tem ste občini prihranili kar nekaj 
denarja.

Investitor je na svoje stroške poleg 
infrastrukture znotraj stanovanjskega 
naselja zgradil obe dostopni cesti z vso 
potrebno infrastrukturo, rekonstruiral Ka-
mnikarjevo in Jagrovo ulico, prav tako z 
vso infrastrukturo, zgradil povezovalni 
fekalni kanal Kamnikarjeva–Nebčeva in 
meteorni kanal Kamnikarjeva–Nebčeva–
Prošca, prav tako pa mora rekonstruirati 
še obe križišči na Dolenjski cesti z Jagro-
vo in Kamnikarjevo ulico z vso pripadajo-
čo infrastrukturo, kar se mora zgoditi še v 
letošnjem letu. Zaradi uspešnih dodatnih 
pogajanj ob zaključku lanskega leta smo 
poleg prvotno dogovorjenih zadev uspe-
li dodatno prihraniti ca. 1,3 mio. EUR in 
pridobiti že prej omenjeno zemljišče.

Na seji občinskega sveta ste poveda-
li, da glede šole trenutno poteka racio-
nalizacija projekta. Kaj to pravzaprav 
pomeni?

Nič drastičnega. Gre za tri ključne stva-
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ri, kjer skušamo priti do racionalnejših 
rešitev. Zanima nas, ali je treba objekt 
globoko temeljiti ali ne, pri notranji opre-
mi smo zamenjali stekleno dvigalo in 
stekleno ograjo, racionalizirati pa želimo 
tudi stroške glede izvedbe fasade. V sam 
program šole se ne spuščamo. S temi pri-
hranki lahko objekt pocenimo za nekaj 
100.000 EUR. Sicer pa je projektna doku-
mentacija praktično pripravljena za vlogo 
za gradbeno dovoljenje.

Kdaj bo odprto igrišče na Vrhu nad 
Želimljami?

Igrišče bo kmalu odprto. Treba je še 
montirati igrala, nato pa izvesti zatravitev. 
Verjetno pa bomo poleg tega pripravili še 
plato za morebitno kasnejšo izgradnjo ba-
linarskega igrišča, ki je v velikem interesu 
Balinarskega društva Gradišče.

Na Lavrici naj bi postavili nov/doda-
ten vrtec, vendar se je zopet ustavilo pri 
zemljišču.

Še vedno se pogajamo z lastnico gle-
de pridobitve stavbne pravice. Pogajanja 
sicer niso zastala, ne gre pa tako hitro, 
kot smo mislili, da bo šlo. Pripravljamo 
pa vsebino razpisne dokumentacije za 
objekt.

Postavili naj bi mobilne enote.
Ne, razpis naj bi šel v tej smeri, da se 

izvajalcu prepusti izbira konstrukcije in 
nam tako izvajalec ponudi za nas najbolj-
šo/najugodnejšo rešitev. Ali bo to mobilni 
objekt, montažna gradnja ali klasična gra-

dnja, ni tako pomembno, gre za to, da bo 
za nas najugodnejše glede na ceno, kako-
vost, funkcionalnost in čas izvedbe.

Imate oblikovan terminski načrt?
Dokler nimamo zemljišča, je težko kar 

koli predvidevati.
Glede na to, da imamo ključni pro-

blem v zemljiščih, lahko rečemo, da so 
na potezi občani?

Ne, na potezi je vedno občina, je pa 
vprašanje, ali ima na drugi strani sogo-
vornika, s katerim se lahko pametno do-
govori. Problem je v tem, da občina ne 
razpolaga z lastnim fondom zemljišč, ki 
bi bili namenjeni osrednjim dejavnostim. 
Vzroke bi verjetno lahko iskali še v prej-
šnjem sistemu lokalne samouprave. Teža-
va pa je, da se moramo pri vsaki naložbi 
v začetku soočati s težavnim postopkom 
pridobivanja zemljišč, ki pa je po navadi 
zelo dolgotrajen in tudi drag.

Glede prometa je na potezi država
Večna in neizpeta tema naše občine 

je tudi promet. Kaj se dogaja s podalj-
šanjem mestnega prometa. Je zadeva 
padla v vodo?

Za nas ni padla v vodo. Vendar v tem 
primeru res ne razumem države. Kako 
na ministrstvu za promet ni človeka, ki 
bi presekal vse dogajanje s podaljšanjem 
te mestne linije. Države zadeva ne bi nič 
stala, saj denar zagotavlja naša občina in 
Mestna občina Ljubljana. Podobna zgod-
ba se pojavlja pri obvoznici. Treba se je 
preprosto odločiti. Zavzeti stališče in se 
odločiti.

Podpirate civilno pobudo, ki je bila 
za ureditev prometa v naši občini usta-
novljena?

Civilna iniciativa je ustavljena. Gradi-
vo za obvoznico, ki naj bi vsebovala tudi 
našo različico, ki smo jo pred časom pre-
dlagali in sprejeli na občinskem svetu, gre 
sedaj v vladno proceduro in upamo, da bo 
prišlo do odločitve. Po naših podatkih naj 
bi bili tako na Ministrstvu za promet RS 
kot na Ministrstvu za okolje RS naši raz-
ličici naklonjeni. Z izbiro različice poteka 
trase na Vladi RS državljanska nepokor-
ščina za zdaj ne bo potrebna, če pa odlo-
čitev o gradnji obvoznice ne bo sprejeta, 
pomeni, da je država pred tem problemom 
dokončno kapitulirala. Če bodo šli ljudje 
potem na cesto, jih popolnoma razumem.

Velik problem je tudi mirujoči pro-
met v središču občine pri Tušu, pošti in 
knjižici. Tam je objekt, ki se podira. Ali 
ne bi na njegovem mestu mogli urediti 
parkirišča?

Takoj v začetku mandata smo stopili v 
stik z lastnikom, pa tudi Pošto Slovenije 
in Tušem. Saj se vsi ukvarjamo s tem, da 
ni parkirišč in da podirajoči objekt kvari 
videz občinskega središča. Tuš in Pošta 
Slovenije nista pokazala interesa, češ da 
to ni njun problem. Dali smo izdelati tudi 
cenitev objekta in zemljišča, vendar pa 
lastnik zahteva bistveno več, kot je ne-
premičnina vredna oziroma kot bi občina 
finančno sploh zmogla. Tako nismo našli 
soglasja.

Se niste mogli dogovoriti niti za za-
časno parkirišče, s tem da bi lastnik 
ohranil vse pravice do nadomestnega 
objekta in komunalnega priključka?

V tem smislu smo se pogovarjali z la-
stnikoma, vendar nismo prišli do rešitve.

Vaši glavni projekti – poleg že pove-
danega – v letošnjem letu?

Poleg že omenjenih investicij glede vrt-
ca, šole in doma starejših občanov bomo 
v tem mandatu uspeli zaključiti investici-
jo občine v prometno in komunalno in-
frastrukturo v POC. Čez nekaj mesecev 
bodo dela zaključna in dodatna zemljišča 
v POC bodo pripravljena za investitorje. 
Vesel sem, da je kljub krizi kar nekaj in-
teresa. Prostora je sicer še dovolj, je pa že 
veliko zemljišč prodanih. Pomembno se 
mi zdi tudi to, da bomo letos investirali 
v izgradnjo vodovoda na Dole ravno tako 
pa bomo obnovili vodovod v Pevčevi do-
lini, kjer je zgornji, višje ležeči del več-
krat brez vode. Nadaljujemo z izgradnjo 
komunalne infrastrukture v naselju Žaga, 
pripravljamo namreč razpis za Ahlinovo 
ulico, zaključuje pa se tudi komunalno in 
prometno opremljanje na Jagrovi in Ka-
mnikarjevi ulici ter izgradnja križišč z 
Dolenjsko cesto. Dobro bi bilo, da bi se ta 
dela izvajala poleti, ko je manj prometa, 
vendar pa je veliko odvisno od postopkov, 
ki jih vodi Direkcija RS za ceste.

Kaj menite o Hoferju, ki ga bomo le-
tos dobili na Lavrici?

Želel bi si sicer trgovine, ki ima širši 
izbor izdelkov, a so bili pri omenjenem 
trgovcu pač najspretnejši pri pogajanjih 
z lastnikom zemljišča. V prihodnosti 
načrtujemo trgovino tudi v sosednjem 
poslovno-stanovanjskem objektu, ki bo 
zagotovo pripomogla k celoviti oskrbi 
prebivalstva. Lavriški zazidalni načrt se 
bo po izgradnji trgovine, šole in vrtca v 
veliki meri realiziral.

»Ne bom kandidiral.«
Ko sva se nazadnje pogovarjala, ste 

mi rekli, da se še niste odločili glede 
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vnovične kandidature za župana. Ste se 
zdaj že odločili?

Ja, odločil sem se, da ne bom vnovič 
kandidiral za funkcijo župana. Pa ne zato, 
ker bi imel težave z županovanjem, ali pa, 
da ne bi imel novih idej ali se ustrašil iz-
zivov, ki so pred našo občino v prihodnje; 
moja osebna, življenjska in profesional-
na pot gredo v prihodnosti v smer, ki je 
ni možno združiti z župansko funkcijo. 
Skrbno sem pretehtal vsa dejstva, trezno 
razmislil, kaj županska funkcija daje in 
kaj jemlje, ter se na koncu, verjamem, 
pravilno odločil.

To pa je novica. Torej lahko za konec 
ovrednotiva vaš mandat.

Če ga ovrednotim z nekaj besedami, 
lahko rečem, da sem vesel, da smo na 
občini vpeljali nov način dela in razmi-
šljanja. Izključevanja praktično ni bilo, 
veliko smo se pogovarjali in dogovarjali 
prej, preden so težje zadeve prišle na sejo 
občinskega sveta, preglasovanj praktično 
ni bilo. Usklajevali smo različne poglede. 
To se mi zdi pravilno in upam, da bo šlo 
tako tudi naprej.

Me pa skrbi polarizacija, ki se dogaja 
v naši občini, pa ne na nivoju političnega 
boja, pač pa v zasledovanju uveljavljanja 
izključno ozkih lokalnih interesov. Prav 
je, da vsak gleda na svoj kraj, vendar pa 
delitev, ki se pojavlja v zadnjem času, za 
občino ni dobra.

V tem mandatu smo ugriznili v vse 
ključne probleme, ki jih ima naša občina. 
Vseh nismo dokončno rešili, smo pa po-
stopke pripeljali do faze, ko je treba posa-
mične investicije le še fizično izvesti. 

Kako bi ocenili vlogo političnih 
strank in lokalnih list v življenju ob-
čine. Pred volitvami vzniknejo, potem 
pa zaspijo. Bi lahko te skupine naredile 
več, mislim na komuniciranje z ljudmi, 
razvijanje idej, spodbujanje ljudi …

Politične stranke, ki delujejo v okviru 
političnega sistema, so nosilci odločanja 
tako na državni kot na občinski ravni. Za 
občino prav gotovo ni dobro, da bi lokal-
ne liste povsem prevzele mesto političnim 
strankam in drugim organizacijam civilne 
družbe, saj so načeloma ustanovljene s 
točno določenim ozkim namenom, kar je 
sicer lahko za neki kraj, vas ali ulico po-
zitivno, dolgoročno za razvoj občine kot 
celote pa zagotovo ne. Se pa strinjam, da 
bi politične stranke morale biti aktivne ce-
loten mandat. Pri nas je zelo malo odbo-
rov političnih strank, ki bi imeli zadostno 
število članov in tako trdno organizacijo, 

da bi delovala celotno mandatno obdobje.
Se vam ne zdi, da je lahko neka lo-

kalna lista tudi primer organiziranih 
občanov, ki želijo delovati apolitično. 
Tako lahko pritegne velik spekter ljudi 
z različnimi nazori in tako dobro deluje 
tudi širše, ne le za svojo vas, pač pa za 
svojo občino?

Če bi šla zadeva v to smer, bi bil to za-
gotovo pozitiven dodatek k sedanjemu 
sistemu.

Kaj konkretno vas skrbi v zvezi s 
krepitvijo lokalnih list?

To, da bi bil občinski svet pretežno se-
stavljen iz lokalnih list, ki bi jih skrbelo le 
to, kaj se dogaja v njihovem kraju, vasi, 
ulici. Verjetno bi težko sprejeli prostor-
ski načrt, strategijo ali pa proračun, ki bi 
uravnoteženo pokril celotno občino. Poli-
tične stranke se morajo v osnovi ukvarjati 

z razvojem celotne občine, lokalne liste 
pa le z ozkim delom le-te.

Ali ima vaša stranka že izbranega 
kandidata, ki bi kandidiral namesto 
vas?

Trenutno še ne, se pa pogovarjamo z 
nekaterimi ljudmi. Če bomo imeli svoje-
ga kandidata za župansko funkcijo, bo to 
sposoben in kompetenten kandidat, ki se 
bo učinkovito soočil z izzivi, ki so pred 
našo občino v prihodnje.

Z umikom Boštjana Riglerja iz lokalne 
politike bo zagotovo nastala praznina, ki 
bo verjetno še koga opogumila h kandi-
daturi na jesenskih volitvah. Morda lahko 
pripravi svoj volilni program iz proble-
mov, na katere je v zgornjem intervjuju 
opozoril aktualni župan.

Pogovarjal se je
Iztok Petrič

Nuellé Kozmetični in masažni studio
Lavrica, Dolenjska cesta 373, 1291 Škofljica, 031 610 839
 

DAN ODPRTIH VRAT
SOBOTA, 17. 4. 2010

• PONUDBA KOZMETIČNEGA IN MASAŽNEGA STUDIA
• UGODNOSTI ZA STRANKE
• MOŽNOSTI NAKUPA IZDELKOV PRIZNANE KOZMETIČNE 
  HIŠE DECLEOR

Ob nakupu izdelkov  vas bomo nagradili z brezplačno masažo obraza 
in dekolteja, ki jo boste lahko izkoristili v mesecu aprilu ali maju po 
predhodnem naročilu.

15% GOTOVINSKI POPUST vse do meseca junija za vse kozmetične 
storitve in še vrsto drugih ugodnosti pri obisku v našem studiu.
 
BREZPLAČNA PREDSTAVITEV:
• ZDRAVE PREHRANE  IN ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA
• SODOBNIH SMERNIC URAVNOTEŽENE PREHRANE
• MERITVE VAŠE TELESNE SESTAVE

NUDIMO VAM KUPON ZA BREZPLAČNO SVETOVANJE o izboljšanju 
vaših prehranjevalnih razvad, izvedeli boste, kako do boljšega počutja, 
več energije, želene telesne teže in še in še … 

PROGRAM:
• Svetovanje o kozmetiki Decleor (10.00–12.00)
• Predavanje o prehrani in zdravem načinu življenja (15.00–16.00)
  GSM: 041 243 599

VLJUDNO VABLJENI!
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Sto let mame Jožefe Repar z Dol pri Škofljici
V sredo, 10. marca 2010, popoldne smo 

se predstavniki župnijskega Karitas Ško-
fljica, župnik Jože Tominc, tajnica ŽK 
Marija Kraškovic, članica ŽK Ana Ma-
rolt in podpisani član, podali v lepoto na 
novo zapadlega snega na častno nalogo, 
da voščimo za stoletnico rojstva mami Jo-
žefi Repar, ki živi v Dolah pri Škofljici. 
Brez napovedi smo šli dan prej, da hčeri 
Pavli ne bi nakopali skrbi za naš prihod. 
Presenečenje nam je uspelo, vendar je 
kljub temu vse teklo, kot da bi imeli vse 
podrobno načrtovano. Gospa Pavla nas je 
popeljala k slavljenki mami Jožefi Repar, 
ki je sedela pri zakurjeni krušni peči v 
»hiši«. S šopkom in torto smo se zvrstili 
z voščilom za še veliko blagoslovljenih in 
čim bolj zdravih let. Z nekoliko pomoči 
hčere Pavle smo se kar dobro sporazu-
mevali. Ko smo jo vprašali za »recept za 
sto let«, je pokazala na sliko Marijinega 
in Jezusovega srca in rekla, da se jima je 
v najtežjih trenutkih življenja izročala v 
varstvo in usmiljenje in tako vedno lažje 
prebrodila hudo. Prav hudomušno je izja-
vila, da zdaj, ko ji je sluh malce opešal, 
še najbolje sliši in se razveseli harmonike, 
ko nanjo zaigra vnuk Cveto. Med pogovo-
rom nas je gospodinja Pavla povabila na 
prigrizek in na prošnjo vseh nam je vnuk 
Cveto zaigral dve, tri naše lepe, poskočne 
in nas postavil v veselično razpoloženje. 
Bilo je lepo, da lepše ni moglo biti.

Jožefa Repar, po domače Reparjeva mama, je nekaj dni po dnevu žena praznovala  
100. rojstni dan

Njen najljubši prostor je ob kmečki peči, 
kjer ji je toplo, nanjo pa pazita srci Jezusa 
in Marije

Župnijska Karitas Škofljica je gospo Repar presenetila s torto: Kol'kor kapljic, tol'ko 
let, Bog Vam daj na svet' živet' …

Na kratko vam po besedah 100-letne 
mame Jožefe predstavljamo še njen ži-
vljenjepis.

Jožefa Valentinčič je bila rojena 11. 
marca 1910 v kmečki družini na Selah pri 
Lavrici, kot najmlajša se je na božji svet 
pridružila sestrama Micki in Angeli ter 
bratu Francu.

Po smrti očeta in bratovi poroki ni bilo 
zanjo več mesta na domačiji in je odšla 
služit k sestri, ki je bila poročena v Brestu 
pod Krimom. Leta 1938 se je poročila z 
Alojzijem Reparjem in prišla na njegov 
dom v Dole pri Škofljici. Mož je bil izu-

čeni zidar in je s svojim očetom Antonom 
opravljal zidarska dela v domači vasi in 
okoliških krajih. Doma pa so skupaj skr-
beli in opravljali vsa dela na kmetiji. Ro-
dili so se jima štirje otroci: Lojze, Štefka, 
Jožica in Pavla. Jožica je umrla po poro-
du, Lojze pa 13. septembra leta 2003. V 
času rojevanja in odraščanja otrok so pri-
dno delali in pomanjkanja niso čutili.

Prišel pa je čas, ko se je vse to posta-
vilo na glavo, čas trpljenja, pomanjkanja 
in popolne izoliranosti. Ob koncu druge 
svetovne vojne leta 1945 je mož Lojze 
kot slovenski domobranec in vojak odšel 
na avstrijsko Koroško; domneva se, da je 
bil v koncentracijskem taborišču Teharje, 
kjer se je za njim izgubila vsaka sled in 
poslej ni smel več obstajati ne z imenom 
ne s številko. 

Za izdajo mrliškega lista v izpisku iz 
Matične knjige umrlih, št. 21519, v Lju-
bljani, 12. 10. 1992, v pripombi piše: 16. 
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5. 1946 je dan, ki ga pogrešani ni preži-
vel. Vpisano na podlagi sklepa Temeljne-
ga sodišča v Ljubljani, Enota v Ljubljani 
pod št. N352/88, z dne 20. 5. 1992. IZPIS: 
ELICA ANŽUR.

Družina pa je bila pod stalnim nadzo-
rom »špicljev«. Leta 1948 so jim podta-
knili požar. Mati Jožefa je sama reševala 

otroke in kar se je dalo rešiti, pogrelo je 
pol hiše.

Nekega dne so se v hiši oglasili trije 
fantje, ki so se skrivali in bili označeni kot 
nasprotniki režima, dovolj za obsodbo na 
smrt. Prosili so za hrano, naša mati stole-
tnica, dobrega srca, jim je skuhala polento 
z mlekom, in to se je ponovilo naslednji 

Na sam rojstni dan je slavljenko obiskal tudi župan in ji zaželel veliko zdravja

dan. Sledila sta ovadba in zapor, in to le za 
njihovo hišo. 10. septembra 1949 sta bila 
s tastom obsojena. Tast na prisilno delo za 
Udbo v Ljubljani, ona pa v Rajhenburg, 
kjer je kot zapornica štirinajst mesecev 
opravljala prisilno delo. Za povrh sta jim 
tedaj domačina iz hleva odpeljala telico. 
Otroci so ostali sami s staro mamo, Jože-
fino mamo, ki je prišla iz Sel, da je skrbela 
zanje. Ker so bili zaznamovani, jim nihče 
ni pomagal. Eni niso hoteli, drugi so se 
bali, izjema je bil le vaščan Vovk.

Po vrnitvi iz zapora so mati in otroci 
morali opravljati dela na kmetiji materi-
nega ovaduha. Vseskozi pa so postorili 
vsa potrebna dela na svoji zemlji, katere 
se, še sreča, niso polastili. Zdaj živi v svo-
ji hiši z ovdovelo hčerjo Pavlo in vnukom 
Cvetom, ki zelo lepo skrbita zanjo. Viso-
ka starost je prinesla svoje težave, bister 
um pa sogovorniku razkriva življenjsko 
zgodbo, prežeto z lepim, veselim življe-
njem, a z veliko preveč krivde, kateremu 
trpljenje in zaničevanje nista bili tuji. Nje-
na zgodba bi umetniku lahko služila za 
dramo 20. stoletja, ki nam jo je priborila 
NOB. Gotovo ji je Bog tudi za to naklonil 
dolgo življenje, da je bila nenehni opomin 
tistim, ki so delali hudo. Naj dočaka še 
veselja, ji iz vsega srca želimo!

Anton Mušič

Materinski dan na Lavrici 

Šopek za mami
TD Lavrica je 21. marca 2010 pripravil 

poseben kulturni program za naše mame 
in očete. Članice TD Lavrica so nabrale 
zvončke, mačice, reso in še kaj ter primer-
no času okrasile domačo kulturno dvora-
no. Seveda so imele cvetja dovolj za vse 
mame in tudi marsikateri očka je dobil 
kaj zase. Dvorana je bila polna, prepolna, 
vključno z balkonom. 

Sicer je pa program začel domači pev-
ski zbor MePZ Češnje s pesmima Dober 
večer in Ti si ur'ce zamudila. Temu je sle-
dil pozdravni govor predsednice Slavke 
Kregar. 

Program so nadaljevali šolarji POŠ 
Lavrica. Tako kot marsikje očija spet ni 
doma. Samogovor so otroci prepletali z že 
oguljenimi hišnimi pripombami, kaj dela-
ta mami in oči. 

Filip je na glas razmišljal, da ima super 
mami, seveda z napako. Včasih je tečka, 
vedno pa z mislijo, da ima še vedno majh-
nega dečka. 
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Erna je razmišljala o pravem očetu, ki 
ga ni nikoli doma. Otroci seveda potrebu-
jejo starše v pravem pomenu besede, da 
bi imeli čas za njihove pogovore in igro. 

Folklorna skupina Lavrica zapleše ne-
kaj plesov, primernih za njihovo velikost 
in starost. 

Koprivčevi deklici sta na violino in har-
moniko v duetu zaigrali in popestrili celo-
ten program. 

Otroci gledajo otroke, in to je to. Te vsi 
poznajo in jih z veseljem poslušajo z od-
prtimi usti. Slakovim pesmim so vsi pri-
sluhnili z odprtimi usti, tudi starejši. To je 
pa to!

Manca je razmišljala o stari mami, ki 
stanuje v bloku. Stare mame skoraj ni 
videti. O njej ni veliko slišati, četudi v 
družini igra najpomembnejšo vlogo. Je že 
tako, da se vse to marsikje ponavlja. Sicer 
pa brez stare mame ne bi bilo marsičesa, 
recimo vnukov ali pa mame. Zato naj pri 
nas ostane do njenega stotega leta. 

Gospodične Katja, Jasmina in Maja pa 
so imele pravi najstniški pogovor. Malo 

učenja, malo klepeta, da je skoraj zmanj-
kalo časa za kuhanje kosila. Ja, kar krepke 
so stresale na račun najstniških težav. 

Hišni TRIO Lada Narobeta pa je imel 
svoj program bolj za starejše, ki so otroke 
pripeljali na kulturni program. 

Na koncu smo slišali še moškega, kako 
se doma počuti osamljen. Ob tem pa mo-
ški pogosto pozabi, koliko ur se posveti 
ženi, otrokom. Tudi beseda hvala se sliši 
poredko, še na obletnico poroke pozabi, 
da o rojstnih dnevih ne govorimo. Če pa 
je drugače, je marsikje to le hinavščina. 
Ja, na prav zanimiv način so obnavljali 
domače besedičenje. 

In pevski zbor MePZ Češnje je zapel še 
pesmi Oj, Božime in Mamica moja. 

Mislim, da je bila prireditev zanimiva, 
poučna, vzgojna za vsa ušesa. 

Glavni avtor prireditve je bil prof. Ro-
man BRUNŠEK. S svojim tankočutnim 
načinom je zelo uspešno povezal POŠ La-
vrica in TD Lavrica, kar je bilo v zadnjem 
času kar malce v upadu. 

Hvala vsem nastopajočim, članom TD 
Lavrica za nabrano gozdno cvetje. 

Andrej Pogačnik
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Utrinki s čistine akcije 2010

Kdor pobere eno smet, je zgled za ves svet
Občani so se v soboto, 20. marca 2010, 

že pred osmo uro zjutraj začeli zbirati na 
dveh lokacijah: pred občinsko stavbo in 
pred gasilskim domom na Lavrici. Oseb-
no sem s fotoaparatom odšel v Škofljico, 
lavriški del občine pa je pokrival kolega 
Andrej Pogačnik.

Veliko članov društev, posamezni-
kov, nekaj funkcionarjev

V Škofljici se je pred občino zbralo lepo 
število ljudi. Očitni so bili lovci v zelenih 
lovskih oblačilih, videli smo župana Bo-
štjana Riglerja, svetnika Janeza Zagorca, 
predsednika TD Škofljica Jožeta Dolšina, 
predsednico KUD Škofljica Marijo Gre-
gorič, predsednika ŠD Škofljica Janeza 
Ruglja, občinskega uslužbenca Staneta 
Bozja, največ dela pa je imel podžupan 

Ivan Jordan, ki je vneto delil zemljevi-
de z označenimi rajoni, predvidenimi za 
čiščenje, in vsakega poslal po nekaj po-
sameznikov. Če smo koga od voditeljev 
skupin, ki so sodelovali, izpustili, naj ne 
bo hud. Vladala je dobra volja in v zraku 
je bilo kljub prihajajoči oblačnosti čutiti 
vedrino. Občani so se hitro porazgubili po 
občini, jaz pa sem se odpravil na teren, da 
bi s fotoaparatom zabeležil njihov trud. 
Ponekod sem srečaval ljudi, ki so z od-
padki polnili vreče, drugje so že samevale 

ob cesti zložene napolnjene vreče. Ni jih 
bilo malo: ob vsej Kočevski cesti in cesti 
v Želimlje, ob stari Kočevski cesti je bil 
že ob pol desetih napolnjen zabojnik. Re-
zultati so bili torej kmalu vidni, kar kaže 
na precejšnjo onesnaženost naše občine. 
Spodbujajoče je bilo videti profesorja 
Gregorja Kovačiča s skupino učencev, ki 
jih je ni spodbujal samo k pobiranju od-
padkov, pač pa tudi k ločevanju. Dobra 
vzgojna zasnova!

Pobrali smo 75 m3 smeti
Koliko je bilo zbranih odpadkov in o 

približnem številu ljudi, ki so se akcije 
udeležili, smo povprašali Staneta Bozja. 
Glede na razdeljeno število zaščitnih ro-
kavic, 250 parov, na občini sklepajo, da je 
verjetno čistilo okoli 300 ljudi, razdelje-
nih pa je bilo 900 110-litrskih vreč. Po ob-

čini je bilo razporejenih osem 7 m3 velikih 
zabojnikov, ki so bili ob zaključku čistilne 
akcije zvrhano polni. Bozja tako sklepa, 
da je bilo pobranih okoli 75 m3 smeti. Po 
podatkih posameznikov je ostalo še nekaj 
večjih divjih odlagališč, ki jih bodo oči-
stili aprila, več smeti pa naj bi ostalo še 
med Selami in Orlami. Stroške za opremo 
je krila občina.

Po trdem delu se je prilegla malica, le-
tos v obliki kranjskih klobas in hrenovk, 
kruh je podarila Pekarna Pečjak, za kar 
smo ji zelo hvaležni.

Za 17. april, ko je napovedana vseslo-
venska čistilna akcija Očistimo Slovenijo 
v enem dnevu, bo občina naročila 4 za-
bojnike in 200 parov rokavic. Povabljeni, 
da se udeležite tudi te akcije.

V nadaljevanju preberite še prispevke 
drugih dopisnikov, predvsem pa naj pri-
povedujejo fotografije. V imenu organi-
zatorjev se iskreno zahvaljujemo vsem, 
ki ste sodelovali. Kdor reši eno življenje, 
reši ves svet, pravi judovska misel, zapi-
sana v Talmudu. Naj s to mislijo aplici-
ramo na čistilno akcijo: Kdor pobere eno 
smet, je zgled za ves svet.

Iztok Petrič
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Čistilna akcija na Pijavi Gorici
Dolga leta je na Pijavškem hribu ze-

vala globel, polna odpadkov. Stari sodi, 
en poln asfalta, deli nekdaj popularnega 
fička, otroški vozički, ostanki sredstev 
za »suzbijanje zlatice«, bela, sedaj rjava 
tehnika.

Vse smo zvlekli, pet prikolic ali poln 
zabojnik smo nabrali: nekako smo se vda-
li v usodo, da vlečemo ven stare odpadke, 
ogorčeni pa smo bili, ko smo našli nekaj 
vreč novodobnih gospodinjskih odpad-
kov. Le komu se ljubi ob vseh zabojnikih 
in večkratnem odvozu smeti nositi vreč 
tja, v Zagorico? 

V naši ulici je šest hiš. Ob čistilni akciji 
sta se odzvali dve, prva in druga, zadnja 
pa je bila opravičena, saj stanovalca z 
vsakodnevnih sprehodov s psom prine-
seta domov še smeti z barja – v letu dni 
verjetno za cel zabojnik.

Prav omenjeni zgled je za okolje in naše 
počutje najuporabnejši.

Peter Pal 

Čistili so svoj kraj
Lavrica, 20. 3. 2010. Skoraj neverjetno. 

Čistilna akcija po Lavrici je dosegla svoj 
namen. Kdo bi si mislil, da se bo zbralo 
48 čistilcev, voljnih dela, na Lavrici in 10 
na Orlah. Vse to je za naše zaselke pravi 
rekord v primerjavi s preteklimi leti. Res 
je, da je danes na Lavrici kar lep prirastek 
prebivalstva, ki pa seveda ni sodelovalo. 
Ne bom nizal številk iz preteklih let, da 
zavzetost krajanov ne bo upadla. Letos 
lahko samo pohvalimo udeležbo. Če jih 
bo prihodnje leto vsaj toliko, morda pa 
celo malo več, bo to napredek. 

Ob vsem tem velikem delu upam trditi, 
da tisti, ki so v vetrovnem dopoldnevu za-
vzeto delali, ne bodo onesnaževali naših 
zaselkov. 

K lepemu videzu kraja ne spadajo samo 
rože na oknih, pač pa tudi pospravljenost 
okoli hiš. No, to je res zasebnost vsakega 
gospodinjstva, če pa je vsaj enkrat na te-
den urejeno okoli hiše, je tudi lepo. Daj-
mo, malo se potrudimo vsak zase, pa bo 
že veliko narejenega za to dobrobit. 

Da je delo častno, so dokazali kar štir-
je sedemdesetletniki. Če bo pa drugič 
več mladine, bodo tudi starostniki stopili 
malo nazaj. 

Ob tej priliki lahko povem, da ni pro-

stora za nadležne fotografije v Klenu in 
ob barjanskih cestah. Če bo pa kdaj na-
stala kakšna zgibanka o nesnagi, bomo že 

našli kakšne slike, ki nam niso v ponos za 
prispevek.

Andrej Pogačnik
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Fotografija sprašuje
Fotografija pohojenih pasjih iztrebkov je dodo-

bra razburkala naše občane. S posebnim člankom 
se je odzvala občinska uprava, pismo predsednice 
društva za zaščito živali pa objavljamo v rubriki 
Pisma bralcev. Tokrat je naše vprašanje uglašeno 
na čistilno akcijo. Občan nas je opozoril, da ob 
Mijavčevi ulici že dolgo stojijo trije pozabljeni 
avtomobili. Zanima ga, zakaj še niso odstranjeni, 
saj so že zdavnaj obvestili medobčinski inšpekto-
rat. Računamo na pojasnilo inšpektorice Leonide 
Goropevšek Kočar!

Iztok Petrič

Javna tribuna z Zofijo Mazej Kukovič

Zofija Mazej Kukovič na javni tribuni

OO SDS Škofljica je v torek, 16. marca, 
v kulturni dvorani Občine Škofljica pri-
pravil zanimivo javno tribuno z naslovom 
»Zdravje, okolje in priložnosti za nova 
delovna mesta«. 

Svoje izkušnje, poglede in ideje je z 
nami delila Zofija Mazej Kukovič, go-
spodarstvenica, nekdanja ministrica za 
zdravje in izvoljena poslanka v Evropski 
parlament. 

Tema javne tribune je zaradi trenutnega 
dogajanja v naši državi (pa tudi širše) iz-
jemno aktualna. V Sloveniji smo namreč 
sredi sprememb zdravstvene zakonodaje, 
ki je med laično in strokovno javnostjo 
vzbudila precej nemira, pomislekov in 
tudi odkritih nasprotovanj. Mazej Kuko-
vičeva je glede na svoje bogate izkušnje 
opozorila na določene pomanjkljivosti 
pripravljene zakonodaje, predvsem pa se 
je pokazala upravičeno skrb glede priho-
dnjega izvajanja zdravstvenega varstva na 
primarni ravni. Rešitve gredo namreč v 
izrazito centralizacijo sistema, kar pome-
ni, da bo podeljevanje novih zdravstvenih 
programov v manjše lokalne skupnosti 
praktično onemogočeno.

Mazej Kukovičeva je opozorila na po-
dročje varovanja okolja, promocijo t. i. ze-
lenih tehnologij, večjo izrabo obnovljenih 
virov energije. Poleg varovanja našega pla-

neta so omenjene teme tudi dobro izhodi-
šče za povečanje gospodarske dejavnosti v 
Evropi in Sloveniji, na teh segmentih je tre-
ba temeljiti konkurenčno prednost in višjo 
dodano vrednost našega gospodarstva.

Glede novih delovnih mest je bilo iz-
raženo stališče, da je treba ukrepe, ak-
tivnosti in napore usmeriti v okrevanje 
in ponovni zagon našega gospodarstva, 
ki edino lahko privede do večje ponudbe 
prostih delovnih mest. Racionalizirati je 
treba stroške države in znova spodbuditi 
naložbe tako v infrastrukturne projekte 

kot v tehnološki razvoj ter uvajanje zele-
nih tehnologij. Gospodarstvo je treba raz-
bremeniti vedno novih dajatev, predvsem 
pa je v cilju konkurenčnosti našega go-
spodarstva treba razbremeniti plače naših 
zaposlenih ljudi.

Zanimiv nastop gostje so popestrile tudi 
razprave in vprašanja prisotnih občanov, 
v uvodu javne tribune pa je gospa Mazej 
Kukovič kot nagrado za odgovor na nekaj 
aktualnih vprašanj podarila tudi nekaj iz-
vodov svoje knjige.

Janez Zagorc, občinski svetnik

Pasja kultura v naši občini
Pa smo jo končno dočakali – pomlad. 

Narava se je razbohotila v vsej svoji lepo-
ti in v naših srcih so se ponovno prebudila 
hotenja po sprehodih v naravi, vrtnarje-
nju, urejanju okolice in drugih drobnih 
aktivnostih, ki nas osrečujejo. 

Izginula snežna odeja pa nam pokaže 
tudi drugo plat čudes; vso nesnago, ki se 

je v naši okolici nabrala v zimskih mese-
cih. Ko boste tole prebirali, bo občinska 
čistilna akcija že mimo, vseslovenska, 
Očistimo Slovenijo v enem dnevu, pa tik 
pred vrati, zato ne bo odveč, če malo raz-
mišljamo tudi o tem, kako čistočo in red v 
naravi vzdrževati.

Eden večjih problemov v naši občini je 

sprehajanje psov tako po javnih kot tudi 
zasebnih površinah. Zadnje čase kar de-
žujejo pisma naših občanov, ki opozarjajo 
na pasje iztrebke po pločnikih, šolskih in 
otroških igriščih, poteh, travnikih, poko-
pališčih, skratka povsod, kjer se lahko šti-
rinožci gibljejo. Ogorčeni so nad kulturo 
lastnikov psov, pa tudi nad občino, ki ne-
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vestnih lastnikov ne kaznuje.
V marčevski številki Glasnika postavlja 

urednik vprašanje, ali občina razmišlja o 
ustreznem odloku oziroma kako nadzira 
(ne)kulturo pasjih lastnikov. Na občino se 
obračajo tudi kmetje, ki se poleg pasjih 
iztrebkov pritožujejo zaradi palic in dru-
gih rekvizitov na njivah in travnikih, s ka-
terimi lastniki »trenirajo« pse. Zaradi tega 
nastajajo okvare na kmetijskih strojih in 
priključkih. Le kako naj bi ne bili jezni? 
Sprehajati pse po zasebnih kmetijskih 
zemljiščih je ravno tako kot sprehoditi 
se s psom po tujem dvorišču, počakati, 
da pes opravi »potrebo« in mirno oditi. 
Ali »sprehajalci psov« kdaj pomislijo, 
da s takšnim ravnanjem povzročajo ško-
do praktično vsem prebivalcem občine in 
sami sebi? Ali kdaj pomislijo, da se preko 
pasjih iztrebkov prenašajo bolezni? 

O pasji problematiki sem v Glasniku že 
večkrat pisala, pa ni kaj koristilo. Očitno 
bo res treba razmisliti o sprejetju odloka, 
ki bo urejal to področje, ter za ta namen 
zaposliti nekaj redarjev, ki bodo izvajali 
kontrolo na terenu. Ker pa za takšne na-
mene lastnih prihodkov občina ne more 
zapravljati, bo nujno uvesti poseben da-

vek, da bi lahko – poleg predpisanih glob 
– krili stroške redarjev. 

Pozivamo vse lastnike psov, naj svoje 
štirinožce sprehajajo po javnih površi-
nah, vendar ne okoli šol, vrtcev in drugih 
javnih objektov, ter za njimi pospravljajo 
iztrebke. Če imaš katero koli žival, moraš 
zanjo skrbeti!

Zdaj je tudi čas nabiranja regrata, zato 
poskrbimo, da ga bomo jedli z užitkom, 
naši čevlji pa naj bodo umazani le od ze-
mlje, ko bomo hodili po poteh in travni-
kih …

Brigita Marinšek,
Občinska uprava

Spoštovani občani in občanke 
Občine Škofljica,

vabimo vas na občinski 

ZBOR ZA VREDNOTE 
in letni zbor občinskega 
odbora Nove Slovenije 

Škofljica, ki bo 

v ponedeljek, 19. aprila 
2010, ob 19. uri v dvorani 

Občine Škofljica.

Gostja večera bo predsednica 
Nove Slovenije gospa  

Ljudmila Novak.
Vljudno vabljeni!

Slavka Kregar,
predsednica OO NSi Škofljica

ZBOR ZA VREDNOTE 
Prvega Zbora za vrednote, ki ga je pripravila Nova Slovenija in katerega 
namen je sprožiti razpravo o tem, kakšno Slovenijo si želimo, se je v Lju-
bljani udeležilo več kot 400 udeležencev.

Ob sklepu so udeleženci podpisali tudi izjavo Za Slovenijo vrednot, ki jo 
je predstavila predsednica Ljudmila Novak. V izjavi ugotavljamo, da je 
slovenska družba v globoki finančni, gospodarski in politični krizi, ki je na-
stala kot posledica krize vrednot. Poleg tega se je po mnenju podpisnikov 
izjave porušilo zaupanje v delovanje pravne države, država pa postaja 
»talec interesov političnih in gospodarskih elit, ki pozabljajo na potrebe 
državljanov in izrabljajo svoj položaj za lastne koristi«, poleg tega pa za-
znavajo pomanjkanje jasne vizije glede prihodnosti slovenskega naroda, 
države in gospodarstva.

Podpisniki izjave zato pričakujemo, da bodo odgovorne institucije z do-
slednim izvajanjem zakonodaje ter nujnimi zakonskimi spremembami 
»nemudoma začele odpravljati nepravilnosti«. Poleg tega bi morali dr-
žavljani pogumno priznati temelje slovenske državnosti, družina, šola, 
delovno mesto in država pa naj bodo prostor, kjer bodo državljani lahko 
živeli po vrednotah, ki jih zagovarjajo. Ne nazadnje se podpisniki izjave 
zavzemamo za uveljavitev resnicoljubja, poštenosti, solidarnosti, enako-
sti vseh in spoštovanja dela, saj so te vrednote po njihovem nujne za 
izhod iz sedanje krize.
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Prijetno praznovanje!
OO SDS Škofljica želi vsem občanom in občankam prijetno praznovanje  

največjega krščanskega praznika. 
Skrivnost velike noči naj vas razveseli in opogumi za nove izzive.

Ob dnevu upora proti okupatorju se skupaj spomnimo težkih dni,  
ki jih je preživel slovenski narod v svoji večkrat neprijazni zgodovini.

 
Ob mednarodnem prazniku dela razmislimo o tem, da je delovno mesto tista vrednota,  

ki bi morala biti dostopna vsem, a je v zadnjem obdobju za vedno večje število ljudi  
izjemno težko dosegljiva.  



20

Iz dela naših društev

Občni zbor Turističnega društva Škofljica

Nastop Laniških predic

Delovno predsedstvo Občnega zbora

V občinski dvorani v Škofljici je 26. 2. 
2010 potekal občni zbor članov Turistič-
nega društva Škofljica. S svojimi nežnimi 
glasovi je obiskovalce najprej pozdravil 
ženski pevski zbor Laniške predice.

Za začetek 17. občnega zbora je pred-
sednik društva, g. Jože Dolšina, pozdra-
vil vse prisotne in prebral dnevni red, ki 
je bil s strani članov potrjen. Po izvolitvi 
delovnega predsedstva je predsednik pre-
bral poročilo za leto 2009. Leto so začeli 
z božično-novoletnim koncertom v ja-
nuarju, nadaljevali pa z uspešno izpelja-
no čistilno akcijo. V letu 2009 je bil na 
novo uveden dogodek Astronomski večer. 
Drugi dogodki so bili tradicionalni pohod 
po Svarunovi poti, udeležba na prireditvi 
Kosci in grabljice, renesančni večer na 
Pijavi Gorici in turistični večer za zaklju-
ček leta. Ne smemo pa pozabiti izpelja-
nega predavanja o pridelavi in predelavi 

lanu. Nadaljevala je ga. Metka Jamnik, 
predstavnica ženskega pevskega zbora 
Laniške predice, ki je podala poročilo za 
leto 2009. Obvestila nas je o veliko uspe-
šnih nastopih na prireditvah v Škofljici in 
drugje po Sloveniji. Marljivo so vadile 
skozi vse leto. Najbolj pa so ponosne na 
pripravo koncerta s pesmijo okoli sveta. 
Opozorila je, da so za letošnje delo dobi-
le premalo finančne podpore s strani Tu-
rističnega društva Škofljica. Kot zadnja 

sem za Likovno skupino 2002 podala 
poročilo Maja Novak. Najponosnejši smo 
na uspešno izpeljano humanitarno akcijo, 
serijo razstav po vsej Sloveniji in odlič-
no uvrstitev na območni razstavi Javne-
ga sklada RS na državni ravni. Ob koncu 
smo se člani likovne skupine uradno po-
slovili od Turističnega društva Škofljica, 
saj se bomo v kratkem prijavili kot samo-
stojno Likovno društvo 2002.

Finančno poročilo je prebrala ga. Lju-

bica Lazarevič. Članarino je plačalo 96 
članov. Skupaj je bilo za 2774 EUR pri-
hodkov od Občine Škofljica, 689 EUR 
od članarin ter 2400 EUR od dobrodelnih 
donacij. Sledila je vroča razprava glede 
financiranja Laniških predic in Likovne 
skupine 2002, neplačevanja članarine čla-
nov, saj so zaradi slabe evidence nekateri 
dobili račun dvakrat, glede programov pa 
so bili vsi mnenja, da je treba jasno dolo-
čiti cilje, ki jih mora uresničevati turistič-
no društvo. 

Načrt TD Škofljica za leto 2010 je v 
okvirih lanskega. Dodatni so občinsko 
tekmovanje koscev in grabljic, obnova 
gozdne učne poti ter informacijskih tabel 
na Svarunovi poti. Načrt dela Laniških 
predic je podala ga. Metka Jamnik z željo, 
da bi imele čim več nastopov tudi izven 
občine ter koncert S pesmijo okoli sveta.

Zbor članov društva je potrdi načrt 
dela za leto 2010. Po sklepu na 12. seji 
IO TD Škofljica dne 11. 2. 2010 se čla-
narina poveča na 10 EUR zaradi manjše 
dotacije občine in lažjega dela društva. V 
rubriki Besedo imajo gostje je g. Skubic 
predlagal, da bi v znak društva dodali cvet 
lanu. Predsednik Jože Dolšina je predlo-
ge za spremembo znaka dobil že večkrat, 
zato je poudaril, da bodo na naslednji seji 
preučili možnosti. Nato se je vsem priso-
tnim zahvalil in nas povabil k neuradne-
mu druženju ob kapljici vina in domačih 
dobrotah. 

Besedilo in fotografije: Maja Novak
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Letni občni zbor TD Lavrica 
Lavrica, 3. 3. 2010. Obseg dela društva 

je bil realiziran v celoti. Izleta na Marti-
novo nedeljo niso opravili, so pa zato šli v 
gledališče. Uspeli sta jim prireditvi Šopek 
za mami in Božič nekoč in danes. Kita-
ra, citre, violina, flavta, spremljava MePZ 
Češnje in podmladka Peške bodo ostale še 
dolgo v srcih obiskovalcev. Poseben je bil 
kulinarični zaključek za vse obiskovalce 
članic društva. 

Med letom so organizirali več delavnic, 
med drugimi izdelovanje cvetnonedelj-
skih butaric, aranžiranje prehrane in aran-
žiranje cvetja. Ob tej priliki velja zahvala 
ge. Zmagi Sebanec, ge. Klavdiji Žabjek 
in g. Lojzetu Severju. Ob tej priliki velja 
pohvaliti njegove lestne izdelke, za katere 

Škoda! Nihče ne bo pospravljal, skrbel za 
red in čistočo, če sami ne bomo. Upam, da 
je vsaj ponekod za kanček bolje. 

Svoj prispevek je TD Lavrica dal na 
tekmovanju koscev in grabljic na Barju. 
Kostanjev piknik je TD simboliziral s po-
hodom na Magdalensko goro. 30 poho-
dnikov je na cilju izvedlo čudovit koncert 
MePZ Češnje. Sledilo je druženje s TD 
Magdalenska gora ob kostanju in mo-
štu. Hvala predsedniku TD Magdalenska 
gora, g. Marku Janežiču, za lep sprejem. 

Na štefanovo so blagoslovili 11 konj 
v lasti g. Kuharja in g. Žgajnarja. Drugi 
rejci so ostali doma. Škoda! Je že moralo 
tako biti. Tovrstna tradicija je očitno zače-
la usihati. Upajmo, da ne za dolgo.

Za konec zbora TD je sekcija MePZ 
Češnje zapela 2 slovenski narodni pesmi, 
in sicer Ljubezen do domovine (A. Foer-
ster) in 

So še rožce u hartelnu žavovale (koro-
ška ljudska, priredba Jože Leskovar).

Andrej Pogačnik

je pridobil državne certifikate. Poudariti 
moramo, da ima g. Sever voljo, smisel 
in znanje na tem področju in da pomaga 
društvu pri izdelovanju cvetnonedeljskih 
butaric. G. Sever ima res pravo žilico in 
talent, kako iz mladih upov narediti kar 
prave umetnike. 

Šibkost v društvu so čistilne akcije. Če 

krajani onesnažujejo naš kraj, niso preveč 
okoljsko ozaveščeni. Ob cesti se ni treba 
preveč truditi, da opaziš pasje iztrebke in 
se tolažiš, da to niso naši. O, pa so in še 
kako, samo za seboj je treba malo pogle-
dati. O ozaveščenosti priča, koliko kraja-
nov pride na čistilno akcijo. Udeležba na 
čistilnih akcijah je več kot preskromna. 

Občni zbor Društva vaška interesna skupnost Gradišče
V prostorih Društva vaška interesna 

skupnost Gradišče je 19. 3. 2010 potekal 
občni zbor članov. Uvodoma je predse-
dnik društva g. Branko Križ pozdravil vse 
prisotne in prebral dnevni red, ki je bil s 
strani članov potrjen. Po izvolitvi delov-
nega predsedstva je g. Križ prebral poro-
čilo za leto 2009. Imeli so 8 rednih in 1 
izredno sejo zbora članov. V aprilu so se 
v veliki večini Gradiščani lotili ureditve 
kraja, kjer so sodelovali pri čistilni akciji, 
nakupili sadike, jih posadili ter zamenjali 

opečno kritino na turističnih kozolčkih. 
Novi kozolček so postavili v Hruški. V 
maju so se močno trudili izpeljati izlet v 
zahodno Slovenijo in Benečijo, vendar je 
zaradi premalo prijavljenih (le 17 članov) 
izlet odpadel. Namesto tega so člani or-
ganizirali srečanje. Nadalje so udeležili 
srečanja Gradiščanov na Gradišču pri 
Vojniku. Odpeljali so se z dvema avto-
busoma. Tu je g. Križ opozoril, da bodo 
letos racionalnejši pri izvedbi, saj se je 
lani nabralo preveč ljudi za en avtobus 

in odločno premalo za dva. Pozval je vse 
člane, da če se prijavijo, naj se prireditve 
tudi udeležijo. V času pohoda po Svaru-
novi poti so postavili dve postojanki. Eno 
že tradicionalno pri cerkvi pod okriljem g. 
Grma in eno v društvenem prostoru, kjer 
so razstavljale umetnice iz Društva upo-
kojencev Škofljica.

Nadalje je bilo srečanje vaščanov pod 
kozolcem, kjer so se zabavali ob nastopu 
folklorne skupine in najmlajših Gradišča-
nov, plesne skupine Zvezdice. V septem-
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bru so spremljali in varovali otroke na 
poti v šolo, in sicer na območju Gradišča 
in Smrjen. Slabo je bil obiskan pohod na 
Ahac in pohod z baklami k polnočnici. 
Slednji zaradi slabega vremena. Konec 
oktobra so priredili dvodnevne delavnice 
za otroke in odrasle. Vodstvo in organi-
zacijo so odlično opravile Nives Požek, 
Zdenka Križ, Zdenka Janovljak in Slavica 
Jeršin, ki so opravile 200 ur požrtvoval-
nega dela. Na Gradišču so ponosni tudi 
na projekt Božiček na Gradišču, in sicer 
gre za obdarovanje najmlajših vaščanov. 
Po zaključku poročila je finančno poroči-
lo podala ga. Tončka Fink. Lansko leto je 
plačalo članarino 138 članov od skupno 

252 članov. Zaradi neplačevanja članari-
ne so na tem zboru sprejeli sklep, da se 
člana, ki več kot dve leti ni plačal člana-
rine, briše iz registra. Takih članov je tre-
nutno 92. Poleg tega sklepa so podaljšali 
mandat za dve leti Tončki Fink za mesto 
blagajničarke. Člani so sprejeli sklep, da 
bo letna članarina ostala nespremenjena, 
in sicer 7 evrov. Po potrditvi poročil je 
Branko Križ predstavil načrt za leto 2010, 
ki od lanskega odstopa le po organizaci-
ji ogleda kulturnih prireditev, po obisku 
starejših občanov, izleta v Belo krajino 
in krajinski park Lahinja in izdelavi nove 
brošure o naselju Gradišče ter izdelavi 
žiga naselja. Ga. Pavla Rojc je predlagala, 

da bi za leto 2010 načrtovali tudi sreča-
nje v času zorenja češenj, kar so navzoči 
v veliki večini podprli. Opozorila je tudi 
na nekulturno obnašanje lastnikov psov, 
ki za svojimi ljubljenci ne pobirajo iztreb-
kov oz. jih puščajo brez nadzora. Sledi-
la je zadnja točka dnevnega reda, kjer je 
predsednik delovnega predsedstva prebral 
in pozval vaščane Gradišča k podpisu pe-
ticije za postavitev hitrostnih ovir na cesti 
med hišnima številkama 113 in 162. Za 
zaključek se je predsednik Branko Križ 
zahvalil vsem prisotnim in jih povabil k 
slastnim dobrotam, ki so jih pripravile 
marljive članice društva.

Besedilo in fotografije Maja Novak

Uradni del Druženje in pogostitev

Letni občni zbor PGD Orle
Letni občni zbor so imeli 27. 2. 2010. 

Poročila poročevalcev so bila vsebinsko 
bogata. V preteklem letu so uspeli odku-
piti večletno sporno zemljišče s sosedom 
za znesek 8000 EUR. Ta znesek denarne 
pomoči so pridobili od Občine Škofljica. 
Hvala. Niso pa uspeli zamenjati oken in 
balkonske ograje. Zadevo bodo uredili v 
letu 2010. So pa uredili mladinsko sobo, 
kar je stalo 3000 EUR. Omenjeni znesek 
je bil dovolj za nabavo materiala, delo pa 
je bilo opravljeno prostovoljno. 

Udeležili so se raznih gasilskih tekmo-
vanj in spet dosegli odlične rezultate. 18. 
4. 2009 so izpeljali orientacijski tek na 
Orlah. Tekmovalo je 7 domačih ekip. 2. 
maja 2009 so šli na tradicionalni pohod na 
Lipoglav. 3. 5. 2009 so se udeležili Florja-
nove maše v Škofljici in parade s 16 člani 
ter otvoritve obnove slike sv. Florjana v 
Škofljici. 

Septembra so imeli intenzivne vaje za 
tekmovanja. Rezultati so bili izjemni. 
Šest članov se je udeležilo tečaja za var-

no delo z motorno žago v oktobru. V tem 
mesecu so se udeležili še gasilske vaje in 
prikaza reševanja na OŠ Lavrica in Ško-
fljica. Odlično so izpeljali večjo vajo ob 
letnem pregledu. Skupaj so zbrali 1063 
točk, kar denarno pomeni 2408,97 EUR. 

V letu 2009 niso imeli intervencij, kar si 
želijo tudi v bodoče. 

Z mladino so tekmovali v treh gasil-
skih zvezah. PGD Orle se je tekmovanja 
udeležil s pionirsko in mladinsko ekipo. 
Pionirska ekipa je dosegla 1. mesto, pio-
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nirji pa so dobili v okviru 3. GZ prehodni 
pokal. Regijskega tekmovanja so se ude-
ležili v tovarni Belinka v Šentjakobu in 
dosegli sredinske rezultate. 

Tekmovanja so se še kar vrstila. Pionirji 
so osvojili 1., 4., in 7. mesto. Starejši pi-
onirji so osvojili 1. in 5. mesto, mladinci 
pa 1. in 2. mesto. Regijskega tekmovanja 
Ljubljana 1 v Tomišlju se je udeležilo 94 
ekip. PGD Orle je imel 3 ekipe. Mlajši pi-
onirji so se uvrstili na 10. mesto, starejši 

pionirji so prišli na 5. mesto, mladinska 
ekipa pa 7. mesto.

Zelo uspešni so bili na mladinskem kvi-
zu in še kje. Pri taki zavzetosti bodo mo-
rali namestiti novo omaro za pokale, saj 
so štiri že polne. 

Zelo prizadevno so se z mladino ukvar-
jali: Simon Černe, Mojca Matjaž, Marko 
Pajek, Peter Pajek in Lojze Okorn. Hvala!

Andrej Pogačnik

Občni zbor DU Škofljica
Škofljica, 12. 3. 2010. Zbrala se je veli-

ka množica članov. Okoli 200 jih je bilo, 
tako da je zmanjkalo prostora. 

Za uvod so nastopili in izvedli kulturni 
program gimnazijci Gimnazije Želimlje. 
Zahvaljujemo se jim za popestritev veče-
ra. Marsikdo se je lahko v mislih povrnil 
v svojo mladost in dogajanje tistega časa. 

Kot gostje so bili navzoči: oba podžu-
pana, župan je bil bolan, pa predstavniki z 
Iga, Šmarja - Sapa, Lavrice in ga. Kožuh 
iz ZDUS-a. 

Iz poročil je bilo zaznati, kako močno 
recesija vpliva na dvig revščine, bede, 
prihrankov ni več … Poročilo blagajnika 
je bilo izčrpno. V enem letu je umrlo 14 
članov. Predstavniki društva obiskujejo 
člane, starejše nad 69 let. Likovna dejav-
nost vsako leto išče nove smeri in motive 
dela. Imeli bodo tečaj slikanja na lanu. V 
pripravi je popis starih kmečkih peči. Na 
izlete so šli v Ribnico, Sevnico, Porabje, 
Slovensko primorje, velenjski rudnik, 
Slovenske Konjice, ogledali so si splav na 
Dravi, Brežice in Bizeljsko, Bled in Ra-
dovljico, Cerkno in Cerkljansko, Kras in 
Štanjel. Izletov so se udeležili 504 Ško-
fljičani.

V sekciji za šport se povečuje zanima-
nje za balinanje, zračno puško, telovadbo, 
šah, pohod na Orle … 

Med razpravo o poročilih pa je bilo 
huje. Veliko kritike je bilo na račun doma 
starejših občanov. Zadeva se ne premakne 
nikamor. Slišati je bilo mnenja, naj se ne 
odproda Postojnske jame. 

Ga. Kožuh iz ZDUS-a je mirila spore 
glede novega doma. Povedala je, da so 
usluge po domovih visoke, zato je izven 
Ljubljane in Maribora še veliko prostora. 
Sicer pa je bila mnenja, da bi bilo ceneje, 
če bi starostniki ostali doma, v pomoč pa 
bi jim bila nega na domu. Nujno je tre-
ba razvijati medsebojno samopomoč. To 
so začeli uvajati v Ameriki in zahodnoe-

vropskih državah. Pokojnine ne pokriva-
jo stroškov domov, mladi pa nimajo niti 
zase. 

Na koncu so razrešili stari upravni od-
bor. Izvolili so novega v sestavi: predse-
dnik Janez Ogrinc, podpredsednik Jože 
Jordan, tajnica Barbara Štepec, računo-
vodja Gabrijel Regina in pomoč starejših 
za starejše Marija Gregorič.

Društvena pismena priznanja so  
prejeli:
Marija Adamič – za izletništvo

Vera Dolinar – projekt Starejši za starejše
Zdenka Gačnik – likovna dejavnost
Alojz Slak – šport in Starejši za starejše
Marija Slak – Starejši za starejše in likov-
no področje
Majda Zalar – patronažna sestra
Alojz Žist – v zahvalo
Breda Pušnik – v zahvalo
Iz ZDUS-a pa :
Kristina Zalar – zdravstvo
Majda Rot – za več področij

Andrej Pogačnik
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1. obletnica Hude Jame
V sredo, 3. 3. 2010, sta Študijski center 

za narodno spravo in MNZ pripravila sre-
čanje v Muzeju novejše zgodovine Slove-
nije v Ljubljani ob prvi obletnici vstopa 
raziskovalcev na prizorišče zločina v rovu 
sv. Barbare v Hudi Jami. Srečanja smo se 
udeležili tudi iz naše občine, saj je dobil 
vabilo tudi naš škofljiški odbor NSZ.

v dolžini sto metrov, ki so preprečevali 
Slovencem in svetu, da bi prišli do enega 
najhujših zločinskih dejanj v svetovnem 
merilu. Opisal je šok, ko so v rovu pri-
šli do bele gmote trupel, ki se ji ni videlo 
konca, in dejal: »Vsaj za tisti večer lah-
ko rečem, da je tudi Slovenijo prekrila ta 
bela koprena groze, pod katero so se skri-
vali šok, sočutje, nerazumevanje, kako je 
to mogoče in kaj bo še sledilo.« Vendar 
so se po prvem šoku zagovorniki zločina 
hitro pobrali in kmalu skoraj ni bilo več 
besede o odkritem zločinu, temveč so 
bile žrtve še enkrat zlorabljene od poli-
tične vladajoče elite, in prihajale so hude 
omalovažujoče pripombe, kot je Türkova 
»drugorazrednost«, šolski minister je de-
jal, da je imelo odkritje »namen vplivati 
na izid evropskih volitev«, do katerih je 
bilo še tri mesece, se zgraža Ferenc. Po 
njegovem mnenju je zdaj težava, kam s 
773 žrtvami, shranjenimi v stranskem 
rovu, ki so bile sodnomedicinsko pregle-
dane in so zaradi stika z zrakom začele 
razpadati. Sprašuje se, kaj bo z ostalimi 
2500 žrtvami iz prvega jaška in kaj bo z 
drugim jaškom, v katerem je po predvide-
vanjih enako število žrtev, obstaja pa še 
tretji jašek in omenja se še četrti.

Opozoril je, da so kljub razsežnosti in 
krutosti pobojev prizadevanja, da se žrtve 
dostojno pokoplje, še vedno omalovaže-
vana in pospremljena s komentarji, naj 
prenehamo izkopavati kosti in se ukvar-
jati s preteklostjo. A grobišča, spreme-
njena v smetišča, za Ferenca ne morejo 
biti preteklost. Po njegovem mnenju so 
stvarnost, pred katero si nobena demokra-
tična država ne sme zatiskati oči. Zločin 
je zločin. Zanj ni ne ideološkega, ne psi-

hološkega, ne narodnega in ne osebnega 
opravičila. Že tako za nas velja, da imamo 
zločine brez zločincev. Naš sodni sistem 
jim to omogoča in dopušča. Druga poseb-
nost pa je, in ta je za Ferenca in tudi za nas 
še bolj zaskrbljujoča, da imamo žrtve brez 
grobov. In to 20 let po začetni slovesnosti 
v Kočevskem rogu. 

»Čudimo se dejstvu, da sta molk zločina 
in skritost grobov delovala skoraj 45 let v 
totalitarnem sistemu, ne čudimo pa se, za-
kaj po 20 letih demokracije nismo zmogli 
storiti več in napredovati v človečnosti, 
usmiljenju in sočutju.« Zanj so nespreje-
mljive poenostavitve, da so bile žrtve za-
gotovo krive, če so bile pobite, in da je šlo 
za narodne izdajalce, ki so si smrt zasluži-
li: »Takšne poenostavitve so nesprejemlji-
ve predvsem zato, ker o krivdi ne morejo 
presojati njihovi morilci. Kriv je tisti, ki 
mu je sojeno in mu je krivda dokazana.«

Dr Mitja Ferenc: »Kdo z vrhov izvršne 
oblasti bo dal besedo za izkop žrtev in do-
stojen pokop, kdo bo svojcem omogočil 
in zagotovil prihod na grobišča in slovo 
od žrtev? Kako naj verjamemo v celovito 
rešitev grobišča v Hudi Jami, če oblast ne 
zmore, noče, ne upa urediti pokopa? Ali 
se res ne da nič storiti? Saj imamo ven-
dar opraviti z najmanj 3000 žrtvami v le 
enem jašku. Ali se zavedamo, koliko ži-
vljenj je to, in ali jih zato spet poskušamo 
skriti v rovih, ki so očem javnosti zaprti, 
nedostopni? Pomenljiva je bila Ferenčeva 
zaključna misel: »Prišli smo namreč do 
vrat svoje preteklosti, jih odprli in vstopi-
li, zdaj pa ne moremo ven, da bi povedali, 
kaj smo videli.« 

Za občinski odbor NSZ ŠKOFLJICA 
Anton Mušič

Direktorica SCNR, mag. Andreja Valič               

Mitja Ferenc, Pavle Jamnik in Jože Dežman         

Naj navedem bistvene povedi nastopa-
jočih govorcev in nekatere ugotovitve dr. 
Mitja Ferenca:

Direktor Muzeja novejše zgodovine, 
Jože Dežman, je dejal, da se po doseda-
njih izkopavanjih sklepa, da so bile žrtve 
v Barbarinem rovu pobiti slovenski vojni 
ujetniki in civilisti, od teh 10 % žensk. 
Pobijanje v več valovih so izvajale slo-
venske enote KNOJ-a.

Vodja kriminalistične akcije Sprava, 
Pavel Jamnik, je dejal, da za nobeno žr-
tev za zdaj še nimajo imena in priimka. 
Na koncu razprave nas je pozval, da se 
na obeh straneh vpletenih v državljansko 
vojno tako na partizanski kot na domo-
branski strani preneha delitev »na naše 
in vaše«, ampak naj se vse žrtve obrav-
navajo enakopravno, morebitno krivdo pa 
ugotavljajo individualno. Obžaluje tudi, 
da so se pod to vlado vsa pietetna dela 
skoraj ustavila.

Zgodovinar dr. Mitja Ferenc že nekaj 
let skrbi za evidentiranje grobišč v naši 
državi. Hudo Jamo so evidentirali leta 
2000 in jo zapisali kot četrto. Opisal je še 
pot, ki je pripeljala do odprtja, in sicer na 
podlagi izkušenj iz zaklonišča pri Sloven-
ski Bistrici (2001), raziskovanja grobišča 
ranjencev v breznu pri Konfinu (2006) in 
sondiranja tankovskega jarka v Tezenski 
Dobravi (2007) v dolžini 940 m, kjer se 
predvideva, da je zakopanih 15.000 tru-
pel pomorjenih. Šele po teh dejanjih so se 
odločili za rov sv. Barbare. Za prvi pre-
gradni zid so vedeli že prej, in ko so ga 
odstranili, se je zvrstilo še enajst zidnih 
in betonskih pregrad z vmesnimi nasutji 
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Iz dela naših društev - Vzgoja in izobraževanje

2. občni zbor Društva OZVVS Škofljica
Škofljica, 11. 3. 2010. Zbralo se je 23 

članov Društva območnega združenja 
vojne za Slovenijo Škofljica (OZVVS 
Škofljica). 

G. predsednik Ivan Jordan je zelo za-
vzeto vodil celoten potek zbora. Število 
članov še ni veliko, vsak mesec se pov-
prečno pridruži na novo ali eden, tudi 
dva člana. Dobiti status vojnega veterana 
za Slovenijo je trenutno kar težko, sama 
včlanitev v društvo pa je enostavna zade-
va. Vsakdo gre čez sito na Ministrstvu za 
delo Republike Slovenije. 

Člani se srečujejo vsak drugi četrtek 
vse leto, razen julija in avgusta. Trenu-
tno zbirajo denar za svoj prapor in vsaj 
eno uniformo. Pozdrav članov VVS je: 
SOBORCI VOJNE IN PRIJATELJEV 
MIRU. 

Letna članarina je 10 EUR, v blagajni 
pa imajo 1097 EUR.

 V načrtu imajo izlet v Pivko v Muzej 
vojaške zgodovine na lastne stroške. 

Če bo prilika spominov v njihovih gla-
vah aktivna, bodo sestavili spomine z ob-
močja naše občine iz desetdnevne vojne. 
Ko bodo kupili prapor, bodo prodajali že-
bljičke po 50 EUR.

Letos bosta veteranski srečanji 13. 6. v 
Šentvidu pri Ivančni Gorici in na Polže-

vem – datum še ni znan. Društvo dobi po 
razdelilniku tudi nekaj denarne pomoči iz 
domače občine. HVALA!

SOBORCI VOJNE IN PRIJATELJEV 
MIRU!

Andrej Pogačnik

Vzgoja in izobraževanje

Zdrava šola
Zdravje je dinamično ravnovesje tele-

snega, duševnega, čustvenega, osebne-
ga, duhovnega in socialnega blagostanja. 
Tudi v Zakonu o OŠ v 2. členu je eden 
od ciljev izobraževanja spodbujanje skla-
dnega, spoznavnega, čustvenega, duhov-
nega in socialnega razvoja posameznika. 
Pa vendar: kaj pomenita duhovni razvoj 
posameznika in duhovno blagostanje? 

Schole, gr. σχολή (scholē), prvotno 
pomeni »prosti čas«, čas za diskusijo ali 
razpravo, prostor (šolo), kjer se to lahko 
dogaja. Torej je to čas, v katerem se lahko 
ustavimo, čas, ki je prost zunanjih aktiv-
nosti, da pridemo do sebe. Ali to naša šola 
omogoča?

Tudi beseda pedagogika je prvotno po-
vezana z vračanjem k človekovi resnični 
naravi. Izhaja iz grške besede παιδαγωγoς 
(paidagōgós), kar pomeni vzgojitelj, uči-
telj, vodnik. Prvotni pomen je torej vo-
dnik, voditelj dečkov, otrok. Pri Platonu 
paideia zajame celotno dušo in jo oblikuje 
v njeno pravo človeškost. 

Kako razširiti naše izobraževanje, da 
bodo zajete tudi subtilne ravni učenca? To 
pripoznanje je njihova in naša pravica ter 
hkrati tudi dolžnost.

Naj povzamem misel predavatelja fi-
lozofa Roberta Simoniča, ki je izpostavil 

Menim, da je priložnost za takšno 
učenje izgrajevanje skupnosti v razredu 
(oblikovanje razreda). Otroci se učijo 
medsebojne ljubezni in razumevanja, kar 
se kaže v sposobnosti vključevanja različ-
nosti, v medsebojni pomoči in pripravlje-
nosti, da smo strpni in požrtvovalni. Vse 
to so kvalitete, ki se razvijajo v skupno-
sti in za skupnost. Beseda izobraževanje 
etimološko pomeni izoblikovati obraz, in 
vzgoja je torej zajeta že v sami besedi iz-
obrazba. 

Regina Bokan, višja medicinska sestra 
in prof. pedagogike

Društvo za študije kontemplativnih 
tradicij Mengeš

Platonov dialog Harmid, v katerem So-
krat zdravljenje opredeli kot nego duše. 
Zdravljenje po njegovem mnenju poteka 
glede na celoto, in posameznega ne more-
mo zdraviti, če ne zdravimo celote. Ta je 
človeku dana po duši, zato je zdravljenje 
v osnovi vedno zdravljenje z dušo.

Če je izobraževanje takšno, da vzpo-
stavlja stik s subtilnimi ravnmi – z dušo, 
celoto –, potem vsebuje elemente zdravja. 
Potem šola tudi zdravi. In otroci so sreč-
ni, ko lahko ta njihov del (za)diha. Takrat 
so ustvarjalni, kooperativni in se igrajo, 
takrat je tudi mnogo manj motečega ve-
denja.

Ali dnevno kultiviramo misel, ko iz-
obražujemo posameznike, da jih hkrati 
izobražujemo tudi za skupno dobro? Da 
pomagamo širiti ta horizont, da najdemo, 
kje lahko učno snov povežemo s celoto. 
V idejo splošnega izobraževanja bi bilo 
treba integrirati današnje izzive celotnega 
planeta – okoljsko in prehransko proble-
matiko. 

Naslednji izziv današnjega izobraževa-
nja in izobraževanja v prihodnosti je, da 
je vse pomembneje, kako se posameznik 
vključuje v kompleksna socialna omrež-
ja, ki segajo preko celega planeta. Že zdaj 
različni strokovnjaki sodelujejo globalno 
v skupinah. Za sodelovalno znanost ni 
nujna neposredna, fizična prisotnost, pač 
pa so nujne ustrezne sodelovalne kompe-
tence.



26

Vzgoja in izobraževanje

Uspešni učenci Glasbene šole Grosuplje

Na mednarodnem tekmovanju solistov UPOL-ova svirél 2010 
so naši učenci pod vodstvom mentorja Roberta Petriča osvojili 
naslednja priznanja:

– Žan Puš, trobenta, kat. B: bronasto priznanje (88 točk),
– Nikolaj Kasteljic, trobenta, kat. A: srebrno priznanje (93 

točk),

– Gal Kovačič, bariton, kat. A: zlato priznanje (96 točk).
Spremljevalec na klavirju je bil Matej Kovačič, izvajali pa so 

tudi dve priredbi ljudskih pesmi našega prof. Franca Korbarja.

Tekmovalcem in mentorju 
iskreno čestitamo za uspeh!

Sprejemni preizkusi za vpis v Glasbeno šolo Grosuplje 
za šolsko leto 2010/2011 

V glasbeno šolo se lahko vpišejo otroci, 
ki uspešno opravijo sprejemni preizkus in 
so v okviru priporočene starosti. Ker je 
število prostih mest omejeno, sprejmemo 
kandidate z boljšimi rezultati.

Prednost bodo imeli otroci, ki bodo iz-
razili željo po učenju deficitarnih instru-
mentov, in sicer:

– trobila (trobenta, rog, bariton, tuba, 
pozavna),

– klarinet in saksofon,
– klavirska harmonika,
– petje.

Sprejemni preizkus obsega: petje pesmi 
po lastni izbiri, posnemanje ritmičnih in 
melodičnih motivov, razvitost glasbenega 
spomina, primernost fizičnih predispozi-
cij in zdravstvenega stanja.

Za šolsko leto 2010/2011 bodo spre-
jemni preizkusi ob sobotah, 22. in 29. 
maja 2010, od 9. do 12. ure na vseh po-
družnicah. Potekali bodo na naslednjih 
lokacijah:

– Grosuplje: Glasbena šola Grosuplje, 
Partizanska cesta 5, 1290 Grosuplje

– Dobrepolje: Jakličev dom, Videm 32, 
1312 Videm - Dobrepolje 

– Ivančna Gorica: Srednja šola Josipa 
Jurčiča, Cesta II. grupe odredov 38, 1295 
Ivančna Gorica 

– Škofljica: Osnovna šola in vrtec Ško-
fljica, Klanec 5, 1291 Škofljica 

Predhodna prijava ni potrebna.

O rezultatih sprejemnih preizkusov in 
datumu vpisa boste pisno obveščeni na 
svoj domači naslov do 4. junija 2010. 

39. državno tekmovanje mladih glasbenikov

Mednarodno tekmovanje solistov UPOL svirél 2010

Za nami je 39. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slo-
venije, ki so se ga uspešno udeležili tudi učenci Glasbene šole 
Grosuplje. Potekalo je med 15. in 20. marcem 2010 v Velenju, 
Celju, Žalcu in Mariboru iz disciplin petje, klavir, kljunasta flav-
ta, flavta, klarinet, oboa, fagot, saksofon, solffegio in komorne 
skupine s trobili. Naši učenci so tekmovali v disciplinah sakso-
fon, flavta, fagot, klarinet in klavir. Dosegli so naslednje rezul-
tate:

Tilen Miklavič (saksofon, I. a kat.) – zlata plaketa (95 točk)
(mentor Andrej Tomažin)
Matevž Škulj (fagot, I. b kat.) – srebrna plaketa (93 točk)
(mentorica Jasna Rojc)

Filip Suhadolc (klavir, I. a kat.) – bronasta plaketa (88 točk)
(mentorica Apolonija Štrubelj)
Tinkara Stražišar (flavta, I. b kat.) – bronasta plaketa 
(87 točk)
(mentorica Nikolina Kovač Juvan)
Marjetka Valentinčič (klavir, I. b kat.) – bronasta plaketa 
(85,33 točk)
(mentorica Eva Sotelšek)
Špela Zupančič (klarinet, I. c kat.) – priznanje za udeležbo 
(77 točk)
(mentor Mitja Dragolič)
Vsem tekmovalcem in njihovim mentorjem iskreno čestitamo!

Kulturni dan

Boksarsko srce
V ponedeljek, 18. januarja 2010, smo si 

učenci osmih razredov ogledali gledališko 
predstavo Boksarsko srce. Od predstave, 
ki je bila s strani učiteljev in učencev, ki 
so jo že videli, kvalitetna, smo pričakova-
li veliko. Ko smo prispeli do Lutkovnega 
gledališča, smo bili še bolj na trnih. Hitro 
smo se našli v gneči, čeprav smo bili ta dan 
v gledališču samo »osmarji«. Svoje kape, 
šale, rokavice in plašče smo odložili v gar-
derobi. Prav tako smo v roke zaposlenih 
zaupali svoje nahrbtnike, nato pa dobili še 
zadnja navodila obnašanja v gledališču (ki 

smo si jih ogledali že prej). Vstopili smo v 
dvorano. Počasi se je stemnilo in tudi mi 
smo se počasi umirili. Začela se je pred-
stava. Vsi smo takoj postali navdušeni nad 
predstavo, saj je uporabljala jezik mladih, 
prav tako pa je privabila veliko smehlja-
jev in napetih trenutkov. Glavna (in edina) 
igralca predstave, Domen in Iztok Valič, 
sta se odrezala fantastično in vsi smo bili 
naravnost navdušeni. Vsekakor smo takoj 
po predstavi v garderobi začeli klepetati o 
smešnih in napetih trenutkih, kar je še bolj 
dokazalo, kako všeč nam je bila predstava. 

Počasi smo se poslovili od gledališča in se 
spet odpravili nazaj v avtobus, kjer smo 
bili vsi veselo razpoloženi. V šoli so sledi-
le še gledališke delavnice, kjer smo sesta-
vili gledališki list. Delo je bilo zabavno in 
tudi rezultat je bil videti super. Po mnenju 
večine je bila to najboljša predstava, kar 
smo jih kdaj videli, in že smo se pogovar-
jali o ponovnem ogledu. Večina bi želela 
še več takih kulturnih dni ali vsaj tako 
dobrih gledaliških predstav, namenjenih 
mladim.

Monika Kastelic, 8. a
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Vzgoja in izobraževanje

Likovno delo meseca 
januarja

Likovno delo meseca januarja je naslikala Karin 
Laznik, učenka 9. b razreda. Pri slikanju je mora-
la upoštevati motiv prostorskega učinkovanja čistih 
barv in modulacijo, svojo sliko je naslikala s tempe-
rabarvicami. Pri slikanju je pravilno uporabila pravi-
la kolorističnega slikanja, slikala je samo z barvami 
iz barvnega kroga. Zelo dobro je s svetlejšimi, to-
plimi barvami poudarila sprednje, bližnje predmete, 
zadnje pa je obarvala v hladnih, temnejših barvah. 
Naslikala je tudi sence, ki dajejo sliki pridih stvar-
nosti, resničnosti. Postopke slikanja je Karin izvedla 
samostojno. Pokazala pa je vztrajnost, doslednost, 
samostojnost in ljubezen do slikanja in umetnosti. 

Maja Perne, 9. a

Pozdrav pomladi

Učenci podaljšanega bivanja na OŠ 
Škofljica smo 9. marca 2010 skupaj z na-
šimi učiteljicami pripravili kulturno prire-
ditev POZDRAV POMLADI. 

V letošnjem letu na naši šoli poteka 
projekt STRPNOST. Spremlja nas pri na-

šem vsakdanjem delu v šoli ali na igrišču. 
Pripravili smo pesmico o strpnosti in zai-
grali strpno in nestrpno hišo.

Ker pa je pomlad in tudi praznik naših 
mamic, smo jih razveselili z recitacijami 
in pesmicami ob spremljavi instrumentov. 

Pripravili smo tudi sejem, kjer smo ponu-
dili izdelke, narejene v času podaljšanega 
bivanja.

Naši starši so bili na govorilnih urah, 
mi, otroci, pa smo se zabavali na ustvar-
jalnih delavnicah.

Učenci PB OŠ Škofljica

Športni dan: Sankanje na Mišouhu
V petek, 29. 1. 2010, smo imeli učenci 7. razredov športni dan. Ena 

skupina je šla na smučanje, druga skupina pa se je odpeljala na sankališče 
Mišouh. Tam smo se prvič vzpeli na vrh peš, kar je trajalo približno 40 
minut, nato so za nami pripeljali sanke in zelo dobrodošel čaj. Ko smo se 
okrepčali, smo prejeli navodila sankanja in se sprva s strahom odpeljali po 
strmini navzdol. Kmalu smo spoznali, da sploh ni tako strašno, zato smo se 
z veseljem peljali še enkrat navzgor in se nato s precej več poguma spustili 
navzdol. To je bil lep športni dan.

Sara Sarajlija, 7. c
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Knjižnica sporoča

Zimska šola v naravi
20. 1. 2010 smo učenci 6. a in 6. b odšli 

na zimsko šolo v naravi na Pohorje. Šole 
v naravi so se za nas s šestim razredom 
končale in na Pohorje smo zadnjič odšli 
za več dni.

Naša dogodivščina se je začela že na 
parkirišču pred športno dvorano, saj smo 
morali v avtobus zložiti vso smučarsko 
opremo. Avtobus nas je hitro pripeljal 
pred hotel Tisa. Tam smo se razdelili po 
sobah, ki so bile prostorne in dobro opre-
mljene. Po kosilu smo odšli na preskus 
smučanja, nato so nas učitelji razdelili v 
skupine. V moji skupini nas je bilo enajst 
in vsi smo bili že kar dobri smučarji. Tako 
smo vsak dan po zajtrku odšli na smuča-
nje, se vrnili na kosilo, po kosilu pa smo 
imeli različna predavanja o orientaciji v 
naravi, smučarski opremi, varnosti na 
smučišču, v gorah ipd. Pred večerjo smo 
imeli nekaj prostega časa, ki smo ga pora-
bili za zabavo.

Zmaga naših

Ekipa OŠ Škofljica s pokalom za osvojeno 1. mesto. Foto: Marjan Bakan
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Dnevi so hitro minevali in že je prišla nedelja, ko je bil čas za odhod. Z lepimi spo-
mini smo skočili staršem v objem.

Jakob Novak, 6. a

V četrtek, 25. 2. 2010, je na OŠ Ško-
fljica potekalo področno tekmovanje v 
košarki za mlajše dečke (letnik 1997) v 
organizaciji Mateje Pečar.

Na tekmovanju so sodelovale štiri eki-

pe, in sicer OŠ Dobrova, OŠ Log - Drago-
mer, OŠ Primoža Trubarja iz Velikih Lašč 
in OŠ Škofljica. Našo šolo je zastopalo 
dvanajst učencev (Gašper Bolha, Timo-
tej Bučar, Tilen Dolinšek Kogoj, Matevž 

Dražumerič, Gašper Drole, Nejc Karlo, 
Vid Mehle, Jakob Novak, Matic Pajk, Ta-
dej Sajovec, Žiga Tavčar, Mihael Verček) 
in njihov trener Marjan Bakan. Tekmova-
nje sta začeli ekipi OŠ Primoža Trubarja 
in OŠ Log - Dragomer. Ob koncu tekme 
je bila razlika v koših precejšnja, saj so 
bili Laščani boljši za 19 točk. Nato se je 
domača ekipa pomerila z igralci OŠ Do-
brova. Naši so nasprotnike »zmleli«, saj 
je bil končni rezultat dvoboja 44 : 8. Sle-
dila je tekma za 3. mesto med OŠ Log - 
Dragomer in OŠ Dobrova. Tekma je bila 
napeta, saj je bil rezultat zelo tesen – 19 : 
18 za košarkarje OŠ Dobrova. Po odlični 
uvodni tekmi so se gostitelji, učenci OŠ 
Škofljica, za 1. mesto pomerili z Laščani. 
Tekma je bila v vseh tretjinah izenačena 
in šele v podaljšku smo dobili zmago-
valca. Odločilni koš je za domačo ekipo 
zadel Gašper Drole in košarkarska ekipa 
OŠ Škofljica je zmagala s 33 : 30 ter se 
z zmago uvrstila v nadaljnje tekmovanje.

Žan Peter Černe, Neža Končan, Tjaša 
Nebec, Nina Stare in Lana Trampuš

Kultura

V znamenju križa
Postni čas je obdobje, ko se še prav 

pogosto srečujemo z znamenjem križa. 
Gre za enega najstarejših simbolov, nosi 
pa različne pomene, ki so se skozi stole-

tja in v številnih civilizacijah spreminjali. 
Na splošno križ velja za simbol zemlje 
oziroma za povezavo med nebom in ze-
mljo, povezuje pa se tudi s pomeni drugih 
znamenj – s štirimi stranmi neba in štirimi 
elementi, s krogom, kvadratom idr.

Posebno mesto ima križ v krščanskem 
svetu, kjer vernike spominja na Kristuso-

vo odrešenje človeštva. Križani je s svojo 
žrtvijo odprl nebesa, zato ni nič čudnega, 
da ga pojmujemo tudi kot lestev, po kateri 
duše plezajo v nebo. Nekoč so verjeli, da 
je bil križ, na katerem je umrl Božji sin, 
narejen iz drevesa z Adamovega groba, 
zaradi česar naj bi obujal mrtve, saj je bilo 
to drevo življenja.
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Kultura

Poznamo več različnih tipov križa, med 
njimi pa je vsekakor najbolj znan in tudi 
najpogostejši križ z vrhom in eno prečko 
(križ evangelija). Njegovi štirje kraki sim-
bolizirajo štiri elemente in človeštvo, ki z 
vseh štirih strani neba hodi k Jezusu. V 
zemljo zasajeno podnožje pomeni vero, 
vrhnji krak je znak v nebo dvigajočega 
upanja, širina križa govori o usmiljenju, 
ki sega vse do sovražnikov, kar verjetno 
izhaja iz izročila, da sta bila na obeh stra-
neh ob Kristusu križana dva razbojnika; 
o neomajnem vztrajanju pa priča višina 
križa. Znotraj te osnovne oblike ločimo 
še dva tipa, in sicer latinski ter grški križ. 
Prvi ima spodnji krak daljši od drugih 
treh, grški pa ima vse štiri krake enako 
dolge.

Križ je v krščanstvu tako pomemben 
simbol, da ga je mogoče srečati pravza-
prav povsod. V različnih oblikah ga je 
moč videti v arhitekturi, slikarski in ki-
parski umetnosti, na liturgični opremi (na 
liturgični posodi, oblačilih, cerkvenem 
pohištvu …), razpela s Križanim vidimo 
ob poti, na Irskem so značilni kamniti kri-
ži, simbol je prisoten na nagrobnikih in 
drugih spomenikih ter še na mnogih me-
stih. Včasih so križu dodali tudi upodobi-

tve živali (lev, orel, pav, sokol) ali druge 
simbole, ki so osnovno vsebino križa še 
dodatno obogatili s svojim pomeni.

Oblika križa je arhitektu cerkvenih 
zgradb pogosto služila kot idejno izhodi-
šče. Nešteto je cerkva s tlorisom v obliki 
latinskega ali grškega križa. Longitudi-
nalni (podolžni) tloris prevladuje pred-
vsem na Zahodu, medtem ko je Vzhod 
gradil centralne stavbe na osnovi grškega 
križa. Pri longitudinalnem tlorisu ladja 
predstavlja daljšo stranico (steblo) križa, 
transept (prečna ladja) pa je preslikava 
prečne letve križa. Ker sečišče obeh tra-
mov nosi poseben pomen, je poudarjeno 
tudi križišče obeh ladij – tam je namreč 
stal oltar, ki je bil tako središče celotne ar-
hitekture. Cerkve so bile grajene na način, 
da so vernika po ladji prepeljale k oltarju 
oziroma Bogu. Kot je bilo že prej omenje-
no, so na Vzhodu gradili na osnovi grške-
ga križa, tako da so na tem področju po-
goste predvsem centralne stavbe. Obliko 
je zahodna umetnost sicer poznala, a je ni 
pogosto uporabljala, popularna pa je po-
stala v času renesanse, za katero je značil-
no, da je v ospredje postavljala človeka. 
Od razlike s srednjeveško longitudinalno 
arhitekturo, ki vodi do oltarja, je nova 

doba s humanizmom na čelu v ospredje 
postavila človeka in ne več Boga.

Križ je prisoten v vseh umetnostnih zvr-
steh, čaščen je celo tako, da ima tudi svo-
je praznike (najdenje in povišanje križa), 
njegove vizualne podobe pa ne najdemo 
le v cerkveni arhitekturi, temveč tudi še 
v kakšni kuhinji, kjer v kotu visi podoba 
Kristusa, pribitega na križ.

Nataša Kovačič

Vabilo novim priseljencem
Župnija Ljubljana - Rudnik
Župnijski urad
Rudnik I/13, 1108 Ljubljana
Tel: 01 420 21 36, GSM: 041 515 030

Spoštovani!
Oglašamo se vam iz župnije Ljubljana - Rudnik, v katero cer-

kveno-upravno spada Lavrica, kamor ste se pred kratkim priselili. 
Veseli smo, da ste za bivanje izbrali ravno naš kraj in našo župnijo 
ter vam ob tej priložnosti izrekamo prisrčno dobrodošlico.

Kljub temu da se zavedamo, da pripadate različnim svetovnim 
nazorom, vas želimo povabiti k našemu župnijskemu občestvu in 
vam posredovati nekaj podatkov o življenju naše župnije, da bi se 
glede na vaše želje in potrebe lažje vključili v utrip našega kraja.

Župnijo vodi župnik Lojze Zupan, salezijanec, ki vam je na voljo za morebitni pogovor. Pokličete ga lahko na zgornji telefon-
ski številki. Svete maše so ob nedeljah in praznikih ob 8. in 10. uri, med tednom pa zvečer: v zimskem času ob 18. uri, v poletnem 
času pa ob 19. uri, razen ob sredah, ko je maša ob 7. uri.

V naši župniji poteka reden verouk za osnovnošolske otroke kot priprava na prvo sveto obhajilo in prejem zakramenta svete 
birme. Za razpored verouka se zainteresirani lahko pozanimate pri župniku. Enako velja tudi za krst in poroko. V župniji delujeta 
odrasli mešani pevski zbor, ki prepeva pri prvi maši, in mladinski zbor, ki oblikuje mašo ob 10. uri. Ob tem na Lavrici deluje 
schoenstattska družinska molitvena skupina, ki se srečuje enkrat mesečno.

Z upanjem, da se boste dobro vživeli v novo bivanjsko okolje, da boste začutili utrip naše župnije, saj se v cerkvi, veroučni 
učilnici ali župnijski pisarni, pa tudi v osebnem odnosu vedno najde dovolj prostora za vse, ki se želijo duhovno okrepiti za da-
našnji zahtevni ritem življenja.

Prisrčno vas pozdravljamo,
Župnijski pastoralni svet
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Novo na knjižnih policah
Želimeljska dolina
V naši dolini sredi vasi
pokončna cerkvica sv. Vida stoji.
Vetrovi, ujeti v ozko dolino,
mu pesem v čast in slavo pojo.

Rosne kaplje v jutru
so kot solze, ki kanejo iz oči,
v žalost, trpljenje odete
prosijo tam pomoči.

Na vznožju hriba domačije stojijo,
jih gozdovi, travniki zeleni krasijo.
Po dolini potok Želimeljščica šumi,
že mnogo let svojo pesem žubori.

V jutra se dolina prebuja,
tihe domačije ožive,
ljudje, pridni kot mravlje,
na delo hite.
Doma za zidovi pustili so
srečo, skrbi – skrite želje.

Ko pa se praznik krščanski slavi,
takrat je cerkvica polna vernih ljudi.
V zvoniku zvon potrkava,
da sliši ga cela dobrava.

Da! Vas Želimlje je poznana,
saj v njej domuje šola
(gimnazija) priznana.
Veliko znanja in modrosti
so ljudje iz te šole v svet ponesli,
Želimljam pa ponos, razvoj prinesli.

Ko sonce izza hriba vzide,
dolino z žarki pozlati,
jo v pravljično jutro spremeni.
In jutri?
Jutri to vse se ponovi.

Tončka Podlogar,
Želimlje

ODDELEK ZA ODRASLE
0 Splošno

TALEB, Nassim: Črni labod: vpliv 
malo verjetnih dogodkov
1  Filozofija, okultizem, psihologija

ŠVAJNCER, Marija: Človek, življenje 
in filozofija

RAK, Pavel Matej: Svetloba duš
ČUSTVENA inteligenca otrok: priroč-

nik za učitelje in starše z vajami
GAMM, Rudiger: Izurite svoje možga-

ne
GILCHRIST, Cherry: Ljubezen se zač-

ne … po 40.
HICKS, Esther: Vrtinec: kjer zakon pri-

vlačnosti združuje vse sodelujoče odnose
GIACOBBE, Giulio Cesare: Kako po-

stanem buda v petih tednih: priročnik za 
samouresničitev

RUIZ, Miguel: Štirje dogovori: tolteške 
modrosti: praktični vodnik na poti k oseb-
ni svobodi
2  Verstvo

TOŠIČ, Mišo: Najstarejše svetovne 
prerokbe: prerokbe iz Ved

BSTAN-'DZIN'-RGYA-MTSHO, Dalai 
Lama XIV: Moja duhovna avtobiografija: 
predavanja, izjave in govori
3  Sociologija

KERMAUNER, Aksinja: Na drugi stra-
ni vek: opis prvoosebne fenomenološke 
raziskave – kako je biti slep

GOLEMAN, Daniel: Socialna inteli-
genca: nova veda o odnosih med ljudmi
5  Matematika, živalstvo

EKSTERCI 2010. Matematika
HOARE, Ben: Živalske selitve: never-

jetna potovanja po kopnem, morju in zra-
ku
6  Medicina, kmetijstvo, vrtnarstvo

KORENC-Lafer, Jeanette: Z refleksote-
rapijo do boljšega zdravja

HELLMISS, Margot: Zdrav post: naj-
uspešnejše postne kure za boljše zdrav-
je, vitalnost in duševno ravnovesje: blag 
post, programi za kratkotrajen in tedenski 
post

MOHRING, Wolfgang: Zdravimo se 
z naravo: zdravila iz naravne zakladnice 
proti okužbam in vnetjem

PRETNER, Tadej: Celostna bioterapi-
ja: po programu usposabljanja za poklic 
zdravilec, za katerega potekajo preverja-
nja znanja na GZS (skupni del za vse bi-
oterapevte)

SACKS, Oliver: Mož, ki je imel ženo 
za klobuk

LEWIS, Sara: Kruh: ročna in strojna 
priprava in peka kruha
7  Alpinizem

HUMAR, Tomaž: Ni nemogočih poti
HABJAN, Vladimir: Brezpotja: najlep-

še neoznačene poti slovenskih gora
80/82  Jezikoslovje, literarna teorija

GOMBOC, Mateja. Mala slovnica 
slovenskega jezika: priročnik za šolo in 
vsakdanjo rabo

KOŽUH, Milena: Eksterci 2010. Slo-
venščina

KAFKA, Franz: Mairowitz David Zane
821-311.2  Družabni roman

RUSHDIE, Salman: Tla pod njenimi 
nogami

CASSADY, Eva: Shujšajte z ljubimcem
GLAVINIC, Thomas: To sem vendar 

jaz
WEISBERGER, Lauren: Lov na dia-

mantni prstan
PETRIČ, Eva: Vsi so jedli suši
KINSELLA, Sophie: Gospodinja, da te 

kap
PARKS, Adele: Igra z ognjem
GORDIMER, Nadine: Pobran
BARCLAY, Florence Louisa: Slikarje-

va pesem
MALENŠEK, Mimi: Črtomir in Bogo-

mila 
FLORIAN, Filip: Majhni prsti
MERCIER, Pascal: Nočni vlak v Liz-

bono
LAGO, Eduardo: Kliči me Brooklyn

82-311.6  Zgodovinski roman
SIVEC, Ivan: Saga o Karantaniji. 1. 

del, Kralj Samo
821-7 Humor

WODEHOUSE, Pelham Grenville: Le 
tako naprej, Jeeves
821-312.6, 929  Biografski roman, bio-
grafije

CARLIN, John: Nepremagljiv: Nelson 
Mandela in igra, ki je ustvarila narod

BERGMAN, Ingmar: Laterna magica
821-94 Spomini

KOVAČEC, Majda: Ponovno rojstvo
886.3-312.4  Kriminalke

PATTERSON, James: 7. nebesa

9 Geografija, turistični vodiči, potopisi, 
zgodovina

JUST, Franci: Porabje

CERAR, Irena: Pravljične poti v zgo-
dovino: družinski izletniški vodnik

ŠPANIJA: turistični vodič
ZAGORSKI, Cvetko: Potovanje v Tu-

manjan: lirični potopis
KAPUSCINSKI, Ryszard: Potovanje s 

Herodotom
OTT, Ivan: Otroci, žrtve vojne: trplje-

nje otrok v Jugoslaviji od 1942 do 1948
KLADNIK, Darinka: Ljubljana z no-

stalgijo: 77 zgodb o slavnih ljudeh, po-
membnih dogodkih, skrivnostih, poseb-
nostih mesta

Pripravila Alma Vidmar Mederal
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Kaj berejo knjižničarji?
Širovnik, Azra: TAŠČA

Globalizacija
Uporabljamo tuje besede.
Udinjamo tuje praznike.
Uresničujemo tuje želje.

Utapljamo se v hrupu.
Utiramo pot brezupu.

Umivamo roke brezčutja. 
Umirjamo finančna počutja.

Ugrabljamo tuje otroke.
Umiramo na obroke.

Ustvarjamo kemijski svet. 
Ubijamo svoj planet.

Prevzetnost
V prevzetnosti smo si svet prilastili,
ga podjarmili, spremenili.

V resnici pa smo pozabili,
da je obstajal že takrat,
ko še nihče od nas 
ni vedel, kaj je to: JAZ.

Marija Apovnik

Irena Douskova: Ponosni Smoker 

Pritegnil me je že sam naslov, saj sem 
tri desetletja živela v taščini senci in pre-
den se je poslovila od tega bivanja, sem že 
sama postala tašča.

Tematika je zanimiva, pereča, vsakda-
nja.

Avtorica se je presenetljivo dobro pri-
bližala otipljivemu prikazu odnosa mati-
sin, tašča-snaha.

Ne vidim sicer razloga, čemu so neka-
tere matere bolezensko navezane na svo-
je sinove in od strani gledajo na njihova 
dekleta. Prvič – s tem obremenjujejo in 
otežujejo življenje lastnemu sinu, njegovi 
ljubezni in ne nazadnje tudi sebi.

Dobro je prikazan odnos med »ta staro« 
in »ta mlado«, vmes so zagotovo že več 
ali manj lastne izkušnje, če to živiš in daš 
»skozi«, ti je to popolnoma domača, če-
prav neljuba stvar.

V marsičem sem našla sebe, saj sem se 
borila z enim izmed takih sinov, za katere-
ga bi ne bila nobena ženska dovolj dobra. 
To je bila tudi edina stvar, ki sem jo v re-
snici obžalovala v življenju.

Sama gledam na stvari povsem druga-
če, iz svojega zornega kota pač. V miru 
sem oddala vse tri sinove ženskam, ki so 
si jih izbrali. Če me potrebujejo, me poi-
ščejo, če ne, toliko bolje. Želim, da vsak 
živi življenje, ki si ga je izbral, jaz tega 
nisem bila sposobna zaradi okoliščin.

Zato poudarjam, da je avtorica dobro 
prikazala problematiko – tašče.

Če v uvodu še tako poudarja, da je ro-
man plod njene domišljije, so slike iz ro-
mana še kako resnične!

Vsekakor vredno pozornosti.

Jožica Per

Helenka je pametna drugošolka, ki ima 
težave s težo, pravzaprav je precej debe-
lušna, saj jo sošolci kličejo Mobidik, in je 
nasploh večkrat tarča posmeha. Je nadar-
jena za pisanje, risanje in kiparjenje, rada 
posluša Bacha, ki je najboljši skladatelj, 
le Smetana je še boljši, ta pa je skoraj tako 
dober kot Mozart.

Roman Ponosni Smoker je napisan sko-
zi perspektivo majhne deklice, ki s svojo 
otroško logiko prihaja do različnih ugoto-

vitev in zaključkov. Deklica je prebistra 
za svoja leta, kljub temu pa sveta odraslih 
še ne razume prav dobro oziroma pogosto 
pozna le del resnice, saj ji odrasli vsega ne 
zaupajo. Skozi njeno pripoved odkrivamo 
Češko v sedemdesetih letih prejšnjega 
stoletja, ko tam vlada kulturna in obča 
stagnacija, kar nikakor ni primerno oko-
lje za svobodomiselno družino, v kakršni 
živi Helenka.

Zelo zabavno branje kljub grenkemu 

priokusu, ki ga je še enkrat zapustila dedi-
ščina zgodovine.

Zelo priporočam!
Barbara Marinčič

Veselimo se vašega obiska in zato vljudno vabljeni!

KNJIŽNICA ŠKOFLJICA
VAS OB 

DNEVU KNJIGE
vabi na literarni večer s pisateljico

AZRO ŠIROVNIK.
Pridružite se nam v knjižnem klubu 
v sredo, 28. aprila 2010, ob 19. uri.

Prireditev bo vodila Sonja Pirman.
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KNJIŽNICA ŠKOFLJICA

vas vabi 
na brezplačno predavanje

SPOMLADANSKE 
ZDRAVILNE ZELI.

Predavala bo zeliščarka
METKA MAČEK

Predavanje bo v SREDO,  
14. aprila 2010, ob 19. uri. 

PRISRČNO  VABLJENI!
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Povzetek letnega poročila JP Vodovod-Kanalizacija o 
skladnosti pitne vode na oskrbovalnih območjih  
Občine Škofljica za leto 2009

JP VODOVOD-KANALIZACIJA, d. o. o., je v občini Ško-
fljica izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na 
oskrbovalnem območju centralnega vodovodnega sistema, kjer 
ležijo naselja Lavrica, Škofljica, Babna Gorica, Lanišče, Lisičje, 
Daljna vas, Srednja vas, Zadnja vas, Gumnišče, Glinek, Gorenje 
Blato, Zalog pri Škofljici, Klanec in na oskrbovalnem območju 
Pijava Gorica z naselji Pijava Gorica, Kremenica, Draga, Pod-
blato, Smrjene, Gradišče, Želimlje in Vrh nad Želimljami. Na 
oskrbovalno območje centralnega vodovodnega sistema – odvi-
sno od tlačnih razmer – priteka pitna voda iz vodarn Kleče, Hra-
stje, Jarški prod in Brest, oskrbovalno območje Pijava Gorica pa 
se napaja iz vodarne Brezova noga. 

Nobeno drugo živilo ni nadzorovano tako strogo kot prav 
pitna voda. Nad zdravstveno ustreznostjo in skladnostjo pitne 
vode bdimo tako v JP Vodovod-Kanalizaciji v okviru notranje-
ga nadzora kot na ministrstvu, pristojnem za zdravje, v okviru 
monitoringa. Ustreznost nadzora preverjajo inšpekcijske službe. 

Notranji nadzor poteka po načrtu, ki natančno opredeljuje dnev-
na mesta vzorčenja in vrsto preskušanj na posameznem odvze-
mnem mestu glede na vrsto tveganja. 

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

Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS 19/04, 35/04, 
26/06, 92/06, 25/09) smo pripravili letno poročilo o skladnosti 
pitne vode za leto 2009, ki je objavljeno na spletni strani www.
vo-ka.si v rubriki Informacije/Pitna voda. Povzetek poročila se 
nahaja v preglednici, ki prikazuje število odvzetih in neskladnih 
vzorcev za mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja v 
okviru notranjega nadzora za oskrbovalna območja Kleče, Hra-
stje, Jarški prod, Brest in Pijava Gorica.

VODOVODNI 
SISTEM OBMOČJE 

MIKROBIOLOŠKA PRESKUŠANJA KEMIJSKA PRESKUŠANJA
Odvzeti vzorci Neskladni 

vzorci
Neskladni vzorci

E. coli Odvzeti vzorci Neskladni vzorci

redni občasni redni občasni redni občasni redni občasni redni občasni PAR

LJUBLJANA

KLEČE, 
HRASTJE, 

JARŠKI PROD, 
BREST

121 3 0 0 0 0 14 3 0 0 /

PIJAVA 
GORICA PIJAVA GORICA 40 1 0 0 0 0 39 1 2 0 motnost

SKUPAJ 161 4 0 0 0 0 53 4 2 0 motnost
OPOMBE:
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

Pregled rezultatov notranjega nadzora skladnosti pitne vode v Občini Škofljica
JP VODOVOD-KANALIZACIJA, d. o. o., je v Občini Škofljica izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na 

oskrbovalnem območju centralnega vodovodnega sistema (Kleče, Hrastje, Jarški prod, Brest), kjer ležijo naselja Lavrica, Škofljica, 
Lanišče, Gumnišče in oskrbovalnem območju Pijava Gorica z naselji Pijava Gorica, Kremenica, Draga, Gradišče, Želimlje in Vrh 
nad Želimljami.

V tabeli objavljamo rezultate občasnih preskušanj notranjega nadzora skladnosti pitne vode. Rezultati preskušanj kažejo, da je 
pitna voda skladna z določbami Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

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

PARAMETER enota mejna 
vrednost PIJAVA GORICA 

KLEČE, HRASTJE, 
JARŠKI PROD, 

BREST
6. 7. 2009 28. 9. 2009

pH 6,5–9,5 7,30 7,53
Elektroprevodnost (pri 20 0C) µS/cm 2500 494 442
Celotni organski ogljik (TOC) mg/l C brez 

sprememb 0,24 0,22
Amonij mg/l NH4 0,5 <0,04 <0,02
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Nitrat mg/l NO3 50 3,8 12,4
Nitrit mg/l NO2 0,5 <0,01 <0,01
Sulfat mg/l SO4 250 11,1 11,3
Klorid mg/l Cl 250 2,8 8,1
Fluorid mg/l F 1,5 <0,1 <0,1
Bor mg/l B 1 <0,01 0,02
Krom µg/l Cr 50 <2 <2
Svinec µg/l Pb 25 1 1
Železo mg/l Fe 0,2 <0,05 <0,05
Atrazin µg/l 0,1 <0,05 <0,05
Desetilatrazin µg/l 0,1 <0,05 <0,05
2,6-diklorobenzamid µg/l 0,1 <0,05 <0,05
Pesticidi – vsota µg/l 0,5 <0,05 <0,05
Trikloroeten in tetrakloroeten 
– vsota µg/l 10 <0,5 <0,5
Trihalometani – vsota µg/l 100 <0,5 <0,5
Escherichia coli v 100 ml 0 0 0
Koliformne bakterije v 100 ml 0 0 0
OCENA SKLADEN SKLADEN

Šport in rekreacija
Kobla nad Bohinjsko Bistrico

Tradicionalno občinsko prvenstvo v veleslalomu
Športno društvo Škofljica je kot vsako 

leto tudi letos organiziralo občinsko pr-
venstvo v veleslalomu, ki je potekalo 28. 
februarja 2010 na že tradicionalnem pri-
zorišču, to je v Smučarskem centru Kobla 
nad Bohinjsko Bistrico. Tokrat je bila tek-
ma izjemoma v nedeljo, da so se je lahko 
udeležili tudi člani športnega društva, ki 
imajo ob sobotah rokometna tekmovanja. 
Kljub mrzli zimi, bogati s snegom, se je 
odjuga pojavila ravno na dan tekme, toda 
snežna podlaga je zdržala in strah, da 
bodo na progi težave z odjugo, je bil od-
več. Progo je tako prevozilo rekordno šte-
vilo tekmovalk (28) in tekmovalcev (85). 

V zgodnjih jutranjih urah smo se udele-
ženci zbrali pred OŠ Škofljica in se kot po 
navadi najprej posladkali s krofi Pekarne 
Pečjak, ki pa tokrat zaradi nedelje niso bili 
topli. Udeleženci prireditve so bili razpo-

rejeni na dva avtobusa, kjer so med vo-
žnjo prejeli vse potrebno za izlet, bone za 
kosilo v Gostišču Janez na Kobli, smučar-
ske vozovnice, tekmovalci pa tudi startne 
številke. Udeleženci prireditve z lastnim 
prevozom so omenjeno prejeli na info-
točki pred Gostiščem Janez ob prihodu 
na Koblo. Vseh prijavljenih udeležencev 
je bilo 149, od tega kar 121 tekmovalcev 
v 17 kategorijah (deskarji in deskarke po 
ena kategorija, osem kategorij pri moških 
in sedem pri ženskah). 

Udeleženci smo prispeli na Koblo malo 
pred pričetkom delovanja naprav na smu-
čišču. V oblačnem vremenu smo se tek-
movalci pripravili na tekmovanje, ki je 
potekalo na progi Ravne ob vlečnici. Ve-
leslalomska proga je bila sicer zahtevna, 
vendar smo se tekmovalci vseh starostnih 
kategorij zelo uspešno spopadli z njo in 

jo skoraj vsi uspešno premagali. Seveda 
so k temu pripomogli natančen ogled pro-
ge, ogrevanje pred startom in temeljita 
priprava smuči. Po dobri uri in pol je bilo 
tekmovanje zaključeno in vsi udeleženci 
prireditve smo se lahko posvetili vijuga-
nju po belih strminah oziroma zasluženi 
malici. Po kosilu so udeleženci prireditve 
nadaljevali s športnimi dejavnostmi, or-
ganizatorji pa smo se posvetili pregledu 
rezultatov in pripravi na razglasitev. Ob 
tretji uri smo začeli z razglasitvijo rezul-
tatov in podelitvijo medalj, pokalov za 
absolutnega zmagovalca in zmagovalko, 
ter diplom in praktičnih nagrad, ki jih je 
najboljšim podelil predsednik Športnega 
društva Škofljica g. Janez Rugelj. 

Po kategorijah so bili rezultati preje-
mnikov medalj naslednji:

DEČKI PREDŠOLSKI (2003 in mlajši)

Lenart Končan 2004 1:15:67
Jaka Pušnik 2005 1:45:53

DEKLICE PREDŠOLSKE (2003 in mlajše)

Katja Simčič 2004 1:42:89

FANTJE OŠ 1 (2002 – 1999)
Andraž Dražumerič 1999 38:12
Matic Breznik 1999 43:33
Tine Vojska 1999 44:40Dečki predšolski
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DEKLETA OŠ 1 (2002 – 1999)
Maša Pušnik 2001 48:47
Ana Kramar 1999 52:62
Špela Čater 2000 52:97

FANTJE OŠ 2 (1998–1995)
Nejc Pušnik 1998 32:85
Matevž Dražumerič 1997 35:48
Jan Žnidaršič 1996 36:59

DEKLETA OŠ 2 (1998–1995)
Eva Kramar 1996 44:26
Anja Simčič 1998 48:41

MLADINCI (1994–1985)
Miha Martinc 1988 31:01
Anton Potokar 1987 38:49
Andrej Potokar 1986 38:82

MLADINKE (1994–1985)
Tea Blatnik 1990 36:27
Nina Blatnik 1992 36:31
Urša Vidmar 1985 39:61

ČLANI 1 (1984 – 1975)
Boštjan Dolinšek 1980 35:31
Urban Brodnik 1983 35:93
Matej Bukovec 1980 36:40

ČLANI 2 (1974–1965)
Gregorij Rot 1973 33:25
Igor Pušnik 1970 33:27
Jure Čater 1971 33:29

ČLANICE 2 (1974–1965)
Karmen Zorc 1973 37:85
Vesna Vidmar 1972 40:87
Simona Repar 1968 43:36

ČLANI 3 (1964–1955)
Tomaž Repar 1964 34:95
Lado Jelen 1963 35:39
Rajko Zakrajšek 1958 36:42

ČLANICE 3 (1964–1955)
Branka Zakrajšek 1964 42:73
Metka Zgonec 1961 45:14
Tanja Jamnik 1961 47:29

VETERANI (1954 in starejši)
Jan Skoberne 1951 39:00
Vinko Avsenak 1947 39:85
Julij Pušnik 1944 43:48

VETERANKE (1954 in starejše)
Breda Pušnik 1946 51:09
Marija Šeme 1950 1:08:13

Dečki OŠ1

Dečki OŠ2

Mladinci

Mladinke
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DESKARKE
Neža Repar 1995 47:92
Liza Repar 1998 58:00

DESKARJI
Matjaž Zupančič 1982 44:08
Primož Rigler 1987 45:20
Andrej Nebec 1982 59:44

Po končani razglasitvi sta sledila zapitek rezulta-
tov in priprava na odhod proti domu. 

Celotno srečanje je potekalo po programu in brez 
zapletov. Zahvala podarjamo tudi uigrani organiza-
cijski ekipi Športnega društva Škofljica in seveda 
donatorjem prireditve. To so bili Občina Škofljica 
ter podjetja Magistrat International, Pekarna Pečjak 
in Droga Kolinska.

Srečanje je kljub ne ravno idealnim vremenskim 
razmeram uspelo, za kar se zahvaljujemo tudi udele-
žencem. Vsi rezultati in slikovno gradivo bodo obja-
vljeni na spletni strani Športnega društva Škofljica: 
http://www.sd-skofljica.si/.

Športni pozdrav vam želi  
organizacijska ekipa ŠD Škofljica

Zmaga rokometašev v gosteh
V nadaljevanju tekmovanja v 2. DRL – v skupini za uvrstitve 

od 1. do 8. mesta – je ekipa ŠD Škofljica v soboto, 13. 3. 2010, 
gostovala v Dobovi in proti ekipi ŠRD Dobova dosegla novo 
zmago.

Začetek tekme je bil zelo izenačen, saj sta se moštvi menjavali 
v vodstvu do polovice polčasa. Zadnje izenačenje na tekmi je 
bilo pri rezultatu 8 : 8, nato pa so pobudo prevzeli gostje, ki so 
naredili delni rezultat 8 : 2 in na koncu polčas zaključili v svojo 
korist z rezultatom 16 : 10.

Tudi v drugem polčasu se je nadaljevala dobra igra škofljiških 
rokometašev in približno na polovici polčasa je rezultat znašal 
28 : 13 – torej razlika 15 zadetkov. V tem obdobju je gostujoči 
trener Bašič v igro poslal vse igralce s klopi in pripravil udarno 
postavo, ki je to prednost priigrala. V igri se to ni precej poznalo, 
saj je tudi ta postava odigrala zelo uspešno in tekmo pripeljala 
do konca z rezultatom 34 : 22, torej z razliko 12 zadetkov. Ome-
niti je treba, da v gostujoči ekipi ni nastopil Boljtežar, ki je imel 
na prejšnji tekmi neprijetno poškodbo gležnja.

S to zmago se je ekipa ŠD Škofljica utrdila na drugem mestu 
v skupini. 

Za dobro igro v napadu, predvsem pa v obrambi velja pohva-
liti prav vse igralce, ki so stopili na igrišče, na čelu z obema vra-
tarjema. Predstavljen je bil pravi pristop k igri. Forma ekipe se 
je pričela dvigati, kar je dober znak pred zaključkom tekmovanja 
za prvaka lige.

Strelci ŠD ŠKOFLJICA: Cvetko – 2, Nered – 5, Verčkovnik – 
3, Palackovič – 6, Sankovič – 7, Huskič – 3, Potrbin – 3, Bučar 
– 5 zadetkov.

Za izredno fer, kvalitetno in bučno podporo s tribun je treba 
pohvaliti tudi skupinico škofljiških navijačev, ki so z navijaškimi 
majicami, bobni, ragljami in glasnim navijanjem poskrbeli za 
odlično vzdušje in so bili pravi 8. igralec za naše moštvo in tudi 
tako prispevali delež k zmagi naše ekipe.

Vabim tudi ostale prijatelje in ljubitelje rokometa, da se nam 
v čim večjem številu pridružijo na naslednjih tekmah. V domači 
športni dvorani bosta v mesecu aprilu dve pomembni tekmi: 10. 
4. ob 19. uri bo povratna tekma z Dobovo, 24. 4. pa bomo gostili 
RK Velika Nedelja.

Janez Rigler,
vodja članske ekipe ŠD Škofljica

Člani 1

Člani 2

Članice 2Deskarji

Člani 3

Članice 3
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30+ na pokalni tekmi v Mariboru
V nedeljo, 14. 3. 2010 – ja, v Maribo-

ru – je potekala finalna pokalna tekma za 
Pokal Pivovarne Union, ki so ga osvojili 
rokometaši Celja Pivovarne Laško z zma-
go nad Klimo Petek iz Maribora. Še v 59. 
minuti je bil rezultat izenačen, 55 sekund 
pred koncem je Celje povedlo z golom 
Zormana, končni rezultat 35 : 33 je v za-
dnjih sekundah postavil Renato Vugrinec.

Začetek je bil spektakularen. Predsta-
vitev ekip je potekala z bučno glasbo, v 
soju barvnih reflektorjev in dimno zaveso, 
Zdravljico je v živo zapela Alenka Gotar.

Pred tekmo sta bila posebne pozornosti 
deležna sodnika: svojo dolgo, bogato in 
aktivno sodniško pot je na tej tekmi za-
ključil sodniški par Jože Pangerc in Du-
šan Andoljšek. 

Čestitke, zahvala in spominska darila 
pred večtisočglavo množico so se dota-
knili tudi sicer »trdih« sodnikov.

Med polčasom smo tudi me dočakale 
svoj nastop. Glasna napoved, od kod pri-
hajamo in da gre ples sodniškemu paru, 
je na tribunah povzročila presenečenje, že 
med nastopom in na koncu pa smo požele 
pravi rokometno-navijaški aplavz. Toliko 
energije, da bi šle kar še enkrat na parket!

Drugi polčas in podelitev smo spre-
mljale s tribun, v poznih večernih urah pa 
smo bile že v objemu domačega okolja.

Za 30+ Zdenka Rugelj

ŠRD Kosec

Ratitovec
Ob zaključevanju lepega sončnega so-

botnega popoldneva in vzhajanju skoraj 
polne lune smo se člani (6) in verjetno 
prihodnji člani (3) Športnega rekreacij-
skega društva Kosec odpravili na Rati-
tovec, ki se prišteva k Julijskim Alpam, 
čeprav ne dosega tako velikih višin. Wi-
kipedia pravi: »Ratitovec je nadaljevanje 
grebena v Spodnjih Bohinjskih gorah, od 
katerega ga loči Bohinjsko sedlo blizu So-
riške planine, in doseže najvišjo točko v 
vrhovih Gladkega vrha (1666 m) in Alte-
maverja (1672 m).« Start našega vzpona 
je bil ob 17. uri v vasici Prtovč (1011 m). 
Luna, drevesa in njihove sence ter obrisi 
vrhov grebena Ratitovec so pričarali pra-
vo romantično vzdušje. Ko smo prestopili 
gozdno mejo, se je odprl krasen pogled 
na Soriške vasi. Nekateri smo preizkusili 
nedavno kupljene dereze, ki so nam kljub 
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utrjeni, vendar s snegom prekriti poti da-
jale odlično oporo in stabilnost. Tik pod 
Gladkim vrhom (1667 m) smo zavili v 
Krekovo kočo (1642 m), imenovano po dr. 
Janezu Evangelistu Kreku (1865–1917), 
organizatorju slovenskega zadružništva, 
ki je rad zahajal na Ratitovec. Koča je 
stalno odprta od sredine junija do sredine 
septembra. Ostali čas je koča odprta ob 

sobotah, nedeljah in praznikih. V prepolni 
koči smo si nabrali nekaj moči in se dvi-
gnili na Gladki vrh. Pravijo, da je podnevi 
razgled z Ratitovca eden izmed najlepših 
v naših planinah, saj je Ratitovec toliko 
odmaknjen od osrednjega dela Julijcev, 
da so le-ti videti kot velika enotna gmo-
ta. Lepo pa so vidne tudi Karavanke in 
Kamniške Alpe. Prekrasen nočni razgled 

je motil le močan veter, kljub temu smo 
naredili nekaj spominskih posnetkov. Na 
izhodišče smo se vrnili po isti poti. Našo 
pot sta odlikovali dobra družba ter odlična 
časovna organizacija. Zadovoljni čakamo 
naslednje izzive, ki smo jih med potjo 
premlevali.

Jaz sem užival.
S. J., ŠRD Kosec

Telefon: 080 81 22, e-pošta: gaia@klubgaia.com

Badmintonski turnir 
Vsi poznamo badminton, eno najstarej-

ših iger z loparji, ki jo po navadi igramo 
na prostem, največkrat z najmlajšimi. 
Pravi badminton se rekreativno in tekmo-
valno igra v dvoranah. Igra je razmeroma 
preprosta in primerna praktično za vsako-
gar, zato ima veliko privržencev, tudi v 
naši občini, kjer že nekaj let znotraj ŠKD 
Kosec deluje Badmintonska sekcija. 

Marsikdo misli, da gre za lahkoten 
šport, vendar to ne drži. Tekmovalni bad-
minton je ena najbolj fizično zahtevnih 
iger in zahteva reflekse, hitrost in vzdr-
žljivost. Ker gre za zelo hitro in inten-
zivno gibanje v kratkem času, ga imajo 
mnogi za idealen šport za vse tiste, ki jim 
zaradi hitrega življenjskega ritma vedno 
primanjkuje časa. Za primerjavo: razi-
skave so pokazale, da lahko igralec bad-
mintona v polovico krajšem času preteče 
dvakrat daljšo razdaljo ter izvede dvakrat 
toliko udarcev kot igralec tenisa. In še tale 
zanimivost: nedolžna pernata žogica je iz-
redno hitra in lahko pri nekaterih udarcih 
v prvih metrih doseže 300 km/h. 

Torej, prvi turnir v badmintonu v or-
ganizaciji ŠKD Kosec se je zgodil 28. 
1. 2010 v telovadnici škofljiške osnovne 

šole. Turnirja se je udeležilo osem igral-
cev in še precej več gledalcev. Igralo se je 
po načelu vsak z vsakim, kar je pomenilo, 
da se je vsak igralec v nekaj urah spopadel 
s sedmimi nasprotniki, kar ni mačji kašelj. 
Da smo lahko zdržali do konca, smo po-
trebovali veliko tekočine in dobre volje. 

Precej tekem je bilo zelo napetih in iz-
enačenih, kljub temu so na koncu slavili 
najboljši. Prvo mesto je zasedel Damjan 
Sajovic, drugo Davor Grubišič in tretje 
Marko Dražumerič. Drugi bodo pridno 
vadili do prihodnjič.

ŠRD Kosec

Nasveti

Ohranimo lepo zelenico
Lepo negovana trata daje vrtu poseben 

pečat, navadno pa je namenjena tudi kot 
poudarek cvetličnih gredic. A lepa trata ne 
pride kar sama od sebe. Največkrat nam 
težave povzroča mah in tudi pleveli niso 
od muh. Za žametno zelene rezultate pa 
predvsem ne smemo pozabiti na primerno 
prehrano.

Ob prebujanju vrtne zelenice je pravi 
čas, da poskrbimo za primerno prehra-
no. Vsa potrebna hranila ji zagotovimo z 
membranskim gnojilom za travo Plantel-
la Formulla 365. Glavna prednost mem-

branskega gnojila je, da s samo enim gno-
jenjem v sezoni vrtni zelenici zagotovimo 
uravnoteženo, optimalno prehrano skozi 
vso rastno dobo. Ker se hranila sproščajo 
postopoma, v odvisnosti od temperature, 
je njihov izkoristek boljši, na ta način pa 
tudi ne prihaja do onesnaževanja okolja. 
Zaradi uravnoteženega gnojenja ni nihanj 
v rasti, trava raste enakomerneje in posta-
ja gostejša, žametno zelena in močna. Pri 
tem tudi manj kosimo, saj trata ne »div-
ja«, je lepo obarvana in odpornejša na 
sušo in gašenje. Z uporabo membranske-

ga gnojila tudi ni nevarnosti, da bi prišlo 
do ožigov na trati. Pomembna prednost je 
tudi manjša poraba, saj je njegov izkori-
stek boljši. Pri 4- do 5-kratnem gnojenju s 
»klasičnimi« mineralnimi gnojili porabi-
mo 4- do 5-krat več gnojila kot pri enkra-
tnem gnojenju s pametnim membranskim 
gnojilom za travo Plantella Formulla 365. 
Trosimo ga lahko ročno, z ročnimi trosilci 
ali s trosilnimi vozički. 

Preprečimo razraščanje mahu
Mah je velik sovražnik trate, saj se nje-

gove blazinice hitro širijo ter odvzemajo 
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travi vse potrebne hranilne snovi, zrak 
in vodo. Na koncu, ko se razširi čez vso 
travno površino, je z našo trato tako re-
koč konec, saj jo vsiljivec popolnoma 
zaduši. Zato je zelo pomembno, da mah 
zatiramo pravočasno in sproti. Takoj ko 
ga opazimo, uporabimo sredstvo za uni-
čevanje Plantella proti mahu, ki vsebuje 
železo, hkrati pa trati doda dušik za rast in 
kremenov pesek za rahljanje ter zračenje 
tal. Sredstvo enakomerno potresemo po 
pokošeni trati, nato pa zelenico zalijemo. 
Mah se nekaj dni po uporabi posuši. Na-
vadno počakamo deset do štirinajst dni in 

nato odmrle dele odstranimo z železnimi 
grabljami.

Znebimo se plevela
Trata se zelo hitro zapleveli z regratom 

in drugim širokolistnim plevelom. Pri za-
tiranju te nadloge si lahko pomagamo s 
herbicidom Vivera Starane. Uporabimo 
ga, ko so pleveli v fazi intenzivne rasti. 
Če je listne mase malo, je učinek preši-
bak. Zato počakajmo vsaj nekaj dni po 
košnji, nato pa trato poškropimo. Škropi-
mo v lepem, brezvetrnem vremenu, ko na 
travi ni več rose.

Plevel in trave se zelo pogosto nezaže-
leno razraščajo tudi med tlakovci, na do-
voznih poteh, v vrtovih, ob zidu, škarpah 
in na parkiriščih. Da bi tako razraščanje 
preprečili, je potrebno zgodnje pletje, da 
odstranimo plevel, še preden semeni, in je 
tako manj možnosti, da se razseje v okoli-
co. Pletje med tlakovci, zidovi in drugimi 
nedostopnimi površinami pa je pogosto 
močno oteženo, če nam slučajno uspe, pa 
je še vedno veliko možnosti, da kak del-
ček ostane pozabljen in začne ponovno 
rasti. Boljša in nadvse praktična rešitev 
je uporaba pripravka Plantella Total-R, 
ki je že pripravljen in se uporablja nera-
zredčen. Sredstvo deluje na širok spekter 
plevelov in je preprosto za uporabo. Za-
radi nizke, a še vedno povsem učinkovite 
koncentracije, ni škodljivo za okolje in ga 
lahko kupimo na vseh prodajnih mestih. 
Ker deluje preko zelene mase, mora biti 
le-ta dovolj velika, zato ga ne uporablja-
mo takoj po košnji. Uporabimo ga samo 
na mestih, kjer želimo uničiti prav vso 
vegetacijo oziroma vse, kar ima zeleno li-
stno maso ali stebla. Po drugi strani pa ne 
prodre v rastlino preko olesenelih delov, 
zato ga lahko uporabljamo med grmovni-
cami in drevesi. 

Davor Špehar, strokovnjak Kluba Gaia

Pisma bralcev

Ni ga junaka, ki bi podiral škarpe, in ga tudi ne bo! (odmev)
K pisanju me je spodbudil prispevek 

pod gornjim naslovom iz prejšnje številke 
Glasnika. Izpostavljena je problematika 
preozkih cest in ograj, ki se odpre ob obil-
nih snežnih padavinah, kot smo jih bili 
deležni letošnjo zimo. Pa ni samo pro-
blem, kam s snegom, temveč se je treba 
zavedati, da so dovozne ceste do naselij 
in v samih naseljih tudi intervencijske 
poti za gasilska, reševalna in druga vozi-
la. Na marsikateri preozki cesti je vožnja 
z gasilskimi vozili loterija, tudi v letnih 
obdobjih brez snega. Od voznika zahteva 
spretnost in dobro obvladanje vozila. In 

na takem zoženem delu cestišča mora iz 
vozila izstopiti še posadka, pa je marsikje 
še vrata težko odpreti, kaj šele, da bi imeli 
zadosten prostor za samo pripravo in iz-
vajanje naloge. 

Da ne omenjam, da na koncu slepih ulic 
skoraj nikjer ni primernega prostora za 
obračanje vozil. Še sreča, da imajo vozi-
la serijsko vgrajeno vzvratno prestavo in 
tako je en problemček rešen. 

V prispevku so opisani odmiki ograj, ni 
pa zapisana minimalna širina cestišča ozi-
roma intervencijskih poti, ki pa je predpi-
sana, kot je predpisana tudi površina brez 

zaprek za delovanje intervencijskih vozil. 
Prav zanimiv bi bil pogled na zemljevid 
naše občine in z rdečo barvo označene 
neprimerne ceste in ulice. Po mojih izku-
šnjah s terena bi nekatera območja naše 
občine močno izstopala. 

Vsi zapisani problemi ne veljajo samo 
za gasilska, temveč tudi za reševalna, po-
licijska, komunalna in druga vozila. In če 
bomo nekoč klicani na pomoč v takem 
predelu, ali bo zadovoljiv odgovor, da za-
radi preozke ceste nismo uspeli priti prej 
in bližje?

Pavel Cigale

Fotografija sprašuje - marec (odmev)
V marčevski številki Glasnika je bilo 

v rubriki Fotografija sprašuje objavljeno 
vprašanje Občini Škofljica, ali razmišlja o 
sprejetju posebnega odloka glede lastni-
kov psov. 

Upamo, da bo občina podala svoj odgo-

vor, kljub temu pa tudi na pobudo občana 
v Društvu za zaščito živali Škofljica doda-
jamo svoje mnenje. 

Na območju občine Škofljica ima živa-
li veliko ljudi, vendar so odnos do živali, 
kultura in ozaveščenost številnih lastni-

kov na zelo nizki ravni, kar člani društva 
ter drugi zainteresirani posamezniki opa-
žamo vsakodnevno. Zanemarjene mačke 
in psi, ki tavajo okrog, so vsakodnevni 
problem. Veliko psov je na prekratkih ve-
rigah, vse dni so v pesjakih, z njimi se ne 
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Ob razglasitvi Ljubljane za svetovno prestolnico knjige
bomo v organizaciji uredništva Glasnika in Knjižnice Škofljica

izvedli poseben natečaj

Kaj so brali naši predniki?
in z njim skušali poiskati najstarejšo knjigo v naši občini.

Občane vabimo, da se 
nam oglasijo s podatki o 
najstarejši knjigi, ki jo hra-
nijo na svojem domu.

Pogoja sta dva: knjiga 
mora biti stara najmanj sto 
let in mora imeti stalen dom 
v naši občini.

O knjigi nas obvestite z 
naslednjimi podatki: ime in 
priimek avtorja (če je znan), 
naslov knjige, kraj in letnica 
izida, ki jim po želji priloži-
te fotografijo ali skenirano no-
tranjo naslovnico knjige. Poleg napišite še podatke o lastnici/lastniku knjige, ki naj 
vsebujejo ime in priimek, telefonsko številko ali elektronski naslov, in ali ste knjigo 
pripravljeni posoditi za razstavo. Podatke o knjigah bomo zbirali na e-naslov: gla-
snik.skofljica@gmail.com ali pisno v Knjižnici Škofljica do 15. junija 2010, o rezul-
tatih, razstavi in presenečenju za lastnika najstarejše knjige pa vas bomo obvestili v 
septembrski številki Glasnika.

Vabimo vas, da nam pomagate ugotoviti, kaj so prebirali naši predniki!

Glasnik, glasilo Občine Škofljica, in Knjižnica Škofljica

Zbrani podatki bodo namenjeni strogo samo za zgoraj predstavljeni natečaj in bodo do konca le-tega 
hranjeni v uredništvu Glasnika, nato pa uničeni.

Pisma bralcev - Obvestila

ukvarja nihče, pogosto nimajo niti hrane 
in vode, so brez veterinarske oskrbe ali je 
le-ta neustrezna. Lahko le ugibamo, ka-
kšno je stanje drugih hišnih živali ter ži-
vali v hlevih, do katerih nimamo dostopa. 

 Spuščen pes, ki ga lastniki izpustijo z 
dvorišča namerno, ker se jim ga ne lju-
bi peljati na sprehod, ali pa ne preprečijo 
njegovega uhajanja, pomeni nevarnost 
tako zase kot za druge. Lahko povzroči 
prometno nesrečo ali ga povozi avtomo-
bil, lahko pa predstavlja tudi nevarnost za 
druge živali, tako hišne živali kot divjad, 
po nepotrebnem pa vznemirja tudi dru-
ge ljudi, ki imajo morda strah pred psi. 
S takšnim početjem lastniki živali delajo 
zelo slabo uslugo medsebojnemu sožitju 
z živalmi, saj s svojo neodgovornostjo le 
še povečujejo nestrpnost do živali s stra-
ni drugih ljudi. Spuščanje psov bi moralo 
biti dosledno sankcionirano. A ne v smi-
slu odstrela živali, ki ga kot rešitev vidijo 
lovci, saj žival ni kriva nič, temveč s stro-

gim in doslednim sankcioniranjem lastni-
kov živali. 

 Tudi lastniki, ki sicer navidezno dobro 
skrbijo za svoje pse, pri sprehodih najpo-
gosteje ne pobirajo pasjih iztrebkov. Na 
sprehodih vse prepogosto spuščajo pse s 
povodca. Pri tem niso pomembne le prej 
opisane nevarnosti, gre tudi za kršenje 3. 
odstavka 11. člena Zakona o zaščiti živali. 
Za ukrepanje v teh primerih imata poobla-
stila tako veterinarska inšpekcija kot tudi 
policija, ki bi morali takšno početje dosle-
dno sankcionirati. 

 Zato nedvomno vidimo smisel v spre-
jetju odloka, a glede na dosedanje delo 
občine na tem področju se postavlja vpra-
šanje, ali bi bil napisan kakovostno, še 
večje vprašanje pa je nadzor nad izvrše-
vanjem odloka. Kot smo seznanjeni, re-
darske službe v občini ni, zato se še toliko 
bolj pojavlja potreba po njeni ustanovitvi. 
Možna je tudi drugačna rešitev, morda bi 
bilo sankcioniranje bolj v smislu moralne-

ga značaja. Vprašanj je veliko, a je zadeva 
rešljiva. Če bi bile sankcije finančne, bi 
se z njimi lahko financiralo postavljanje 
košev z vrečkami za iztrebke na najbolj 
priljubljenih sprehajalnih poteh. 

Lastnikom živali sporočamo naslednje. 
Ne glede na to, če je početje sankcionira-
no ali ne, morate misliti na žival in sku-
pno dobro, ne nase, saj brezbrižnost ne 
koristi nikomur, dolgoročno niti vam. Ker 
je spomladanski čas, lastnike pozivamo 
tudi, da čim prej opravijo sterilizacije in 
kastracije hišnih ljubljenčkov. 

Več o odgovornem odnosu do živali 
lahko preberete na 

http://zlataleta.com/category/prosti-
cas/dom-in-vrt/.

Pohvale rubriki Fotografija sprašuje ter 
prizadevnemu kolektivu Glasnika. Lep 
pozdrav!

Barbara Győrfi,
predsednica Društva za zaščito živali 

Škofljica

Društvo upokojencev Škofljica,
Čebelarsko društvo Škofljica,                                         

Kulturno-umetniško društvo Škofljica 
in

KO ZB NOB Škofljica 

OBVEŠČAJO IN VABIJO

na predavanje, ki bo v četrtek, 
22. aprila 2010, ob 17. uri v 

Kulturni dvorani Občine Ško-
fljica, Šmarska cesta 3,  

na temo: 
VARNA, ZDRAVA IN 

UČINKOVITA  
UPORABA ČEBE-

LJIH PRIDELKOV.
Predavanje in razgovor bo vodila ga. 
Nataša LILEK, specialistka za zago-
tavljanje varne hrane pri Čebelarski 

zvezi Slovenije.
Vabljeni vsi občani od zelo mladih 
do najstarejših. Slišali boste veliko 
dobrega in koristnega za zdravje. V 

razgovoru pa boste lahko zvedeli tudi 
tisto, ki vas v tem času najbolj zani-

ma.
Vstopnine ni!

Upravni odbori navedenih društev
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Obvestila - Odšli so

Minile zate vse so bolečine,
a v naših srcih pustila si neizmerne,

lepe, drage nam spomine.

PAVLA PRIMC
(1923–2010)
Smrjene 

 Ob slovesu svoje drage mame, babice in prababice se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, vaščanom, znancem in prijateljem, ki so bili z nami v težkih trenutkih.

Iskrena hvala za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, maše in darove. Zahvala gospodu sose-
du Janezu Stražišarju za poslovilni govor. Zahvala gospodu župniku Žabotu in gospodu Drobniču za lepo opravljen pogrebni 
obred. Posebna zahvala patronažni sestri Zalarjevi in gospe Dragici za pomoč, nego in podporo, da smo se lažje prebijali čez 
težke dni. Hvala pevcem in gospodu Vrhovcu. Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti in jo 
boste skupaj z nami vedno nosili v srcu.

Hči Marija in njeni žalujoči

Knjižnica Škofljica vas  
vabi na slikarsko razstavo 

LIKOVNEGA DRUŠTVA 2002

 NOBELOVCI V 
BARVAH

Po kratki predstavitvi društva in oceni razstave 
bo predavanje člana Likovnega društva 2002, 

Matjaža Stoparja, z naslovom:
MATISSE IN PICASSO, 

VELIKANA LIKOVNE UMETNOSTI  
20. STOLETJA.

 
Odprtje razstave bo  

v četrtek, 6. maja 2010, ob 19. uri.

Prisrčno vabljeni! 

 
 

 
VABILO NA 7. POHOD 

 

 
 

10. aprila 2010 
 

VABILO NA 7. POHOD 10. aprila 2010 
 
V soboto, 10.4.2010 vas vabimo v osrednjo Slovenijo na 7. tradicionalni POHOD PO 
OBRONKIH JABLANIŠKE DOLINE, ki ga organizira Društvo za razvoj podeželja Laz iz 
Jablaniške doline. Krožna pot je nezahtevna in traja od 4 do 5 ur, postanki pri domačinih s 
pestro ponudbo domačih dobrot in čudovit razgled, pa vam pot lahko tudi malo podaljšajo.  
Start bo pri gasilskem domu v Zg. Jablanici od 7.00 do 10.30 ure, kjer boste lahko 
potrdili kontrolni kartonček.  
 
Do Zg. Jablanice lahko pridete iz različnih smeri: LJUBLJANA – LITIJA ali CELJE – HRASTNIK 
– LITIJA ter IVANČA GORICA -  Bogenšperk – LITIJA, nato zavijete za vas Breg pri Litiji, 
nadaljujete v smeri Gabrovke in po treh kilometrih pridete do izhodišča pohoda v Zg. 
Jablanici.  
 
Zaključek s kulturno zabavnim programom se bo odvijal v Gradišču pri Litiji s pričetkom ob 
13.30 uri. Vljudno vabljeni!  
 
Za več informacij si oglejte www.srce-me-povezuje.si/drustvolaz ali pokličite 070/303-
321, 041/355-927. 
 
 

                                                                                                               
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZAHVALA
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Razvedrilo

SUDOKU 
S pomočjo že vpisanih številk zapolnite like tako, da bodo v vsaki vodoravni vrsti ter navpični 
kolono in v vsakem kvadratku vpisane VSE številke od 1 do 9. To pomeni, da se v omenjenih 
sektorjih nobena številka ne ponovi. 
 
 

             
 

            

              

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

URADNIK ANDREJ 
 
Uradnik Andrej se hipoma prebudi za 
pisalno mizo in pravi sodelavcu: "Lojze, a 
veš, da se mi je sanjalo, da sem delal"  
Ta mu odvrne: "ja, vidim, da si nekam 
utrujen in prepoten"! 

STOPNJE ZAKONSKE ZVEZE 

V zakonski zvezi vedno nastopijo tri stopnje, in sicer: 
Na začetku: On govori, ona ga posluša 
Po poroki: Ona govori, on jo posluša  
Po določenem času: Oba govorita, sosedje poslušajo. 



Dogodki v barvahDogodki v barvah

Jubilantka Jožefa Repar, tajnica župnijske Karitas Marija 
Kraškovic in èlanica Ana Marolt ter hèi Pavla Ferjan

Za visok jubilej je slavljenki vošèil tudi župan Boštjan Rigler

100. rojstni dan Jož efe Repar z Dol100. rojstni dan Jož efe Repar z Dol

VeleslalomVeleslalom

Absolutna zmagovalcaAbsolutna zmagovalca

Deklice predšolskeDeklice predšolske Deklice OŠ IDeklice OŠ I Deklice OŠ IIDeklice OŠ II

VeterankeVeteranke VeteraniVeterani Najstarejša udeležencaNajstarejša udeleženca



15 let zasebne zobozdravstvene dejavnosti

ANDREJA HRIBAR HOSTNIK, dr. stom.
Pod hribom cesta II 24 a, Grosuplje

Telefon: 041 780 741

... z nami vam skrb za zobe postane užitek

Odliène, neboleèe zobozdravstvene
storitve na najvišjem strokovnem
nivoju, ob uporabi najsodobnejših
materialov in opreme

Uporaba laserja za trda in 
mehka tkiva

Veselim se zadovoljnih pacientov, 
ki se še po 15 letih vraèajo na preventivni

pregled s še zdravimi zobmi

TD Lavrica in KUD Škofljica
vabita na predstavo

KUD Groblje

v soboto, 17. aprila ob 19. uri v kulturni dvorani na Lavrici
v soboto, 24. aprila ob 19. uri v kulturni dvorani na Škofljici

Vstopnice po 5 EUR bodo na voljo uro pred predstavo.


