
Spoš tovane obč anke 
in spoš tovani obč ani!

Praznovanje velike noč i naj vas 
napolni z notranjim veseljem,
poglobi odnose s soljudmi in
obogati duhovno dož ivljanje 

vsakodnevnih dogodkov.

Boš tjan Rigler
ŽUPAN

AKTUALNO:
Intervju s podž upanom za gospodarske 
dejavnosti Ivanom Jordanom

AKTUALNO:
Intervju s podž upanom za gospodarske 
dejavnosti Ivanom Jordanom



Ob pustu so rajali tako otroci kot odrasli

Pustovanja DU Lavrica sta se udeležila  
kardinal in redovnica. Po pripovedovanju sta 
preprièala vse. Ne vemo pa v kaj?

Maškare so na pustno soboto obiskale tudi 
odgovornega urednika Glasnika

Na Lavrici so se pustne maske zbrale pod okriljem Društva prijateljev mladine Lavrica 
in Družinskega gledališèa Kolenc

Na Pijavi Gorici je pustno delavnico za otroke in odrasle izvedel Športni klub Pijava Gorica.



3

Kazalo - Uvodnik

Uvodnik
Pretekli in tekoči mesec sta zaznamovana z občnimi zbori društev, 

na katerih pregledajo delo preteklega leta in predstavijo načrte za 
prihodnost. Mnogi predsedniki društev pričakujete, da se bomo va-
ših občnih zborov udeležili tudi predstavniki Glasnika in o dogodku 
poročali. Tega žal čas ne dopušča, zato vas vljudno prosim, da kadar 
na občnem zboru ni našega predstavnika, sami pripravite poročilo 
za Glasnik. Veseli me, da mnogi to brez posebnega prigovarjanja 
tudi storite, saj gre za dragocene podatke o trenutnem dogajanju ter 
hkrati za ohranjanje informacij za prihodnost. Glasnik bo nekoč za-
gotovo prvi, v posameznih primerih pa verjetno tudi edini vir za 
raziskovanje tako društvenega kot občega življenja in dogajanja v 
naši občini.

Za to številko smo pripravili intervju s podžupanom za gospodar-
ske dejavnosti Ivanom Jordanom. Občani ga večinoma dobro po-
znate, saj je v lokalni samoupravi prisoten že dobrih trideset let. Po-
jasnil je sistem financiranja naše občine in vzroke nekaterih težav, s 
katerimi se soočamo. Vabim vas tudi k prebiranju novic iz občinske 
hiše, ki so se kar namnožile, posebej pa me veseli živost rubrike Pis-
ma bralcev, v kateri iskreno izražate svoja (kritična) mnenja. Upam, 
da nas bodo vse skupaj usmerila k razmišljanju, kaj lahko storim 
jaz, da bo bolje. Vsi smo namreč občani naše občine in vsi smo 
dolžni iskati priložnosti za lastni prispevek k njenemu uspešnemu 
delovanju.

Razveseljiva je novica, da si bomo v aprilu lahko ogledali arhi-
tekturne predloge za novo osnovno šolo na Lavrici. S tem smo »v 
roke« dobili nekaj konkretnega, kar priča o tem, da šola bo. Upam, 
da si boste razstavo v kar največjem številu ogledali in se nanjo tudi 
odzvali. To ni projekt župana ali občinske uprave pač pa občine, 
torej vseh občanov, zlasti pa krajanov Lavrice. Za nas bo nova šola 
pomembna pridobitev ne le z vidika osnovnega izobraževanja, pač 
pa tudi širšega krajevnega življenja.

S to številko smo skušali tudi zaznamovati velikonočne prazni-
ke, ki bodo nekako sovpadali z njenim izidom. Preberete si lahko 
zgodbo treh generacij Orlovcev, ki so pletli velikonočne butarice in 
jim je ta dejavnost pomenila del dohodka. Ob tem objavljamo nekaj 
arhivskih fotografij. Žal so kakovostno slabe, pa vendar prinašajo 
vtis, kako je bilo nekoč, in ohranjajo spomin na našo kulturno dediš-
čino. Temu primerno smo opremili tudi naslovnico. Lani so namreč 
z Vrha nad Želimljami v Želimlje prinesli 15 m veliko butaro. Ne-
verjeten podvig, kajne?

Ko razmišljam o veliki noči in njeni simboliki, zlasti o simbolu 
odvaljenega kamna, ki je zapiral vhod v Kristusov grob, ne morem 
mimo nedavno odkritega grobišča povojnih pobojev v Hudi jami. 
Tudi tisti grob je bil tesno zaprt, a se je odprl. Upam, da bo luč, ki 
je posijala vanj, pripomogla k spravi, ki jo Slovenci kot narod nujno 
potrebujemo. Vsem želim veselo alelujo!

Iztok Petrič, odgovorni urednik
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Pošta Škofljica; naslov uredništva: GLASNIK, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, 
tel.: 01 360 16 00, e-mail: glasnik.skofljica@gmail.com, www.skofljica.si.
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ke primerno priredi za tisk tako po obsegu kot po 
izraz.  Rokopisov ne vračamo. Članki morajo biti 
opremljeni s podpisom avtorja, v primeru društva, 
politične stranke ali skupine morajo biti članki opre-
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Prispevke za prihodnjo številko zbiramo do 
vključno 15. aprila 2009. 
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Novice iz občinske hiše

Na 22. redni seji občinskega sveta je ob-
činska urbanistka ga. Drakslerjeva pred-
stavila Občinski prostorski načrt, nadalje 
OPN, terminsko in vsebinsko. Povedala 
je, da so v lanskem letu prejeli preko 400 
pobud občanov in občine za spremembo 
namembnosti zemljišč iz nezazidljivih v 
zazidljiva. Te pobude so predali izdeloval-
cu OPN, podjetju Struktura, d. o. o., ki iz-
deluje analize stanja v prostoru, strokovne 

podlage in pripravlja osnutke urbanistič-
nih načrtov za območja Škofljice, Lavrice 
in Pijave Gorice. Na podlagi strokovnih 
podlag bo izdelan osnutek OPN. Ta osnu-
tek bi moral biti pripravljeni v marcu in 
poslan nosilcem urejanja prostora za pri-
dobitev njihovih smernic za nadaljnje na-
črtovanje. Za pridobitev smernic je rok 
30 dni. Na Škofljici bo potrebno izdela-
ti še celovito presojo vplivov na okolje 

(CPVO) in okoljsko poročilo, kar po iz-
kušnjah nekaterih občin pomeni nadalj-
njih 30 dni ali več. Na podlagi smernic in 
CPVO bo pripravljavec izdelal dopolnjni 
osnutek OPN, ki bo javno razgrnjen skupaj 
z okoljskim poročilom. Na občini predvi-
devajo, da naj bi bila javna razgrnitev v 
juniju. V kolikor bi se projekt zavlekel v 
poletje, bo javna razgrnitev v jeseni. Na-
men javne razgrnitve dopolnjenega osnut-

�

PREDVIDENI TERMINSKI PLAN ZA PRIPRAVO OB�INSKEGA PROSTORSKEGA NA�RTA (OPN)
Predlog Zakona o prostorskem na�rtovanju

dejanje rok terminski plan
1 za etek - sklep o pripravi ni roka
2 priprava osnutka OPN ni roka 60
3 smernice 37

� vloga za smernice - pregled 7
� smernice nosilcev urejanja prostora (NUP) 30 dni 30
� odlo�itev o CPVO 30 dni 30

4 priprava dopolnjenega osnutka OPN 105
� izdelava variantnih rešitev ni roka 105
� priprava okoljskega poro�ila ni roka 60
� preverba kakovosti izdelanega okoljskega poro�ila 15 dni 15
� uskljevanje smernic 15 dni 15

5 sodelovanje javnosti 37
� obvestilo javnosti o javni razgrnitvi ni roka 7
� javna razgrnitev OPN 30 dni 30
� javna razgrnitev okoljskega poro�ila 30 dni 30
� javna obravnava 1 dan 1

6 priprava predloga OPN 60
preu�itev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek OPN, priprava stališ� ni roka 30

7 potrditev predloga ob�inskega prostorskega na�rta 75
� vloga za mnenje - pregled 7 dni 7
� mnenje nosilcev urejanja prostora (NUP) 21 dni 21
� opredelitev NUP o sprejemljivosti vplivov OPN s stališ�a svoje pristojnosti 21 dni 21
� sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN na okolje 30 dni 30
� potrditev predloga OPN s sklepom ministra 17

8a* odlo�itev Vlade glede potrditve/zavrnitve predloga OPN 30 dni 30*
9 sprejem OPN na ob�inskem svetu ni roka

LEGENDA: ##
trajanje postopka priprave in sprejema : OPN Ob�inski prostorski na�rt

skupaj meseci CPVO Celovita presoja vplivov na okolje
OPN 12,5 Roki v poljih, ozna�enih z rumeno, 

predstavljajo oceno in so odvisni 
od zahtevnosti in obsega posega 
v prostor.

OPN* 13,5*
opombe:
* Vlada odlo�a le v primeru, �e OPN ne potrdi minister. V tem primeru se postopek podaljša za 30 dni

Pravila volilne kampanje za volitve 
v evropski parlament v Glasniku

Skladno z Zakonom o volilni kampanji (5.–7. člen) objavljamo pravila za izrabo časopisnega prostora za predstavitev kandi-
datov za poslance v evropskem parlamentu:

1. Za volilno kampanjo v času volitev v evropski parlament 2009 bo na voljo prostor v 4. številki Glasnika, ki bo izšla 11. maja 
2009.

2. Vsaka politična stranka ali individualni kandidat s podporo volivcev ima na voljo prostor v velikosti formata A 5 ležeče 
(oziroma polovico strani A 4), ki ga lahko izkoristi po lastnih željah v skladu s primerno etiko do vseh kandidatov. Prispevke na 
uredništvu zbiramo do vključno ponedeljka, 4. maja 2009.

3. Ostale oglase objavljamo po veljavnem ceniku (glej Glasnik 2/2007, str. 4).
4. Vrstni red objav bomo določili z žrebom.
5. Barvne strani za volilno kampanjo niso na voljo.

Iztok Petrič, odgovorni urednik

Pripravlja se Občinski prostorski načrt (OPN)
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Novice iz občinske hiše

Postopek priprave in sprejema ob�inskega prostorskega na�rta (ZPNa�rt)

 

dejanje MOP-DP: 
MOP-DP v 15 dneh od prejema 
obvestila zagotovi usklajevanje med 
ob�ino NUP, katerih smernic ob�ina ni 
mogla uskladiti z osnutkom OPN.  

dejanje Ob�ine:

dejanje NUP: 
Nosilci urejanja prostora v 30 dneh 
posredujejo svoje smernice na 
MOP-DP in ob�ini. 
MOP-DO posreduje tudi sporo�ilo, 
ali je treba izvesti CPVO. 

dejanje MOP-DP:
MOP-DP v 7 dneh pošlje NUP vlogo, da podajo smernice 
za na�rtovane prostorske ureditve.

dejanje MOP-DP: 
MOP-DP v 30 dneh poda smernice za na�rtovane 
prostorske ureditve ob�ine s podro�ja poselitve.

DOPOLNJENI OSNUTEK OPN

SODELOVANJE JAVNOSTI

PREDLOG OPN 

POTRDITEV PREDLOGA OPN 

dejanja Ob�ine:
- javno naznanilo (najmanj 7 dni pred JR) 
- javna razgrnitev osnutka OPN in okoljskega poro�ila (30 dni) 
- javna obravnava (v �asu javne razgrnitve) 
- zbiranje pripomb in predlogov na dopolnjeni osnutek  
- preu�itev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek OPN 
- priprava stališ� in objava le teh 
- pisna seznanitev lastnikov s stališ�i glede pripomb in predlogov 

dejanje Ob�ine:
Ob�ina Obvesti MOP-DP, �e ne more 
uskladiti osnutka OPN s smernicami. 

dejanje Ob�ine:
Ob�ina poda vlogo na MOP-DP za pridobitev smernic za 
na�rtovane prostorske ureditve. 

SMERNICE  
za na�rtovane prostorske ureditve 

OSNUTEK OPN 

dejanje Ob�ine:
Ob�ina za dopolnjen osnutek 
zagotovi pripravo okolj. poro�ila 
in ga skupaj z dopol. osnutkom 
OPN pošlje MOP-DO. 

dejanje Ob�ine:
Ob�ina poda vlogo na MOP-DP za pridobitev 
mnenj, ali predlog OPN upošteva smernice NUP. 

dejanje MOP-DP:
MOP-DP pošlje vse opredelitve NUP o sprejemljivosti 
vplivov OPN na okolje na MOP-DO. 

dejanje MOP-DP:
MOP-DP v 7 dneh pošlje vlogo NUP, da dajo mnenje ali 
predlog OPN upošteva njihove smernice. 

dejanje NUP: 
Nosilci urejanja prostora v 21 dneh dajo svoje mnenje. 
Mnenje posredujejo MOP-DP in ob�ini. 
�e je CPVO, se NUP v svojem mnenju opredelijo tudi o 
sprejemljivosti vplivov OPN na okolje s stališ�a svoje 
pristojnosti. 

dejanje MOP-DO: 
MOP-DO na podlagi opredelitev NUP, v 30 dneh s 
sklepom odlo�i o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN.  

dejanje MOP: 
MOP s sklepom ministra potrdi predlog 
OPN.(17 dni) 

�e smernice so upoštevane in 
�e je izdan sklep o sprejemljivosti 

dejanje MOP
MOP vladi predlaga, da odlo�i o potrditvi predloga OPN. 
(30dni)  

SKLEP OB�INE O PRIPRAVI OPN 

dejanje MOP-DP:
MOP-DP v 21 dneh poda mnenje o upoštevanju smernic v 
predlogu OPN s podro�ja poselitve in preveri upoštevanje 
pogojev iz 2. odstavka 51.�lena.  

Župan ob�ine sprejem sklep o pripravi OPN,  
ga objavi in ga pošlje MOP-DP in sosednjim ob�inam. 

dejanje Ob�ine:
Ob�ina pripravi osnutek na podlagi prikaza stanja, 
usmeritev hierarhi�no višjih aktov (�e so bili sprejeti) ter 
lastnih razvojnih potreb in izraženih potreb drugih oseb. 

46.�len 

47.�len (1) 

47.�len (2) 

47.�len (2) 

OPN 

47.�len (3) 

47.�len (2) 

47.�len (4) 

dejanje Ob�ine:
Ob�ina ob upoštevanju smernic 
pripravi dopolnjen osnutek OPN. 

usklajevanje 
smernic 

okoljsko poro�ilo
( �e je CPVO) 

dejanje MOP-DO:
MOP-DO najkasneje v 15 
dneh preveri ali je okolj. 
poro�ilo kakovostno. 

48.�len (2) 48.�len (1) 

49.�len 

49.�len 

50.�len 

51.�len (1) 

51.�len (2) 

51.�len (3) 

51.�len (1) 

51.�len (3) 

48.�len (3) 

Mnenja 
Sklep o sprejemljivosti 

SPREJEM OPN 

�e smernice niso upoštevane oziroma, �e je 
izdaja sklepa o sprejemljivosti zavrnjena 51.�len (6) 51.�len (5) 

51.�len (4) 

52.�len  

dejanje Ob�ine: 
- Sprejem OPN na 

ob�inskem svetu 
- Objava odloka o OPN 

dejanje Ob�ine:
Ob�ina pripravi predlog OPN na podlagi 
stališ� do pripomb ter predlogov javnosti. 

51.�len (1) 

51.�len (1) 
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ka OPN in okoljskega poročila je seznani-
tev javnosti s predlaganimi ureditvami. V 
času javne razgrnitve (najmanj 30 dni) in 
javnih obravnav po posameznih krajevnih 
skupnostih lahko na razgrnjen dopolnjeni 
osnutek OPN podajo pripombe in predlo-
ge vsi zainteresirani organi, organizacije 
in posamezniki. Pripombe in predloge se 
lahko do določenega roka poda pisno na 
mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo 
pripomb in predlogov ali se jih posreduje 

pisno po pošti. Pripombe in predloge se 
lahko da tudi ustno na javni obravnavi. 
O pripombah in predlogih, danih v času 
javne razgrnitve, odloči pripravljavec in 
pripravi stališča. Utemeljene pripombe in 
predlogi morajo biti smiselno upoštevani 
pri izdelavi predloga OPN. Predlog OPN 
se pošlje nosilcem urejanja prostora, da 
podajo svoje mnenje glede upoštevanja 
njihovih smernic. Ko so pridobljena vsa 
pozitivna mnenja, predlog potrdi s skle-

pom minister za okolje in prostor v roku 
75 dni. Nato občinski svet OPN sprejme z 
odlokom, ki se ga objavi v Uradnem listu 
RS. Ker so roki posameznih faz OPN zelo 
odvisni od pripravljavcev, soglašanja, pri-
tožb in ministrstva, je o datumu začetka 
veljave OPN Občine Škofljica težko go-
voriti. Zagotovo ga v letošnjem letu še ne 
bo.

Pripravili Maja Novak in 
Darja Draksler

Pokopališče na Škofljici je staro približ-
no 15 let in je že skoraj premajhno. Naj 
vam navedem nekaj podatkov: na njem je 
trenutno 215 grobov, od tega je prostih še 
21 žarnih in 2 enojna groba.

Statistika kaže na potrebe po povečanju 
kapacitet. Tako za letošnje leto načrtujejo 
povečavo pokopališča za 8 enojnih in 3 
dvojne grobove. Na Občini Škofljica se 
trudijo, da bo predvidena povečava za-
ključena do letošnjega poletja. 

Zaradi nastalega stanja načrtujejo, da 
bo v bodoče več žarnih grobov. Za pove-
čanje imajo že izdelan projekt. V januarju 
so vložili zahtevo za izdajo gradbenega 
dovoljenja, ki ga še čakajo, saj so morali 
vlogo dopolniti.

Celoten projekt 3. faze gradnje je po 
projektantskem predračunu ocenjen na 
400.000 evrov. Tako velika vrednost je 
seštevek stroškov več podpornih zidov, 
hribovit teren pa zahteva še mnoga od-
vajanja meteornih voda ter nove gradnje 
glavnih sprevodnih poti.

Denar za predvideno gradnjo je zago-
tovljen v letošnjem občinskem proraču-
nu.

Andrej Pogačnik

Pokopališče Trate bodo povečali

V prejšnji številki smo vam predstavili 
Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti ne-
profitnih organizacij, društev in posamez-
nikov. Da je na strani občine res prisotna 
želja, da pravilnik zaživi ter se uredi pre-
gledno financiranje društev, dokazuje iz-
obraževanje z naslovom »Letno poročilo 
društev za leto 2008«. Vodila ga je gospa 
Majda Gominšek, organizirala pa Občina 
Škofljica.

Predavanje, ki se je zgodilo 3. marca, je 
bilo namenjeno predstavnikom društev, ki 

so odgovorni za finančno poslovanje dru-
štev in delujejo na območju naše občine.

Da je tako izobraževanje res potrebno, 
dokazuje udeležba, saj je bilo na seminar-
ju prisotnih 22 predstavnikov društev.

Na seminarju, ki je trajal tri šolske ure, 
je bilo poleg naslovne teme govora tudi 
o mnogih drugi temah, ki se dotikajo delo-
vanja društev. Med  drugim je bilo veliko 
vprašanj o tem, kako se pripravi poročila, 
knjiži finančna sredstva in morebitne pre-
sežke prenaša v naslednje leto in še kaj.

Občina je izvedla izobraževanje za predstavnike društev

Letno poročilo društev

Na podlagi pozitivnega odziva je bila s 
strani predavateljice ponujena možnost, da 
je vsem prisotnim na izobraževanju za do-
datna vprašanja na voljo na elektronskem 
naslovu. Verjamemo, da je izobraževanje 
pripomoglo k temu, da bodo finančna po-
ročila kar najbolje izdelana, hkrati pa se 
je razjasnilo marsikatero vprašanje, ki se 
tudi med letom pojavlja pri finančnem po-
slovanju društev.

Naj na tem mestu opozorimo, da je Ob-
čina Škofljica že objavila razpis za so-
financiranje programov športa in razpis 
za sofinanciranje programov neprofitnih 
organizacij in društev v letu 2009. Rok za 
oddajo vlog je 6. april 2009.

Bojan Pirnat
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Novice iz občinske hiše

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

Naloga vodje medobčinskega 
inšpektorata in redarstva (vodje 
inšpektorata) ni zgolj opravljanje 
inšpekcijskega dela na terenu, če-
prav prav to občani najprej in 
najbolj prepoznamo. 

Uvodoma naj naštejem, s čim se je v 
preteklem mesecu – poleg dela na tere-
nu – ukvarjala vodja Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva občin Škoflji-
ca in Ig ga. Leonida Goropevšek Kočar. 
Pripravila je poročilo o delu inšpekto-
rata in oddajo poročila o realiziranih 
odhodkih v proračunskem letu 2008, ki 
so ga morali posredovati Službi vlade 
RS za lokalno samoupravo, da bo iz dr-
žavnega proračuna povrnjena polovica 
realiziranih odhodkov proračuna v pre-
teklem letu za delovanje inšpektorata. 
Poleg tega je bilo potrebno pripraviti 
pogodbo z izvajalcem Občinskega pro-
grama varnosti, ki ga morata izdelati 
občini Škofljica in Ig ter tega nato po-
trditi na občinskih svetih. 

Če kršitelj ni znan, se odprava ne-
pravilnosti naloži lastniku 
zemljišča ali občini

Letnemu času primerno je bilo v pre-
teklem mesecu, tj. od 15. 2. do 15. 3. 
2009, v obeh občinah začetih skupaj 16 
inšpekcijskih postopkov. V večini pri-

merov je bil že opravljen ogled na tere-
nu po predhodno pridobljenih informa-
cijah, kje je lokacija domnevne kršitve. 
Na kraju samem so se ugotavljala dej-
stva, ali gre za zadevo, ki je v pristojno-
sti občinske inšpekcije, ali so izpolnjeni 
pogoji za vodenje postopka po predpi-
sih, ki jih nadzorujejo druge inšpekci-
je. Če so bili, se je o zadevi obvestilo 
druge pristojne inšpekcije. V primerih, 
ko je bilo ugotovljeno, da je predmetna 
zadeva v pristojnosti občinske inšpek-
cije, je oziroma bo sledilo ugotavljanje 
lastnikov, kršiteljev, pošiljanje vabil, 
zasliševanje, dokazovanje, ugotavljanje 
kršitve, določitev odprave nepravilno-
sti, opravljanje kontrolnih pregledov … 
vse to v primerih, kjer so kršitelji znani. 
Kjer niso, je postopek podoben, le da se 
odprava nepravilnosti naloži lastniku 
zemljišča ali občini.

Komunala le eno izmed 
področij in nalog

Največ aktivnosti je opravljenih na 
področjih komunalnih odpadkov, ob-
činskih cest, zapuščenih vozil ter odva-
janju in čiščenju komunalnih odpadnih 
ter padavinskih voda. Navedena podro-
čja so samo del področij, ki ga zajema 
inšpekcijsko delo Medobčinskega in-
špektorata in redarstva občin Škofljica 
in Ig, ostale naloge oziroma pristojnosti 

Kaj počne medobčinska inšpektorica?
izhajajo iz odloka o ustanovitvi oziroma 
posameznih zakonskih oziroma podza-
konskih aktov, a nekaj o tem prihod-
njič.

Občani smo povabljeni k 
sodelovanju

Občani lahko prijave in pobude, pri-
tožbe, sporočila o nepravilnosti izve-
demo osebno v času uradnih ur v po-
nedeljek med 9. in 11. uro v prostorih 
Občine Ig, Govekarjeva 6, Ig, v prosto-
rih sedeža inšpektorata, ki je na Šmarski 
cesti 3 (v stavbi Občine Škofljica), pa v 
sredo med 9. in 11. uro. Uradne ure po 
telefonu (01 360 16 24) za občane obeh 
občin so vsak dan od ponedeljka do pet-
ka med 7.30 in 8.30 uro. Sporočilo je 
možno posredovati tudi po elektronski 
pošti na naslov inspektorat@obcina.
skofljica.si ali pa po faksu (01 360 16 
10).

Leonida Goropevšek Kočar, 
Katja V. Škrabec
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Občina Škofljica sofinancira kar nekaj 
dejavnosti za večji dobrobit našega kmeč-
kega življa. Prav v tej številki Glasnika so 
objavljeni razpisi za sofinanciranje slede-
čih vsebin:

–  varstvo tradicionalnih krajin in stavb;
– tehnična podpora (izobraževanje kme-

tov);

– pomoč za plačilo zavarovalnih premij 
(zavarovanje živali za primer bolezni);

– pomoč za vzpodbujanje proizvodnje 
kakovostnih kmečkih proizvodov.

Vsi zainteresirani uporabniki lahko do-
bijo podrobne informacije pri ge. Brigiti 
Marinšek na Občini Škofljica oziroma po 
telefonu 01 360 16 18.

S sofinanciranjem občina tako ponuja 
podporo pri razvoju kmetijstva naše ob-
čine. Vsi, ki načrtujete obnove krajinske 
arhitekture, se nameravate izobraževati 
ali pa morda pripravljate lasten kmečki 
proizvod, izkoristite pomoč iz občinskih 
sredstev. Med razpisi boste zagotovo našli 
tudi kaj po meri vaše kmetije. 

Andrej  Pogačnik

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 na 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 v letu 2008. Rezultati preskušanj 
kažejo, da je pitna voda skladna z določbami Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06).

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

OSKRBOVALNO OBMOČJE

PARAMETER enota mejna 
vrednost PIJAVA GORICA 

KLEČE, HRAST-
JE, JARŠKI PROD, 

BREST
21. 7. 2008 22. 7. 2008

pH 6,5–9,5 7,35 7,45
Elektroprevodnost (pri 20 0C) μS/cm 2500 505 443
Celotni organski ogljik (TOC) mg/l C brez sprememb 0,40 0,40

Amonij m g / l 
NH4

0,5 <0,02 <0,02

Nitrat m g / l 
NO3

50 3,3 12,8

Nitrit m g / l 
NO2

0,5 <0,01 <0,01

Sulfat m g / l 
SO4

250 12,5 13

Klorid mg/l Cl 250 2,6 7,1
Fluorid mg/l F 1,5 <0,1 <0,1
Bor mg/l B 1 <0,04 0,04
Krom μg/l Cr 50 <2 <2
Svinec μg/l Pb 25 <2 <2
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

Razpisi za področje kmetijstva

Pregled rezultatov notranjega nadzora 
skladnosti pitne vode v Občini Škofljica
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JP VODOVOD-KANALIZACIJA, d. o. o., 
je v Občini Škofljica izvajalec gospo-
darske javne službe oskrbe s pitno vodo 
na oskrbovalnem območju centralnega 
vodovodnega sistema, kjer ležijo naselja 
Lavrica, Škofljica, Babna Gorica, La-
nišče, 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, 
Podblato, Smrjene, Gradišče, Želimlje in 
Vrh nad Želimljami. Na oskrbovalno ob-
močje centralnega vodovodnega sistema 
odvisno od tlačnih razmer priteka pitna 
voda iz vodarn Kleče, Hrastje, Jarški prod 
in Brest, oskrbovalno območje Pijava 

Gorica pa se napaja iz vodarne Brezova 
noga. 

Nobeno drugo živilo ni nadzorova-
no tako strogo kot prav pitna voda. Nad 
zdravstveno ustreznostjo in skladnostjo 
pitne vode bdimo tako v JP Vodovod-Ka-
nalizacija v okviru notranjega nadzora kot 
ministrstvo, pristojno za zdravje, v okviru 
monitoringa. Ustreznost nadzora prever-
jajo inšpekcijske službe. Notranji nadzor 
poteka po načrtu, ki natančno opredeljuje 
dnevna mesta vzorčenja in vrsto presku-
šanj na posameznem odvzemnem mestu 
glede na vrsto tveganja. 

Preskušanje vzorcev v okviru notra-
njega nadzora izvaja Služba za nadzor 
kakovosti pitne in odpadne vode v labo-
ratoriju JP Vodovod-Kanalizacija in zu-

nanji izvajalci. Vsi izvajalci izpolnjujejo 
splošna merila za delovanje preskusnih 
laboratorijev, predpisana po standardu 
SIST EN ISO/IEC 17025 in redno sode-
lujejo v medlaboratorijskih primerjalnih 
preskusih.

Skladno s Pravilnikom o pitni vodi 
(Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06) 
smo pripravili letno poročilo o skladnosti 
pitne vode za leto 2008, ki je objavljeno 
na spletni strani www.vo-ka.si v rubriki 
Informacije/Pitna voda. Povzetek poro-
čila se nahaja v preglednici, ki prikazuje 
število odvzetih in neskladnih vzorcev za 
mikrobiološka in fizikalno-kemijska pre-
skušanja v okviru notranjega nadzora za 
oskrbovalni območji Kleče, Hrastje, Jar-
ški prod, Brest in Pijava Gorica.

Povzetek letnega poročila JP Vodovod-Kanalizacija o 
skladnosti pitne vode na oskrbovalnih območjih 
Občine Škofljica za leto 2008

VODOVODNI 
SISTEM OBMOČJE 

MIKROBIOLOŠKA PRESKUŠANJA KEMIJSKA PRESKUŠANJA
Odvzeti vzorci Neskladni vzorci Neskladni vzorci

E. Coli Odvzeti vzorci Neskladni vzorci

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

LJUBLJANA
KLEČE, HRASTJE, 
JARŠKI PROD, BREST 

33 75 3 0 0 0 0 0 12 3 0 0 -

PIJAVA GORICA PIJAVA GORICA 41  - 1 0  - 0 0 0 39 1 0 0 -
SKUPAJ 74 75 4 0 0 0 0 0 51 4 0 0 -

OPOMBE:
RA – redne analize
IA – izredne analize v obsegu rednih mikrobioloških preskušanj zaradi prekinitve kloriranja v vodarni Brest in preskušanja, ki 

niso načrtovana vnaprej
OA – občasne analize
PAR – neskladni parameter
Za vsa morebitna vprašanja smo vam na razpolago na e-naslovu voka@vo-ka.si.

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

Ko boste prebirali sledeče vrstice, bo 
letošnja pomlad že pošteno zakoračila v 
naše loge. Kljub temu so našteta nekatera 
dela zimske službe v občini, saj pozimi 
težko vsakemu ustrežeš. 

Naša geografska razgibanost od ravni-
ne do hribovitih Orel, Smrjen, Vrha, Gra-
dišča, Klade … zahteva svoje. Ker so se 
naselja hitreje širila, kakor so se moder-
nizirale ceste, imamo danes milijon težav 
– ceste s premajhno širino, brez izogiba-
lišč in še kaj, tako da je pozimi lahko pra-
va groza. 

Pa poglejmo nekaj osnovnih podatkov 
o delu na cestah pozimi:

– za pluženje imamo 81,5 km cest,
– ceste, ki se plužijo, pa niso kategorizi-

rane, so dolge16 km,
– 10 000 m2 parkirišč (12 parkirišč),
– 7,5 km pločnikov.
Vsako jesen naredijo podroben izved-

beni program zimske službe. Program 
obsega: popis vseh del, strojne opreme, 
izvajalcev odsekov, dežurno službo, pre-
gledniško službo, prioritete, deponije za 

posipne materiale in deponije za odvoz 
snega. 

Vsaka akcija se izvaja po delovnih na-
logih. Nosilec pogodbe zimske službe za 
občinske ceste in poti je KRIŽMAN, d. o. 
o., z 9 podizvajalci – pogodbeniki.

Osnovni problem pri delu so preozke 
ceste (širina 2 m) in tako ni prostora za 
pluženje snega.

V jesenskem času se opravi obrezova-
nje grmovja v profilu ceste, okrasno gr-
movje obrežejo.

Zimska služba 2008/2009
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Iz krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti - Aktualno

Kole postavljajo jeseni in pobirajo spo-
mladi. Ob tem času po potrebi pometajo 
ceste. V novembru je bilo v občini 8614 
prebivalcev, trenutno to znaša 2932 go-
spodinjstev, za katere se opravlja opisano 
delo. 

V pretekli zimi so opravili 29 posipa-
vanj peska in 17 pluženj snega, a delo ne 
more biti opravljeno v hipu in takoj, ko 
zaplešejo prve snežinke. Vsi, ki se ukvar-
jajo z zimsko službo, imajo zahtevno na-
logo in se je tudi v celoti zavedajo. Morda 

včasih tudi kaj spodleti, a ne namenoma 
ali iz hudobije. Dela ni malo, prav tako pa 
ne predstavlja majhnih stroškov. 

Andrej  Pogačnik

Lavrica,18. februar 2009. KS Lavrica 
je imela svoj redni sestanek. Dnevni red 
je bil pester. Na kratko povzemamo nekaj 
utrinkov z razprave. 

Za novo naselje Ob potoku, ki se gradi, 
bodo dali Občinskemu svetu Občine Škof-
ljica predlog, da se v bodoče preimenuje 
v Ogrinovo ulico. 

Če gospodarska kriza ne bo preveč za-
tegnila denarne pomoči, bodo v juniju 
tudi letos praznovali »Dan Lavrice«. Za 
izvedbo programa so določili poseben 
organizacijski odbor. 

Podžupan Roman Brunšek je podal raz-
lago, kako tečejo aktivnosti za gradnjo 
nove šole, ki se bo začela letos in po planu 
zaključila leta 2011. V šoli bo tudi večna-
menski prostor – dvorana – za občane in 
razne prireditve v kraju.

V sklop gradnje kareja VS 4/4 (Ob po-
toku) spada tudi rušenje stare stavbe ALI-
MEX ob Kamnikarjevi in Dolenjski cesti. 

Gradbeno dovoljenje za rušitev so na Ob-
čini Škofljica že pridobili. Rušenje se bo 
kmalu pričelo. Dokončana nova šola bo 
zaživela, ko bodo v celoti izpolnjeni vsi 
pogoji soglašanja. 

KS Lavrica pogosto pošilja razna pisma 
svojim sogovornikom na občino. Kako 
pogosto so krajani nezadovoljni, se vidi 
iz vsebine dopisov, odgovorov nazaj na 
Lavrico pa ni. Zato se prav pogosto pis-
cem na KS Lavrica zapiše beseda »ZA-
HTEVAMO«. No in je nekomu na občini 
prekipelo. Napisali so odgovor za ne-
rgajočo KS Lavrica. V tem pismu so jih 
podučili, da niso odgovarjali zato, ker so 
zastopniki KS nesramno napisali, da ZA-
HTEVAJO … Tako ne smejo pisati, lahko 
pa zapišejo, da PROSIJO, POTREBUJE-
JO … in bodo dobili ustrezen odgovor. 
Sklenili so, da bodo PODUK upoštevali, 
čeprav jih moti, da so DAVKE pa dolžni 
plačevati. Plačevati položnice za občinski 

proračun je OBVEZA, v obratni smeri pa 
to ne gre. To je podobno mišnici, v katero 
lahko zlezeš, iz nje pa ne moreš.

KS Lavrica podpira predlog, da pride 
do spremembe Statuta občine Škofljica 
v tem, da iz ene volilne enote nastanejo 
3 (Lavrica in Orle skupaj, Škofljica sama 
ter Pijava Gorica, Želimlje, Smrjene, Gra-
dišče in Vrh skupaj). 

Z ozirom na to, da se v občini prebival-
stvo močno povečuje, predlagajo poveča-
nje števila svetnikov. 

Prepričani so, da je v teh vrsticah za-
slediti nekaj pobud. Te bodo koristile, 
ko bomo imeli opraviti z zaposlenimi na 
občini, ki imajo vedno prav. Še vedno pa 
velja, da imajo prav volivci, ko je prilika 
za to. To ljudstvo ta sistem gor drži, so 
rekli že velikokrat, in slabih izkušenj se 
ne pozabi hitro.

Andrej Pogačnik

Lavrica

Bomo na Lavrici dobili Ogrinovo ulico?

Gospod Ivan Jordan je v lokal-
ni samoupravi prisoten že dobra 
tri desetletja. Leta 1978 je postal 
delegat skupnosti Žaga takratne 
Krajevne skupnosti Škofljica, ob 
nastanku samostojne občine je 
bil še po takrat veljavni zakono-
daji predsednik občinskega sveta 
(1995–1998), naslednje tri man-
date pa občinski svetnik. V teko-
čem mandatu ga je župan imeno-
val za podžupana za gospodarske 
dejavnosti. Aktiven je tudi na ravni 
civilne družbe, saj je član mnogih 
društev, ki delujejo v naši občini.

Prosim vas, da najprej na 
kratko predstavite, kakšna po-
oblastila vam daje funkcija pod-
župana.

Teoretično ima podžupan moč 
odločati v vseh stvareh kot župan. 
Še posebej v primeru, če župa-
na ni. V praksi se župan po svoji 
(politični) presoji odloči, koga bo 
na to mesto imenoval in kakšna 
pooblastila mu bo dal. Mene je 
pooblastil za gospodarstvo, ka-
mor spadajo vse dejavnosti, razen 
družbenih dejavnosti, ki jih po-
kriva podžupan Roman Brunšek. 
Med gospodarske dejavnosti so-
dijo tudi finance.

Od kod se napaja občinski 
proračun?

Kot občina imamo tri izvirne 
prilive: dohodnina oziroma glava-
rina, davki (predvsem nadomestilo 
za uporabo stavbnega zemljišča, 
ki ga plačujejo pravne in fizične 

Ivan Jordan, podžupan za gospodarske dejavnosti

Občina ima dobro lego, žal je ne znamo izkoristiti
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osebe), takse, pristojbine in prihodke iz 
lastnih virov.

Na podlagi česa določate vrednost toč-
ke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča? V primerjavi z Ob-
čino Grosuplje imamo zelo nizko vred-
nost točke.

Točko za izračun vrednosti določamo 
na podlagi stopnje komunalne opre-
mljenosti in stopnje inflacije.

Pred dvema letoma smo se odločili, da 
bomo v treh korakih ujeli sosednje občine. 
Ob tem moramo vedeti, da se ne moremo 
primerjati z Občino Grosuplje, saj gre za 
mestno občino. Na podlagi naše odločitve 
bomo skušali s postopnimi dvigi – nače-
loma v treh fazah – ujeti sosednje občine. 

Kako uspešni ste pri pobiranju dav-
ščin?

Letos nam je uspelo pri fizičnih osebah 
pobrati približno 90 % davkov. Izplačilo 
je sicer 100%, vendar ker je gradnja živa 
stvar, ob izstavitvi položnic predvideva-
mo, da nimamo popolnih podatkov, zato 
upoštevamo 10% izpad.

Ali lahko na splošno ocenite trenutno 
stanje naše občine?

Zavedati se moramo, da smo bili v času 
nekdanje Občine Ljubljana Vič -Rud-
nik izredno podhranjeni. Ti kraji so bili 
dobesedno odrinjeni od vseh investicij. 
Tretjina sedanje občine je bila brez vodo-
voda, večina cest je bilo makadamskih. 
Tako smo v prvih letih nove občine vsa 
sredstva vlagali v izgradnjo vodovodnega 
sistema in cest, ob tem pa zamujali z grad-
njo vrtcev, kar nas danes tepe. Če bi imeli 
normalen prirast prebivalcev, bi sledili 

tudi potrebam po vrtcih, vendar moramo 
vedeti, da se je v zadnjih desetih letih pre-
bivalstvo skoraj podvojilo.

S čim pojasnjujete tako naglo rast 
prebivalstva? 

Verjetno je bila napačna naša politika. 
Mi nismo sledili in pogojevali gradnje in-
frastrukture z gradnjo objektov. Tako so 
se gradili mnogi objekti, infrastruktura pa 
ne. To je velika slabost. Srečo pa imamo 
v tem, da skozi občino poteka regionalna 
cesta, ki jo vzdržuje država. Tako nekaj 
privarčujemo pri obnovi in vzdrževa-
nju cest. Potem imamo zelo dobro lego: 
imamo železniško in cestno povezavo z 
Ljubljano, v neposredni bližini je avto-
cesta, a žal tega ne znamo izkoristiti. Če 
pogledate sosednji Ig, ima v primerjavi z 
nami zelo slabe povezave, z Ljubljano le 
eno ozko cesto.

Kaj menite o počasni gradnji poslov-
no-obrtne cone?

Ideja o gradnji obrtne cone je zelo sta-
ra. Začetki segajo v leto 1988. Za samo 
gradnjo pa se je občina dokončno odločila 
leta 1995, in sicer za polovico manjšo iz-
vedbo, kot so jo sprva načrtovali. Gradnje 
smo se lotili v treh fazah. Prva je gotova, 
druga faza se začenja, saj konec meseca 
marca že pričakujemo gradbeno dovolje-
nje. Tretja faza je v pripravi, saj ima eno-
tnega lastnika. Drugače pa imamo v coni 
tri hude težave: voda, elektrika in kanali-
zacija. Vode in elektrike v coni ni. Elektro 
Ljubljana naj bi zgradil poseben kablovod 
Grosuplje–Škofljica–Ig, ki bi napajal tako 
škofljiško kot ižansko industrijsko cono. 
Električnega voda še niso začeli graditi, 
saj naj bi potekal tudi po zemljiščih Ob-
čine Grosuplje, ki zahteva odškodnino. 
Trenutno potekajo pogajanja med Občino 
Grosuplje in Elektro Ljubljana.

Kako pa poteka napajanje za trenut-
na podjetja?

Delno iz transformatorja, ki je bil zgra-
jen za Hojo, iz njega se napaja tudi pod-
jetje Terra, AC Žgajnar pa si je elektriko 
priskrbel sam iz bližnjega transformator-
ja. Tako imamo enega pomembnejših in-
vestitorjev, podjetje Gavrilović, ki ga ne 
moremo nikamor priključiti.

Kaj pa je narobe z vodovodom?
Vodovod, ki je bil zgrajen konec šestde-

setih let, je bil namenjen gospodinjstvom 
naselja Žaga, zato je bil grajen s cevmi 
premera 100 mm. Industrijska cona ima 
vodovodne cevi premera 200 mm, kar 
pomeni padec pritiska, s tem pa težave z 
oskrbovanjem gospodinjstev z vodo.

Kateri projekt z vidika investicij je 
trenutno najbolj aktiven?

Trenutno se največ dogaja na področju 
Žagarske ceste, kjer se ureja kanalizacija, 
voda, plin in meteorni kanal. Z gradnjo 
kanalizacije bomo tako obnovili oziroma 
na novo zgradili vse vode, ki potekajo po 
trasi. S tem projektom sem zelo zadovo-
ljen. Po tem zgledu bi morali skupaj s pri-
marnim kanalom obnoviti tudi vodovod 
Škofljica–Ljubljana. Osebno se za to zelo 
zavzemam in župan me podpira. V krat-
kem se bo verjetno začelo delati tudi na 
kanalizaciji v Želimljah.

Vedno bolj pereča zadeva postaja tudi 
trgovski center, ki ga občina nikakor 
ne dobi. Glede na število prebivalcev 
praktično nimamo primerne trgovine.

Tega se zelo zavedamo. Nimamo tr-
govskega centra in nimamo banke. Ig jo 
recimo ima. V občini imamo več kot 400 
podjetnikov, ki nimajo banke. Res nepri-
merno!

Ali sploh obstaja interes s strani tr-
govcev?

Župan mi je omenil, da se je neki lastnik 
primernih zemljišč pogovarjal s trgovci za 
prodajo zemljišča, vendar kaj sta se do-
govorila, ne vemo. Dejstvo je, da trgovci 
imajo interes, ko pa pride do pogovorov, 
lastniki zemljišč ne želijo prodati.

Ali se mogoče razmišlja o gradnji ne-
kakšnega centra s kulturno dvorano, 
prostori za društva, morda dodatnimi 
postori za občino?

Tak center bi vsekakor potrebovali. 
Jaz osebno ga vidim na prostoru naspro-
ti šole, območje VP 9/1, vendar glede na 
višino našega proračuna in velike potre-
be po izgradnji komunalne infrastrukture 
smo od tega projekta oddaljeni še nekaj 
svetlobnih let.

Ste na občini kdaj razmišljali o samo-
prispevku?

Ja, o tem smo razmišljali v prejšnjem 
mandatu skupaj s takratnim županom dr. 
Jožetom Jurkovičem. Do realizacije ni 
prišlo. Ob sprejemanju letošnjega prora-
čuna sem imel nekakšen pesimističen go-
vor, v katerem sem izrazil skrb za prihod-
nost naše občine in napovedal, da bomo 
za investicije imeli maksimalno 1,5 mio 
evrov na leto. Iz glavarine dobimo oko-
li 3.800.000 evrov. Od tega skoraj dva 
milijona porabimo za vrtce, šolo ter pre-
voze otrok. Temu je potrebno prišteti še 
socialne transfere, režijski obrat in delo-
vanje občinske uprave. Ko to seštejemo, 
smo porabili že skoraj 80 %. Torej nam 
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za same investicije ostane zelo malo de-
narja.

Koliko je aktualno kreditiranje?
Če bi bila gospodarska situacija taka, 

kot je bila lansko leto, bi kreditiranje zelo 
podprl. Trenutno pa je gospodarstvo pre-
cej v krizi in vzporedno s tem me kredi-
tiranje zelo skrbi. Menim namreč, da bi 
glede na prihodke proračuna zelo dolgo 
odplačevali večji kredit.

Ali so bile narejene kakšne projekci-
je?

Osebno se s tem veliko ukvarjam, ven-
dar potrebujem trimesečno povprečje 
letošnjega gospodarskega leta. Lahko bi 
delali izračun glede na lansko leto, ven-
dar gospodarska slika ni realna. Zato bo 
potrebno še malo počakati. Problem je 
v tem, da če se bo recesija poglabljala, 
bodo ljudje brez služb oziroma bodo de-
lali s skrajšanim delovnim časom in bo 
tudi dohodnina veliko nižja, torej bo nižji 
tudi naš proračun. Zato so trenutno krediti 
tvegani.

Ko je bilo potrebno zgraditi prizidek 
k osnovni šoli na Škofljici, je denar pri-
šel iz delitvene bilance z Mestno občino 
Ljubljana. Kako pa je s financami za 
gradnjo šole na Lavrici? Denar za zem-
ljišče naj bi bil zagotovljen, kaj pa za 
samo gradnjo?

Šolstvo sicer ni moje področje, je pa 
financiranje gradnje, ki sodi v gospodar-
ski del. Pripravljenih imamo 1.570.000 
evrov. V aprilu bomo plačali drugi del 
kupnine za zemljišče, ki bo sicer manjše 
od prvotno načrtovanega.

Kolikšna je razlika?
Najprej smo se pogovarjali o približno 

11.000 m2, sedaj smo pristali na slabih 
8.000 m2, kar je v bistvu minimum.

Verjamete v to, da bo šola odprta je-
seni 2010?

Dvomim. Sedaj je bil izpeljan natečaj 
za projekt. Potem bo potrebno pripraviti 
načrte, sledi poletje z dopusti. Torej, če 
bomo začeli graditi v letošnjem letu, so 
možnosti za končanje skorajda nemogo-
če. Vendar mi bomo vztrajali, kolikor bo 
potrebno!

Je preureditev prostorov za vrtec v 
naselju Lanovo že stekla?

Že in delajo zelo dobro. Pri tem moram 
pohvaliti kolega župana Boštjana Riglerja 
in podžupana Romana Brunška, ki sta se 
pri tej zadevi resnično angažirala.

Kaj se trenutno dogaja z gradnjo 
igrišča na Vrhu nad Želimljami? Gasil-

ci so z zamenjavo priskrbeli zemljišče, 
potem pa …

V letošnjem letu bo zadeva stekla. Zem-
ljišče bo poravnano in utrjeno, postavlje-
na bodo igrala. Denar imamo zagotovljen 
v proračunu, s svojo osebno zavzetostjo 
pa smo dobili tudi donacijo od LEADER 
LAS v višini 5.500 evrov.

Vaše področje je tudi civilna zaščita. 
Mislim, da je bila v lanskem letu izde-
lana ocena ogroženosti za našo občino. 
Ugotovljeno je bilo, da naše področje 
lahko ogrožajo požar, potres, poplava 
in razlitje nevarne snovi. Tej ugotovitvi 
morajo slediti načrti reševanja za po-
samezno nevarnost.

Ti načrti bi pravzaprav morali biti na-
rejeni že leta 2005. Sledilo je resno opo-
zorilo inšpektorja. Danes so v zaključni 
fazi. Manjka nam še načrt potresa. Pregle-
duje jih Uprava civilne zaščite, ki bo na-
nje dala pripombe. Ko jih popravimo, jih 
mora Uprava civilne zaščite potrditi, nato 
pa jih bo župan potrdil in javno objavil.

Kaj nas najbolj ogroža?
Poplave in neurja.
Koliko članov civilne zaščite imamo 

v občini?
Mislim, da je članov okoli 90. Bo pa 

glede na nove standarde potreba delna re-
organizacija.

Zelo ste se angažirali v lanskem letu, 
ko sta občino prizadeli dve hujši neurji. 
Eno neurje je prizadelo Gorenje Blato.

Ja, res je. Imeli smo srečo, da nas je 
vihar zgolj oplazil. Če bi šel vihar skozi 
vas, občinski proračun ne bi vzdržal. Ver-
jetno smo edina občina, ki je v dveh dneh 
sanirala vse strehe, v 10 dneh pa so bile 
sanirane vse poškodbe. Zadeva je poteka-
la takole: Župan je ustanovil komisijo za 
cenitev škode. Drugi dan po neurju smo 
popisali vso škodo in jo ocenili ter poda-
tke poslali na civilno zaščito. Podjetniki 
in obrtniki s Škofljice so se izredno izka-
zali in priskočili na pomoč po svojih mo-
čeh. Lahko smo jim hvaležni. Hkrati smo 
popravila tudi finančno v celoti pokrili 
– delno z občinskimi sredstvi, delno pa iz 
zavarovanja. Ob tem nagovarjam vse ob-
čane, da zavarujejo svoje premoženje, saj 
v primeru večje škode občina ne bo zmo-
gla tako celostno pomagati.

Na predlog župana Boštjana Rigler-
ja vas je civilna zaščita za zasluge pri 
odpravljanju posledic neurja tudi od-
likovala.

5. marca, ob dnevu Civilne zaščite, sem 
v Občini Brezovica prejel bronasto pri-

znanje s strani predstavnikov CZ. Županu 
se ob tej priložnosti zahvaljujem za pred-
log in zaupanje. 

Zanima me, kako se podjetniki, to ste 
tudi sami, v naši občini povezujete? Ali 
ste sploh kako povezani?

V občini deluje Klub podjetnikov in 
obrtnikov, predsednik je Janislav Strgar, 
ki je sicer trenutno bolj v mirovanju. Vsi 
pa smo povezani z Obrtno zbornico Slo-
venije. V Občini Škofljica obstaja tudi 
pravilnik o pomoči obrtnikov pri razvo-
ju obrti, ki pa je zastarel. Potrebno ga bo 
oživiti.

Kakšna je vaša vloga pri dvorcu Li-
sičje? Enkrat ste na seji izjavili, da bi 
bilo dvorec najbolje prodati in z denar-
jem sezidati vrtec. Ste še takega mne-
nja?

Še vedno sem tega mnenja. Ko smo 
grad kupovali, sem sicer glasoval za na-
kup, ker je bila ponudba ugodna. Zavedati 
se moramo, da pri nakupu ni šlo samo za 
objekt, gre tudi za 5000 m2 zazidljivega 
zemljišča. Sami obnove ne bomo nikoli 
zmogli, zato je najbolje, da ga prodamo. S 
privatnim interesom bi grad lahko kmalu 
zaživel, mi pa bi rešili problematiko vrt-
ca.

Se boste drugo leto, ko bodo lokalne 
volitve, zopet potegovali za funkcijo žu-
pana? Trenutno o tem še ne razmišljam, 
ker želim tekoče naloge in projekte uspeš-
no opraviti in dokončati. Če bo s strani 
občanov Občine Škofljica velika podpo-
ra, prav tako pa podpora več političnih 
strank, te možnosti ne izključujem.

Pogovarjal se je Iztok Petrič

Aktualno
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Aktualno

V prejšnji številki smo spraševali o do-
stopnosti občinskih uradov za invalide in 
s strani direktorice občinske uprave mag. 
Lorene Goričan prejeli naslednjo izjavo:
V Občini Škofljica se zavedamo, da je 

dostop za invalide neustrezno urejen. 
Omenjeno problematiko smo skušali ce-
lovito rešiti že v letu 2004 in tudi v letu 
2008 ob obnovi prve etaže občinske stav-
be tako, da bi zgradili ustrezno klančino, 
po kateri bi lahko gibalno ovirane osebe 
dostopale do naših prostorov. V postopku 
projektantske preveritve je bilo ugotov-
ljeno, da je naklon za izgradnjo klančine 
preveč strm, da pa njeno podaljšanje na 
parkirišče in s tem zagotovitev manjšega 
naklona ni mogoče, saj tik ob stopnišču 
poteka prometna cesta. Po tej cesti se je 
promet – z vzpostavitvijo dvojnega križiš-
ča in prepovedjo zavijanja v levo (v smeri 
vožnje proti Kočevju oz. Grosupljem) – še 
okrepil. Ker ustrezne projektne rešitve nis-
mo uspeli najti, smo razmišljali o montaži 
ustreznega pripomočka na samo ograjo 
ob stopnišče, ki omogoča, da gibalno ovi-
rana oseba priključi voziček in se pelje 
navzgor, vendar v tem primeru naletimo 
na oviro dostopa, premajhnega podesta 
ter težkih dvokrilnih vrat, ki jih s strani 
ni mogoče odpreti. Nadalje smo razmiš-
ljali o prestavitvi vhoda z zadnje strani 
stavbe, za kar pa je potrebno ustrezno 
urediti zelenico pred (za stavbo), preseli-
ti prostore medobčinske inšpektorice (za 
kar trenutno ni prostora znotraj stavbe) in 
narediti preboj ter ustrezno urediti vhod. 
Ker je potrebno posamezne rešitve izvaja-
ti celostno, smo smatrali, da je smiselno 
nameravano investicijo reševati v okviru 
širitve in posodobitve kulturne dvorane s 
pripadajočimi prostori. 

 Na občini imamo enega ali dva obiska 
gibalno oviranih oseb na leto. Vsaki od 
teh strank se posvetimo tako, da župan ali 
uslužbenci stopimo do osebe in se z njo 
pogovorimo zunaj stavbe oziroma da ji 
fizično pomagamo dostopiti v občinske 
prostore. 

 Vsekakor nameravamo omenjeno pro-
blematiko projektno rešiti in odpraviti. 

Tokrat nam je fotografiji poslal občan 
Ivan Fila z Žagarske ulice. Z njima je že-
lel prikazati realno stanje prometa na tej 
ulici. Poleg je zapisal: S priloženih foto-
grafij je jasno razvidno, da v obrtno cono 
ne vozijo zgolj osebna vozila, temveč 

Fotografija sprašuje
tudi tovorna. Naj poudarim, da je tudi za 
osebna vozila promet iz te smeri v obrtno 
cono prepovedan. Število vseh vozil pa se 
iz dneva v dan povečuje! Prosim, da o de-
janskem stanju in dogajanju na Žagarski 
ulici napišete kakšen članek in s tem ob-
vestite občane, kako agilno in skladno z 

obljubami se občina odziva do svojih ob-
čanov. 

Kdo je torej odgovoren za red v prome-
tu na Žagarski ulici, s fotografijama tokrat 
sprašujemo občinsko upravo?

Pripravil Iztok Petrič
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Aktualno

Gospa Barbara Štepec, 70, je lansko leto 
prejela županovo priznanje za prizadevno 
delo v Društvu upokojencev Škofljica. Po 
poklicu je trgovka. Na Škofljico, kjer sta 
z možem zgradila lično hišo, se je s svo-
jo družino priselila leta 1985 in ustvarila 
topel dom. Pravi, da so ji škofljiški ljudje 
zelo všeč in da se med njimi dobro počuti. 
Članica Društva upokojencev Škofljica je 
od leta 1993, posebej aktivna pa je posta-
la leta 1999, ko je dokončno zaključila z 
delom v družinskem podjetju.

Dolgoletna blagajničarka
Njena glavna skrb v društvu je blagaj-

na. »Nekaj dni po novem letu začnemo 
pobirati članarino. Društvo ima 627 čla-
nov, tako je dela precej. Dve tretjini čla-
nov obveznost poravna samih, ostale je 
potrebno obiskati na domu,« pripoveduje. 
Na vprašanje, ali vodi celotno poslovanje, 
pove, da ga je, da pa je danes to vse pre-
več povezano z računalnikom, zato ji pri 
tem delu pomaga ga. Regina Gabriela. 
»Zadnje čase imam težave z očmi, zato ne 
morem dolgo gledati v ekran. Če bi bile 
oči zdrave, bi se zagotovo naučila tudi 
dela z računalnikom,« resno pripomni. 
Veliko pozornosti posveti pripravi letnega 
finančnega poročila, sicer pa vse poslova-
nje sproti usklajuje in se dogovarja s pred-
sednikom društva g. Alojzom Žistom, za 
katerega pravi, da je čudovit in skrben 
predsednik ter da odlično sodelujeta.

Delo gospe Barbare pa se z blagajniški-
mi posli v društvu ne konča. Aktivna je 
še v Socialno-varstveni komisiji, Likov-
ni skupini, sodeluje pa tudi pri projektu 
Starejši za starejše. V okviru Socialnovar-
stvene komisije obiskuje starejše ljudi na 

Barbara Štepec, prejemnica županovega priznanja 2008

Sonce posije, ko nekdo pride k hiši
domu. Mesečno obišče dve do tri osebe. 
»Veste, tem ljudem (ki jih obiskuje, op. 
a.) sonce posije, ko nekdo pride k hiši. 
Mnogi pripovedujejo, da so tisti dan polni 
pričakovanja, ker vedo, da jih bo nekdo 
obiskal. Potrebujejo predvsem pogovor in 
druženje.« Vsak dan obišče tudi sosedo, 
ki je na invalidskem vozičku. Pri likov-
ni skupini, ki jo predano vodi občanka 
akademska slikarka Pavla Perme, razvija 
svoje umetniške spretnosti, pomembno 
pa je, da se ob likovnem ustvarjanju tudi 
družijo. Vsak prvi ponedeljek v mesecu 
opravlja dežurstvo, ko imajo upokojenci 
možnost kontroliranja holesterola, krvne-
ga tlaka in sladkorja. To delo opravljajo 
tri upokojene medicinske sestre. Vedno se 
odzove od 40 do 50 članov. Pri projektu 
Starejši za starejše gospa Barbara anketira 
starejše od 69 let. Na podlagi vprašalnika 
ugotavljajo kakovost njihovega življenja. 
Gre za vseslovenski projekt in DU Škof-
ljica v njem predstavlja pomemben člen.

Ob vprašanju, kaj ji pomeni možnost 
delovanja v društvu, pravi, da čuti poseb-
no zadovoljstvo, da je lahko med ljudmi, 

saj jih ima zelo rada. Ob tem nagovori vse 
občane: »Bodite odprti ljudje, sosed naj 
se pred sosedom ne skriva.« Tudi sama 
ima s sosedi dobre odnose in tudi družijo 
se redno.

Za učenje ni nikoli prepozno
Kaj počne za svojo dušo? »Rada berem. 

Zanima me vse, kar zadeva zdravje in ure-
janje vrta. Po televiziji ali radiu pa zelo 
rada prisluhnem pogovornim oddajam. 
Zelo rada potujem. Zadnji dve veliki po-
tovanji sta bili na Švedsko in v Egipt. Ni-
koli ne bom pozabila potapljanja na dah 
ob koralnih grebenih Rdečega morja.« Za 
rekreacijo skrbi predvsem tako, da veliko 
hodi. Pravi, da je kar naprej na cesti. Veli-
ko ji pomeni urejen dom. Njena jedilnica 
je bila obdana z lepo cvetočimi orhideja-
mi. Preseneti me s tem, da obiskuje tečaj 
angleščine, ki enkrat tedensko poteka v 
osnovni šoli. Med pripovedovanje o te-
čaju spretno vplete tudi nekaj angleških 
besed. »Tako se bom na potovanjih lažje 
znašla,« še doda za konec.

Hvaležna je vsem sodelavkam in sode-

Barbara Štepec (prva z leve) v družbi s članicami Socialno-varstvene komisije
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Aktualno

lavcem v društvu. Posebej izpostavi gospo 
Jelko Pangerc in društveno tajnico Bredo 
Pušnik. Slednjo vidi kot potencialno pred-
sednico. Tekom desetletnega druženja ni 
nikoli prišlo do sporov. »Smo učinkovita 

elita.« Za prihodnost pa si želi, da bi jo 
zamenjala kakšna mlajša članica.

Občani si lahko le želimo, da bi bilo 
med nami veliko tako odprtih, predanih in 
delavnih ljudi, kot je ga. Barbara Štepec. 

Ob čestitki za prejeto priznanje ji želimo, 
da bi bila tudi sama deležna enake po-
zornosti, kot jo namenja starejšim v naši 
občini.

Pogovarjal se je  Iztok Petrič

Bliža se spomladansko obdobje, čas, 
ko se prebujata rastlinski in živalski svet. 
Ljudje radi zahajamo v naravo, kjer se 
lahko sprostimo in naberemo novih moči. 
Pogosto nas na sprehodih spremljajo naši 
štirinožni prijatelji, zato je prav, da smo v 
teh primerih osveščeni in ravnamo tako, 
kot zahteva zakonodaja.

Po l. 2001 se na slovensko ozemlje zo-
pet vrača steklina. Po podatkih VURS-a, 
beležimo v lanskem letu 57 primerov t. i. 
silvatične stekline (55 lisic, 1 kobila in 1 
pes). Zaradi ponovnega pojava stekline, 
smo upravljavci lovišč dolžni v skladu z 
odredbo VURS-a oddajati na preiskavo 
vse lisice in vse ostale živali, za katere ob-
staja sum na steklino. 

Silvatična steklina, ki jo prenašajo lisi-
ce, predstavlja grožnjo za prenos bolezni 

na domače živali in posredno tudi na lju-
di. Ko se razvijejo nevrološki simptomi 
bolezni, je žal prepozno.

Steklina se zaključi s smrtjo okužene 
živali ali človeka.

V jesenskem času bo VURS izvedel 
akcijo cepljenja lisic s polaganjem vab. 
V tistem tednu bodo morali psi ostati na 
vrvicah.

Ključni del zdravstvenega varstva do-
mačih živali je cepljenje proti steklini in 
je tik pred vrati. Vse pse, ki so starejši 
od 3 mesecev, je potrebno cepiti. Zato 
velja poziv vsem lastnikom psov, da pse 
cepijo in poskrbijo, da se psi ne gibljejo 
brez nadzora. Še posebej velja to za tiste 
lastnike, ki imajo pse neprestano proste. 
Številni neusmiljeno preganjajo divjad, 
jo pogosto ulovijo in pokončajo. Prihaja 

LD Škofljica opozarja

Steklina in divjad 
obdobje, ko bo divjad polegla mladiče. 
Vsako leto beležimo številne neljube pri-
mere, kako psi lovijo breje srne tik pred 
polegom in trgajo njene mladiče. To je ne-
dopustno in nesprejemljivo. Zoper kršite-
lje bosta ukrepali veterinarska in lovska 
inšpekcija.  

Če opazite sumljivo obnašanje živali, 
jo poskusite izolirati, da ne pride v stik z 
drugimi živalmi ali ljudmi, in takoj obve-
stite najbližjega člana lovske organizacije 
ali VURS.

Prosimo, da poskušate ravnati v skladu 
s priporočilom, saj bomo le skupno z do-
slednim izvajanjem preventivnih ukrepov 
dolgoročno zagotovili boljše zdravstveno 
varstvo živali in nas samih.

Tudi sprehodi po naravi bodo zato bolj 
prijetni.

LD Škofljica
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DeSUS: 
za napredek v občini

V sredo, 11. 3. 2009, je dobro obiskana letna skupščina DeSUS obra-
vnavala priprave na 7. kongres ter občinsko problematiko. Pri slednji je 
bila značilna pestra in kritična razprava, vendar z mnogimi pozitivnimi 
spodbudami za napredek v občini.

Podpiramo stališča glede izgradnje doma starejših skupaj z drugimi organizacijami, prav tako razširitev zdrav-
stvenega varstva – objektivno smo bili seznanjeni tudi z napori občinskega vodstva – problemi niso le na tej strani, 
temveč tudi na državni. Enako velja za prepotrebno obvoznico.

Soglasno smo ugotovili, da občina nima strateškega načrta razvoja, iz česar sledi poleg drugega tudi neenakome-
ren razvoj vseh delov občine. Vsi, tudi najmanjši kraji, imajo pravico biti enakovredno obravnavani v dolgoročnem 
planiranju. Večina naših članov je zelo aktivna v svojih lokalnih okoljih in dobro pozna krajevne razmere.

Seznaniti je potrebno občane, za koliko evropskih sredstev se je Občina Škofljica potegovala, koliko jih je dobila 
in zakaj jih ni uspela pridobiti.

Zaposlitve v občinski upravi morajo omogočiti strokoven pristop k pridobivanju teh sredstev. Gospodarstvo brez 
gospodarja ni uspešno, zato je nujno, da župan opravlja svoje delo v celoti.

Zagotoviti bi morali večjo pokritost s trgovsko mrežo, pritegniti občane, kadar se postavljajo obrati, ki lahko 
škodujejo okolju, občina naj zagotovi dovolj zemljišč za javno rabo v vseh krajih, tudi za povožene živali ni po-
skrbljeno.

Letna skupščina se je končala z odprtjem razstave pokrival in modnih dodatkov iz obdobja renesanse, glasbenim 
programom in družabnim srečanjem.

Peter Pal

Aktualno - Politične stranke

Na pepelnično sredo se je okoli pol dveh 
popoldan na Lavrici zgodila huda promet-
na nesreča. Tovornjak, poln prsti, je pre-
čkal železniško progo na nezavarovanem 
železniškem prehodu na začetku naselja 
– gledano iz smeri Ljubljane. Na srečo 
se je končalo zgolj pri materialni škodi. 
Nekateri udeleženci v prometu očitno ne 

Huda prometna nesreča 

Tesno srečanje

razumejo, da ima vlak vedno prednost. 
Priložene fotografije naj bodo v spomin 
in opomin za mlade in stare voznike, paz-
ljivost pa tudi pešcem ne bo škodila.

Besedilo in fotografiji
Andrej Pogačnik
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Ali bomo poslej 
v naši občini na 
lokalnih volitvah 
volili drugače?

Po dolgih letih obljub o decentralizaciji občine 
na vseh področjih in enakovrednem vključevanju 
v prav vse občinske pore smo se na Lavrici odloči-
li, da županu predamo predlog spremembe Statuta 
občine Škofljica in osnutek Odloka o določitvi vo-
lilnih enot za volitve članov občinskega sveta obči-
ne Škofljica, kjer predlagamo, da se sedaj namesto 
v eni volilni enoti voli v treh volilnih enotah. To 
je po našem mnenju prvi in zelo pomemben korak 
k »popolni enakopravnosti« vseh delov naše obči-
ne na prav vseh področjih. Enakomerna krajevna 
zastopanost v občinskem svetu lahko pripomore 
k boljšemu uresničevanju lokalne samouprave in 
k povečanju zavesti o skupnih interesih in skup-
ni pripadnosti občini. Večja krajevna zastopanost 
se gotovo doseže tudi z razdelitvijo občine na več 
volilnih enot.

Ta sprememba bi bila pravičnejša do vseh po-
tencialnih kandidatov za člane Občinskega sveta 
Občine Škofljica, še zlasti za tiste z obrobja, saj so 
bili sedaj v večini na volilnih listah umeščeni na 
mesta z manjšimi možnostmi izvolitve. Na več vo-
lilnih enot je že prešla večina občin, ki izpolnjujejo 
zakonske zahteve in volijo po proporcionalnem 
volilnem sistemu. 

Sam sem v tem osnutku predlagal ustanovitev 
treh volilnih enot: 

1. volilna enota bi obsegala območji krajevne 
skupnosti Lavrica in vaške skupnosti Orle, v kateri 
bi se volilo 5 članov občinskega sveta;

2. volilna enota  Škofljica bi obsegala območje 
četrtnih  skupnosti Pevčeva dolina in Hribi, Raven-
ska dolina,  Žaga, Novo Lanišče in vaških skupno-
sti Lanišče, Zalog - Klanec, Glinek, Pleše, Dole in 
Reber, Gumnišče in Gorenje Blato, v kateri bi se 
volilo 6 članov občinskega sveta;

3. volilna enota bi obsegala območje krajevnih 
skupnosti Pijava Gorica in Želimlje, vaških skup-
nosti Gradišče nad Pijavo Gorico, Smrjene, Vrh 
nad Želimljami in Klada, v kateri bi se volilo 6 
članov občinskega sveta. In v drugem predlogu, v 
kolikor občinski svet prvega ne bi sprejel:

1. volilna enota bi obsegala območji krajevne 
skupnosti Lavrica in vaške skupnosti Orle, v kateri 
bi se volilo 5 članov občinskega sveta,

2. volilna enota bi obsegala območje Škofljice, 
in sicer četrtnih  skupnosti Pevčeva dolina in Hribi, 
Ravenska dolina,  Žaga, Novo Lanišče in vaških 
skupnosti Lanišče, Zalog - Klanec, Glinek, Pleše, 
Dole in Reber, Gumnišče in Gorenje Blato, območ-
je krajevnih skupnosti Pijava Gorica in Želimlje, 
vaških skupnosti Gradišče nad Pijavo Gorico, Smr-
jene, Vrh nad Želimljami in Klada, v kateri bi se 
volilo 12 članov občinskega sveta.

Sam menim, da gre pri proporcionalnem volil-
nem sistemu v eni volilni enoti kljub preferenčne-
mu glasu za uzakonjeno kršitev načela sorazmer-
nosti, saj je ta možnost najmanj proporcionalna 
in prav zato je večina občin, ki izpolnjuje vse za-
konske pogoje, prešla na več volilnih enot. Z več 

volilnimi enotami se tako zagotovi načelo enake 
volilne pravice. V kolikor bo občinski svet zavrnil 
prvi predlog, ne vidim razloga, da bi zavrnil tudi 
drugega, glede na to, da Lavrica že vsa leta pri 
volitvah poslancev v državni zbor voli v povsem 
drugem okraju kot Škofljica, pa to nikogar ne moti. 
Poleg tega pa so pri zadnjih županskih volitvah na 
predvolilnih srečanjih na Lavrici kar trije od štirih 
kandidatov za župana podprli predlog ustanovitve 
več volilnih enot v občini.

Trenutno je osnutek odloka pri Komisiji za 
statut in poslovnik, velika verjetnost pa je, da bo 
uvrščen na dnevni red ene od naslednjih sej občin-
skega sveta. Vse novosti na tem področju si lahko 
ogledate na spletni strani www.lavrica.eu. 

Neodvisni občinski svetnik
Bojan Božič

Politične stranke

Na eni izmed zadnjih sej je izvršilni od-
bor Nove Slovenije potrdil listo, s katero 
bo Nova Slovenija nastopila na volitvah 
v evropskih parlament. Glede na bogate 
evropske izkušnje kandidatov ima N.Si 
zagotovo najboljšo listo, je prepričana 
predsednica stranke Ljudmila Novak. Na 
zadnjih volitvah v evropski parlament je 
N.Si s 23 % zmagala, zato nosilec liste 
Lojze Peterle ne vidi razloga, zakaj rezul-
tat iz leta 2004 ne bi ponovili, saj bo na 
listi nastopila večina kandidatov iz zma-
govalne liste 2004, hkrati pa se je lista 
okrepila še z novimi prepoznavnimi in 
kompetentnimi kandidati.

Druge volitve v evropski parlament 
bodo v nedeljo, 7. junija 2009. V Slove-
niji bomo volili sedem evropskih poslan-
cev in poslank, ki bodo v okviru svojih 
političnih skupin zagovarjali interese 
Slovenije. Lojze Peterle med sedanjimi 
evropskimi poslanci zaseda najvišjo me-
sto, je namreč podpredsednik Evropske 
ljudske stranke, ki je največja politična 

skupina v evropskem parlamentu. Zara-
di svojih bogatih izkušenj je v preteklem 
mandatu opravljal številne pomemben 
naloge v Centralni Aziji. Prav tako je 
poznan zaradi svojega prizadevanja na 
področju boja proti raku ter tehnoloških 
inovacij. 

Ljudmila Novak, ki je bila leta 2004 
prav tako izvoljena v evropski parlament, 
pravi, da je v teh letih spoznala, kako 
velik vpliv ima Evropska unija na naše 
vsakdanje življenje, vendar se tega niti 
ne zavedamo. Prepričana je, da bi morali 
zaradi vse večje vloge evropskega parla-
menta znotraj Unije tudi slovenski voliv-
ci večjo pozornost nameniti volitvam v 
evropski parlament.

Peterle in Novakova sta se s svojim do-
sedanjim delom v evropskem parlamentu 
zelo izkazala, zaradi česar sta prejela tudi 
več nagrad. Naj omenim, da je Peterle 
leta 2004 prejel prestižno nagrado Meri-
tee Europeen in Gold ter bil lani nagra-
jen za najbolj aktivnega poslanca na po-

dročju varnosti hrane, preventive in boja 
proti raku, Ljudmila Novak pa je bila leta 
2007 razglašena za najbolj aktivno slo-
vensko evropsko poslanko.

Tudi ostali kandidati na listi N.Si imajo 
številne evropske izkušnje. Mojca Kucler 
Dolinar je na primer vodila Ministrstvo 
RS za visoko šolstvo, znanost in tehnolo-
gijo ravno v času slovenskega predsedo-
vanja EU, Anton Kokalj je bil v preteklem 
mandatu predsednik Odbora Državnega 
zbora za zadeve EU, dr. Alenka Šverc je 
kot državna sekretarka na Ministrstvu RS 
za šolstvo in šport opravljala pomembne 
naloge povezane z EU, mag. Klemen Žu-
mer pa je že danes aktivno vpet v delo 
bruseljskih institucij, prav tako Ksenija 
Kraševec, ki sodeluje pri številnih med-
narodnih projektih na področju šolstva.

OO N.Si Škofljica

Nova Slovenija na evropske volitve z 
najbolj kompetentno listo



18

V organizaciji DPM Lavrica in izvedbi 
članov Družinskega gledališča Kolenc sta 
nas na pustno nedeljo, 22. februarja 2009, 

Iz dela naših društev

V ŠKPG si prizadevamo pridobiti po-
zornost tudi najmlajših, saj kot pravi rek 
»Na mladih svet stoji«. Zelo pomembno 
se nam zdi, da se spoznamo, povežemo 
med sabo ter da otroci začutijo pomemb-
nost različnih aktivnosti, kjer lahko do-
mišljiji prepustijo prosto pot.

Vsi ti razlogi so nas vodili, da smo 21. 
2. 2009 organizirali pustno delavnico, ki 
se je je nad našimi pričakovanji udeležilo 
kar 27 otrok. Nekaj obrazov smo videli 
prvič, kar je še dodatno podkrepilo našo 
voljo. Prvi otroci so prišli že pred deseto 
dopoldne, kmalu pa je bila dvorana v ga-
silskem domu polna otroškega smeha. 

Na začetku so otroci izdelovali pustne 
maske, za katere smo dekleta pripravile 
šablone iz šeleshamerja. Pri ustvarjanju 
so imeli prosto pot in kmalu so nastajali 
prvi metulji, mačke, netopirji in podobno. 
Kasneje so nekatere punčke želele postati 
princeske in vile, zato so si naredile pisa-
ne krone in čarobne klobučke s pajčola-
nom. Fantje niso zaostajali za njimi in so 
hitro naredili svoje meče in že so postali 
vitezi.

Na pustno soboto niso smeli manjkati 
slastni krofi, ki jih je radodarno poklonila 
Gostilna Čot, za kar se iskreno zahvalju-
jemo.

Pustne delavnice na Pijavi Gorici

Veselje se je bližalo h koncu in otroci so 
dokončali še zadnje maske, preden so se 
poslovili. Dobra volja je obvisela v zraku 
tudi, ko so že odšli. V domu so pustili ne-
kaj okraskov, ki smo jih obesili na steno, 
in barvni trakovi pod stropom so pustili 
sled za otroškim rajanjem.

Zanimanje otrok in njihovih staršev nas 
je razveselilo in v prihodnje želimo nada-
ljevati s podobnimi delavnicami. Tudi mi 

sami se lahko veliko naučimo od otrok, 
predvsem nesebične pomoči in brezskrb-
nega veselja, na kar tako pogosto poza-
bljamo. Z lepimi spomini in novimi izzivi 
naproti vas v športnem duhu pozdravlja 
ŠKPG.

Več fotografij si lahko ogledate na 
http://moj.sportni-klub.si/    

Mateja Zajc

Pustovanje na Lavrici
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Iz dela naših društev

skozi pustne vragolije popeljala Pika No-
gavička in njen očka, strašni gusar, ki se 
je prav za to priložnost vrnil z gusarskega 
pohoda. Zabavali smo se ob plesu, petju, 
posamičnih predstavitvah vsake maske, 
različnih igrah ter ob koncu tudi z ob-
veznim sladkanjem s krofi. Otroci so ves 
večer nedvomno uživali. Pred zaključ-
kom prireditve pa so na gusarjev poziv 

sami sebi in tudi drug drugemu iskreno 
rekli »Rad se imam« in »Rad te imam« 
ter prisrčno objeli drug drugega. Tudi če 
si klovn, princesa, žaba, kuža, muca ali 
pikapolonica, dobro dene lepa beseda in 
prijazen objem.

Zelo velik odziv otrok skupaj z mno-
gimi odraslimi nas je prepričal, da si vsi 
skupaj kljub množici karnevalskih prire-

ditev, ki jih ponujajo v bližnji in daljni 
okolici, želimo takšnih prireditev v do-
mačem kraju. 

Pridružite se nam na naših ustvarjalnih 
delavnicah ter čez eno leto na novem pu-
stovanju, če ste zamudili letošnjega.

Vesna Sušec Šuker

Škofljica, pustni torek 2009 – Od 183 
članov društva, vpisanih v seznam, je bilo 
96 prisotnih, v letu 2009 pa se je že včla-
nilo 15 novih članov. Zbora se je udeležil 
tudi podžupan Roman Brunšek. 

Sledila so posamezna poročila. Naj 
omenim nekatere dejavnosti: vseh članov 
se ob rojstnem dnevu spomnijo s čestitko; 
imeli so mali kuharski tečaj; sicer so bili 
pa zelo aktivni na izletih, šli so na Blegoš, 
Zasavsko Sveto goro, v odprto gledališče 
na Studencu pri Domžalah; z novimi za-
vesami in mizami so delno obnovili dvo-
rano. V preteklem letu je umrlo 6 članov. 

Podžupan Brunšek je opisal nekaj ak-
tualnih aktivnosti v občini: zastavljena 
kanalizacija bo letos dokončana, uredili 
bodo dve križišči z Dolenjsko cesto, zače-
li bodo graditi novo šolo, v okviru občine 
bodo pridobili nove kapacitete v vrtcu, pa 
tudi dom za starostnike naj bi pričeli gra-
diti. Za naštete projekte ni več ovir. Sledi-
la so še poročila blagajnika in tajnika. 

DU Lavrica

Občni zbor povezali s pustovanjem

marca predavanje o čebelah, aprila izlet v 
Italijo – Devin in Miramare, plesne vaje, 
maja izlet v Kostanjeviško jamo in po-
sestvo Pule, junija obisk zeliščne kmetije 
Kalan in dan Lavrice, julija grad Brdo in 
gledališče Studenec, avgusta bosta piknik 
in planinski izlet, oktobra gledališče, no-
vembra martinovanje z izletom, decembra 
pa silvestrovanje in likovna delavnica.

Vsako 1. sredo je delavnica ročnih 
spretnosti. Za leto 2009 članarina znaša 
10 evrov. Verjetno našteto še ni vse, zato 
spremljajte obvestila in razmislite, česa se 
boste udeležili. 

Po končanem zboru so imeli še zelo 
uspelo pustovanje. Maske so bile izvirne. 
Prvo nagrado – kosilo za dve osebi – je 
prispevala Gostilna Strah. 

Rajali so pozno v noč. Ne glede na leta 
in dnevno stokanje so zelo poskočno ple-
sali in se zabavali. 

Vsem želim veliko zdravja.

Besedilo in fotografiji
Andrej Pogačnik 

V načrtu za leto 2009 pa so zapisali sle-
deče aktivnosti: predavanje o sadjarstvu, 
10. marca obisk gledališke predstave, 12. 
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Iz dela naših društev

Meseca februar in marec sta v zname-
nju občnih zborov raznih društev in 27. 
februarja 2009 smo se v Kulturni dvora-
ni Občine Škofljica zbrali tudi člani KO 
ZB za vrednote NOB Škofljica na svo-
jem letnem zboru članov. Tudi tokrat se 
je pokazalo, da člani štejejo prisotnost na 
zboru kot pravico in dolžnost. Udeležili 
so se ga v zares velikem številu. Od 188 
evidentiranih članov se jih je zbora ude-
ležilo 110.

Zbor je odprl predsednik KO ZB NOB 
Škofljica Jože Rojc in najprej pozdravil 
vse prisotne, posebej še jubilante, nove 
člane ter vabljene. Od vabljenih so bili 
prisotni podpredsednica Mestnega odbora 
ZZB Ljubljana, predsedniki ali drugi pred-
stavniki KO ZB Lavrica, Šmarje - Sap, 
Barje, Odmev Mokrca z Golega, v imenu 
župana pa je bil prisoten podžupan Ivan 
Jordan. Navzoči so bili tudi predstavniki 
DU Škofljica in DeSUS Škofljica. Po po-
zdravu smo se priklonili umrlim članom v 
letu 2008: Francu Bolhi, Ivanu Neredu in 
Dušanu Pregarcu. Zbor je soglasno potrdil 
predlog delovnega predsedstva in za pred-
sednika imenoval Janeza Ogrinca.

Najprej so sprejeli predlagani dnevni 
red. Poročilo o delu KO ZB NOB Škof-
ljica kot celote je podal predsednik Jože 
Rojc. V KO delujejo poleg UO še Odbor 
za socialno pomoč in skrbstvo, ki mu pred-
seduje Pavla Rojc, Odbor za vzdrževanje 
spomenikov s predsednikom Tonetom 
Pavlinom, Odbor za proslave in pogrebe 
s predsednikom Francem Habjanom, nad 
poslovanjem bedi Nadzorni odbor s pred-
sednikom Milanom Kavškom, finančno 
poslovanje pa vodi blagajničarka Karla 
Martinčič. Kot posebej delovnega je na-
vedel Odbor za socialno pomoč in skrb-
stvo, ki preko celega leta obiskuje starejše 
in bolne člane ter jih pri tem tudi skromno 
obdari. Poudaril je nekaj akcij, ki smo jih 
odmevno izvedli. To predvsem velja za 
srečanje članov, občanov, sosednjih KO 
ZB in domicilne enote I. SPUB Toneta 
Tomšiča v Brezju nad Pijavo Gorico v 
okviru občinskega praznika, ki se ga je 
udeležilo skoraj 500 občanov. Zanje smo 
poskrbeli tako z lepim kulturnim progra-
mom kot z golažem in prijetnim počutjem 
v senci pod velikim šotorom. Udeležili 
smo se 17 proslav, posvečenih padlim in 
dogodkom v NOB, pa tudi osamosvojit-

Letni zbor članov KO združenja borcev za vrednote NOB Škofljica

Na občnem zboru sprejeli 18 novih članov
veni vojni za Slovenijo. Poudarek je dal 
predvsem prvomajskemu obisku proslave 
na Javorci in obisku proslave na Rabu, 
kjer je bilo italijansko koncentracijsko ta-
borišče, kamor smo organizirali avtobus-
ni prevoz. Ob dnevu spomina na mrtve 
smo pripravili pri spomeniku ob občinski 
stavbi proslavo z lepim kulturnim progra-
mom. Na koncu se je zahvalil vsem, ki pri 
izvajanju programskega dela aktivno so-
delujejo, in vsem ostalim, ki s svojo priso-
tnostjo in priznanjem to delo sprejemajo.

V nadaljevanju so podali svoja poro-
čila Pavla Rojc o delu najaktivnejšega 
odbora –Odbora za socialno pomoč in 
skrbstvo. Poudarila je, da njihovo delo 
ni le obiskovanje in obdarovanje bolnih 
in starejših članov, ampak sodelujejo tudi 
pri vseh ostalih akcijah naše organizaci-
je. Pripravljajo čestitke ob dnevu žena in 
novem letu, pripravljajo programe na pro-
slavah, pomagajo pri pobiranju članarine 
in z veseljem pridobivajo nove člane v 
našo organizacijo. Imela pa je kar nekaj 
kritičnih pripomb glede odnosa družbe do 
starih, bolnih, največkrat z minimalno po-
kojnino, za katere se kar naprej krčijo že 
pridobljene pravice po socialnem in

zdravstvenem varstvu, obljube o grad-
nji doma starejših na Škofljici pa se kar 
nočejo realizirati. O vodenju finančne-
ga poslovanja je poročala blagajničar-
ka Karla Martinčič. Poudarila je, da smo 

vse predvidene akcije speljali in pri tem 
porabili 88 € več, kot smo ga s članarino 
in dotacijama Občine Škofljica in ZZB 
NOB LJ Vič - Rudnik zbrali. Za toliko 
se je znižal tudi saldo konec leta, ki sedaj 
znaša 514 €. Poročilo Nadzornega odbora 
je podal Milan Kavšek, ki je poudaril, da 
se finančno poslovanje vodi vzorno in v 
skladu z zakonodajo.

V razpravi je podžupan Ivan Jordan iz-
postavil pomen naše organizacije. Dotak-
nil se je aktualnih finančno-političnih do-
godkov in recesije v občini, Sloveniji in 
svetu; izkazal svoje osebno razumevanje 
problema izbrisanih ter izpostavil finanč-
ne posledice tega. Predsednik KO Barje 
Tone Zadnikar je čestital KO ZB Škoflji-
ca za uspešno delovanje v letu 2008 ter 
uspešno delo in sodelovanje zaželel tudi 
za naprej.

Dušan Bitenc je posebej opozoril na 
problem izbrisanih in izrazil nasprotno 
mnenje podžupanu. Poudaril je, da je pri 
tem problemu nujno slediti pravnim nače-
lom in upoštevati pravna določila in pra-
vno državo ter določila ustavnega sodiš-
ča. Izpostavil je tudi problem še neizgra-
jenega doma starejših občanov in izrazil 
jasno nezadovoljstvo glede tega, saj je po 
več kot desetih letih prizadevanja vseh, ki 
predstavljajo starejšo populacijo na Škof-
ljici, ne le skrajni, ampak zakasneli čas za 
izgradnjo.
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Podpredsednica MO ZZB NOB LJ Jul-
ka Žibert je pozdravila zbrani zbor. Pod-
prla je Bitenca v njegovih razmišljanjih in 
navedla še nekatere druge aktualne vsebi-
ne ter opozorila na prenapete in neustrez-
ne odnose s Hrvaško in izrazila nujnost 
umiritve te situacije. Posebej je opozorila 
na nujnost delovanja članov ZB v ljub-
ljanskem prostoru.

Lojze Habjan je izrazil zaskrbljenost 
za pretirano pojmovanje razvoja občine, 
ki ga ni mogoče razumeti kot izključno 
pozidavo in negativno zazidalno politiko 
zlasti vseh najboljših agrarnih terenov, 
niti s prekomernim in nenačrtovanim ko-
pičenjem demografskih faktorjev. Izrazil 
je tudi zaskrbljenost za splošen družbeni 
standard Občine Škofljica (kar je bila po-
anta tudi večine drugih razpravljavcev).

Jože Žlahtič je kot član SD pozdravil 
zbor in aktualiziral problem dolgoročne-
ga načrtovanja v Občini Škofljica, hkrati 
pa poudaril, da je pomembno videti člane 
naše organizacije v vitalni in za aktualne 
gospodarske ter politične dogodke vse-
binsko dojemljivi in kritični kondiciji.

Član KO ZB Šmarje - Sap Franc Marn 
je izrazil veliko zadovoljstvo ob aktivno-
stih škofljiške sredine in poudaril pomen 
delovanja, druženja in elementov socia-
le in ohranjanja tradicij NOB, ki pa se v 

zadnjih obdobjih izkrivljajo in napačno 
rekonstruirajo (to vsebino je v razpravah 
izrazilo več razpravljavcev).

Darko Rozman, predsednik KO ZB 
NOB Lavrica, je odprl razpravo o vzdr-
ževanju spomenikov NOB in dal v pre-
mislek in mnenje informacijo, da se na 
Lavrici oblikuje spomenik pri šoli in da se 
ostali, ki so odročni in razkropljeni, sim-
bolno prenesejo na isto mesto. V imenu 
KO ZB Lavrica je zbrane tudi pozdravil 
in čestital za uspešno delo. V razpravi je 
sodelovalo še več članov, ki so soglašali z 
delom vodstva in aktivnostmi, ki jih dru-
štvo izvaja.

V nadaljevanju je Jože Rojc podal pro-
gram dela za leto 2009. Program je uskla-
jen s statutom in zelo podoben programu 
dela iz prejšnjih let. Ob ugotovitvi, razvid-
ni iz predloženih poročil, da je dejavnost 
KO ZB NOB Škofljica ocenjena kot po-
zitivna, posebne potrebe po spreminjanju 
ni. Izpostavil je dejstvo, da predvidene de-
javnosti terjajo nekoliko več sredstev, kot 
jih predvidevamo iz prihodkov članarine 
in dotacij. Torej bo treba s sredstvi še na-
prej ravnati izredno gospodarno in po po-
trebi pridobiti dodatna sredstva iz drugih 
virov. Posebej pričakuje pomoč občine za 
večja vzdrževalna dela na spomenikih, za 
kar pa že imamo zagotovila odgovornih.

Po razpravi je zbor soglasno potrdil vsa 
poročila in program dela 2009.

V nadaljevanju je Jože Rojc v skladu 
s sklepom UO skupaj z Darinko Repar s 
skromnimi darili obdaril vse prisotne ju-
bilante, to je člane, ki bodo v letu 2009 
dopolnili 70, 80, 90 let več ali. Teh bo v 
tem letu 13. Seveda vseh zaradi starosti 
ni bilo na zboru in člani odbora za soci-
alno pomoč in skrbstvo so se zavezali, da 
bodo vsem odsotnim darila izročili v naj-
krajšem času.

S predajo članske izkaznice in nagelj-
nom sta Pavla Rojc in predstavnica ZZB 
NOB LJ Julka Žibert sprejela v naše vrste 
18 novih članov. Toliko novih članov je 
namreč pristopilo v obdobju med letnima 
zboroma 2008 in 2009. Posebej moramo 
pohvaliti tiste, ki se za vstop v KO ZB 
Škofljica vključujejo, čeprav so iz drugih 
občin (Ljubljana, Logatec, Škofja Loka, 
Velike Lašče). Navajajo, da je k njihovi 
odločitvi predvsem pripomogla velika ak-
tivnost naše organizacije, kar drugje vča-
sih pogrešajo.

Letni zbor smo zaključili s sprošče-
nim pogovorom in priložnostno zakusko, 
Slavko Ožbolt pa je s svojo harmoniko 
poskrbel tudi za glasbeno razvedrilo.

Jože Rojc,
predsednik KO ZB NOB Škofljica

V četrtek 12. marca 2009 smo se zbrali 
vsi mladi in mentorji PGD Škofljica, da bi 
odprli 1. občni zbor mladih našega pros-
tovoljnega društva. Mlade je pozdravil 
in nagovoril mentor Matic Trtnik, nato 
je sledila razglasitev rezultatov gasilske-
ga smučarskega tekmovanja in podelitev 
medalj. Medaljo je prejela Nina Blatnik 
za doseženo 1. mesto in čestitke za do-
seženo 8. mesto Matevž Klančar. Sledil 
je še pregled preteklega leta in nekaj be-
sed mladih o tem, kaj bi želeli početi na-
slednje leto ter kako so se imeli na vseh 
ostalih srečanjih in tekmovanjih. Tako kot 
se za vse občne zbore spodobi, smo imeli 
tudi goste, in sicer poveljnika PGD Škof-
ljica Darka Matjaža in predsednika PGD 
Škofljica Pavleta Cigaleta. Oba sta mlade 
nagovorila in povabila k še večji udeležbi, 
zato vas vse mlade, ki bi želeli izvedeti, 
kakšno je delo gasilca, kako se zabavati 
in spoznavati nove prijatelje, povabim, da 
se nam pridružite. 

1. občni zbor mladih PGD Škofljica

Čisto na koncu pa je kot vedno sledil prigrizek, ki pa smo ga vsi skupaj z veseljem 
pojedli ob gledanju slik z vseh tekmovanj.

NA POMOČ!
Mentorica Tea Blatnik
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Podpisanega me že od prvega sporočila 
o odkritju nagnusnega zločina v Barbari-
nem rovu bega misel, kaj vse bo še po-
trebno odkriti iz časa po maju 1945 leta, o 
katerem sem se iz otroštva dalje v šoli učil 
o samo lepi zgodovini. To idilo zavržene-
ga obdobja skušajo nasledniki hudodelcev 
na vse načine ustoličiti tudi v temelje nove 
države. Tako tudi to »premetavanje kosti« 
poleg resnično zgroženih mnogi poskuša-
jo krivdo izvoziti, jo minimalizirati, našlo 
bi se tudi pisce, ki se odkrito in cinično 
norčujejo. Povrh je tu še izjava predsed-
nika države Danila Türka, ki je grozovito 
odkritje označil za drugorazredno. 

Upam, da tega ne bo storila tudi naša 
občina in menila, da to ni naš lokalni pro-
blem, čeprav vsi dobro vemo, da moramo 

s tem bremenom tako storilcev kot žrtev 
še posebej v lokalnih skupnostih živeti 
že dolgih 65 let. Torej 65 let srečevanja 
noč za nočjo s svojimi žrtvami, po drugi 
strani pa 65 let zatajevanja svojih dragih, 
in to brez možnosti pokopa in žalovanja 
za njimi.

Vse to je bilo že tolikokrat povedano, 
a kaže, da imamo našo notranjost do te 
mere poškodovano, da nam ne seže do 
srca in ne sproži naše preobrazbe. Tudi 
poslanci v državnem zboru bi morali ob-
soditi zločin in narediti žalno komemora-
cijo ter z vlado v polnosti podpreti Študij-
ski center za narodno spravo in policijsko 
akcijo Sprava. 

Vodja policijske akcije Sprava Pavel 
Jamnik, pomočnik direktorja kriminali-

NOVA SLOVENSKA ZAVEZA

Barbara rov

stične policije generalne policijske upra-
ve, je javno na tiskovni konferenci prosil 
nas državljane za kakršnokoli pomoč pri 
odkrivanju dogodkov, ki se ne bi smeli 
zgoditi.

Direktorica Študijskega centra za na-
rodno spravo mag. Andreja Valič pa pra-
vi: »Travme moramo preseči, da z njimi 
ne zaznamujemo prihodnjih generacij!«

Anton Mušič

V petek, 20. 3. 2009, je bil 16. občni 
zbor Turističnega društva Škofljica, ki 
so ga s svojimi nežnimi glasovi pričele 
pevke zbora Laniške predice. V uvodu je 
vse prisotne najprej pozdravila, sedaj že 
nekdanja, predsednica Bernardka Hosta. 
Izrekla je veliko zahval članom, ki so ji 
skozi vsa leta stali ob strani in ji pomagali 
uspešno voditi društvo vseh 8 let.

Sledilo je poročilo o delovanju društva 
v letu 2008. Društvo je v preteklem letu 
priredilo Božično-novoletni koncert pev-
skih zborov Občine Škofljica, občni zbor, 
čistilno akcijo, prireditev in tekmovanje 
Kosci in grabljice, Popotniški puzzle, Re-
nesančni večer, projekt Vas Lanišče, Turi-
stični večer, prednovoletno srečanje, pre-
gledalo in obnovilo oznake na Svarunovi 
poti in imelo še 9 sej odborov TD. 

Sledilo je poročilo predstavnice pevske-
ga zbora Laniške predice Metke Jamnik. 
V preteklem letu so pevke nastopile na 
15 prireditvah. Za svoje vaje in nastope 
so potrebovale 232 ur Zahvalila se je tudi 
vsem sponzorjem, ki so jim omogočili na-
kup novih klaviatur.

Kot predstavnica Likovne skupine 2002 
sem poročala o delu in realiziranih projek-
tih prejšnjega leta. Najbolj smo ponosni 

Slovo ge. Bernardke Hosta s predsedniškega mesta 
Turističnega društva Škofljica, njeno mesto prevzel 
g. Jože Dolšina

na celoletni projekt Primož Trubar in nje-
gova 500-letnica rojstva. Zbrali smo se na 
sedmih dvodnevnih delavnicah, udeležili 
trimesečnega tečaja slikanja, imeli likov-
no kolonijo v Sečoveljskih solinah, nasli-

kali fresko sv. Florjana na gasilnem domu 
na Škofljici, risali kulise za občinsko pro-
slavo ob dnevu državnosti in organizirali 
5 samostojnih razstav v Občini Škofljica, 
Loki pri Zidanem Mostu, na Turjaku in v 

Uradni del občnega zbora
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Kranju. Na koncu sem dodala, da si v le-
tošnjem letu želimo več finančne podpore 
za naše delo.

Na predlog ge. Metke Jamnik je bil 
sprejet naslednji sklep:

Upoštevaje plan dela oz. proračun TD 
Škofljica naj se za tekoče leto po ovred-
notenju programov in sprejetju sredstev 
od občine v okviru TD določi kvota, ki 
je na voljo za ŽPZ Laniške predice in za 
likovno sekcijo.

Pogoj za nemoteno delo obeh sekcij in 
za transparentno poslovanje TD je, da se 
o slehernem izdatku oz. nakazilu sredstev 
za zbor ali likovno sekcijo obvesti blagaj-
ničarki, da lahko tekoče spremljata stanje 
razpoložljivih sredstev.

Finančno poročilo za leto 2008 je podal 
g. Janez Dolšina, dosedanji blagajnik TD. 
Iz poročila nadzornega odbora, ki ga je 
prebrala Marija Apovnik, je bilo razvid-
no, da je poslovanje potekalo v skladu s 
pravili društva. Poročevalka za disciplin-
sko komisijo ga. Pavla Sladič je povedala, 
da komisija v lanskem letu ni obravnavala 
nobene zadeve. 

V razpravi o poročilih sta se oglasila g. 
Lojze Sever, ki je opozoril na razdroblje-
nost dejavnosti po posameznih društvih 
in na premajhno povezanost med njimi, 
in g. Anton Mušič, ki je postavil vpraša-
nje, kako je pri nas s turističnimi vodniki. 
Podžupan g. Roman Brunšek je pojasnil, 
da je bilo v okviru občine izobraževanih 
pet turističnih vodnikov, ki so vedno na 
razpolago.

Ga. Bernardka Hosta je predstavila plan 
dela društva za leto 2009, plan dela pev-
skega zbora Laniške predice je podala ga. 
Metka Jamnik, plan dela za sekcijo Li-
kovna skupina 2002 pa Maja Novak.

Na občnem zboru so bili razrešeni vsi 
dosedanji član:

predsednica: Bernardka Hosta, pod-
predsedniki: Marija Apovnik, Branko 
Križ in Vladka Nose, tajnica: Petra Mi-
klič, blagajnik: Jože Dolšina, člani IO: 
Pavle Jelenc, Uroš Jereb, Ivi Matjaž in 

Stanka Ilar, člani nadzornega odbora: 
Pavla Sladič, Marta Drobnič, Irena Grm 
in člani disciplinske komisije: Janez Mar-
tinc, Joži Grm in Stanko Novak.

V imenu mandatne volilne komisije je 
Darinka Djurić predlagala nove kandidate 
v organe TD Škofljica, ki so bili soglasno 
potrjeni:

predsednik: Jože Dolšina, podpred-
sednica: Joži Grm, podpredsednik: Janez 
Skubic, tajnica: Tončka Pal, blagajničar-
ka: Ljuba Lazarevič, člani IO: Darinka 
Djurić, Olga Marguč, Marta Drobnič, 
Marija Apovnik, člani NO: Maja Novak, 
Metka Jamnik, Petra Miklič, člani disci-
plinske komisije: Ivanka Skubic, Reufa 
Bašič in Irena Grm.

Bernardka Hosta je čestitala novoiz-
voljeni ekipi in ji zaželela uspešno delo. 
Novi predsednik Jože Dolšina pa je izrazil 
željo, da bi člani pomagali vodstvu TD pri 
delu s svojimi idejami in predlogi. 

Soglasno je bil sprejet sklep, da letna 
članarina za leto 2009 znaša 7 evrov.

V točki Besedo imajo gostje, se je ogla-
sil g. Janez Skubic in predlagal, da bi v 
počastitev 400-letnice astronomije v apri-
lu organizirali opazovanje nočnega neba 
pod vodstvom strokovnjaka. 

G. podžupan Roman Brunšek je zbra-
nim prenesel županove pozdrave, saj se ta 
zaradi drugih obveznosti občnega zbora 
ni mogel udeležiti. Zahvalil se je tudi do-
sedanjemu vodstvu TD in zaželel veliko 

delovnih uspehov novemu. Turistično 
društvo s svojo raznoliko dejavnostjo po-
meni obogatitev dela v občini. Novemu 
vodstvu je tudi za naprej obljubil svojo in 
občinsko pomoč.

Ob zaključku svojega mandata se je ga. 
Hosta zahvalila dolgoletnim članom od-
borov: Branku Križu, Vladki Nose, Pavli 
Sladič, Janezu Martincu, Stanislavu No-
vaku. Zahvale so prejeli tudi društva, s ka-
terimi je TD dobro sodelovalo, posamezni 
člani društva, ki so se izkazali s svojim 
delom, ter sponzorji, in sicer: Društvo 
upokojencev Škofljica, PGD Škofljica, 
Športno društvo Škofljica, Lovska druži-
na Škofljica, Skavti Škofljica, OŠ in vrtec 
Škofljica, OTC Škofljica, Ferucio Hrva-
tin, Pavla Hrvatin, Katja V. Škrabec, Stane 
Kočar, Francka Novak, Marija Vesel, Ana 
Grm, Vera Spindler, Alojz Marolt, Anton 
Sladič, Peter Pal, župnik Jože Tominc, 
Mojca Jevnikar Zajc, ŽPZ Laniške pre-
dice, Todorče Atanasov, Likovna skupina 
2002, Roman Brunšek, Jože Robežnik, 
Občinsko glasilo Glasnik, Jože Jurkovič, 
Občinska uprava Občine Škofljica, župan 
Občine Škofljica Boštjan Rigler, Agrokor, 
Mesarstvo Blatnik, Gostilna Čot, Vrtnar-
stvo Frbežar, Pizzerija ONA, Pekarna 
Pečjak in Gostilna pri Špančku.

Po končanem zboru je sledila pogosti-
tev in družabno srečanje.

Pripravila Maja Novak
Fotografije Iztok Petrič

Laniške predice so srečanje popestrile z ljudsko pesmijo

Novi predsednik TD Škofljica Jože Dolšina
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Izbrano likovno delo meseca januarja je 
naslikala Iza Tehovnik. Iza je učenka 8. a 
naše osnovne šole na Škofljici. Naslikala 
ga je v okviru izbirnega predmeta Likov-
no snovanje 2 pod mentorstvom gospe 
Romane Zupančič Leljak. 

Učenci so imeli nalogo naslikati sliko 
na izbrano glasbo Roberta Le Blanca z 
naslovom New Age for Kids, ki je spro-
ščujoča, umirjena in brez poudarkov. 
Učenci so ustvarjali v tehniki akvarel z 
vodenimi in barvami tempera. Kriteriji 
pri izbiri likovnega dela meseca so bili, 
da učenec odkrije nove možnosti za iz-
vajanje postopkov likovne tehnike, da 
se postopek likovne tehnike izvede brez 
mentorjeve pomoči, da učenec izkaže ne-
običajne ideje, originalnost v predstavi 
danega motiva, da inovativno reši posre-
dovani likovni problem, da samostojno 
poveže že usvojena znanja z novimi pojmi 
in jih uporabi ter pri tem pokaže izjemno 
vedoželjnost, navdušeno pripravljenost za 
likovno izražanje, vztrajnost, doslednost, 
samostojnost.

Iza je v razstavljenem delu, ki ga je izve-
dla povsem samostojno in z navdušenjem, 
po mnenju mentorice Zupančič Leljako-
ve, pokazala izjemen občutek za kombini-

Likovno delo meseca januarja

ranje barv in ploskev. Uporabila je nežne, 
vodene, harmonične barve, ki se prelivajo 
in valujejo. Vodoravne barvne ploskve 
poudarjajo ponekod vidne poteze čopi-
ča, ki izražajo mir, spokojnost, počitek, 
spanje, sproščenost. Umirjenost poudar-
ja tudi postavitev formata lista. Navpični 
barvni trakovi so intuitivno postavljeni po 

principu zlatega reza in kažejo na zavest-
no stanje v sproščanju oziroma meditaciji. 
Ritem v sliki je umirjen, barvni trakovi si 
neenakomerno sledijo. Iz barvne ploskve 
na levi strani slike se počasi izluščijo po-
samezni toni, ki se na desni strani spet 
združijo v barvno ploskev.

Karolina Pajek, 9. b

Osnovna šola Škofljica se je med zim-
skimi počitnicami spremenila v gradbišče. 
Prazno šolo smo izkoristili za akustično 
ureditev nekaterih učilnic in avle. Osem 
učilnic, ki jih za svoje delovanje uporab-
lja tudi glasbena šola, se je uredilo v aku-
stičnem smislu. Poseg je bil nujno potre-
ben, saj je bilo poučevanje inštrumentov 
v obstoječih učilnicah zelo oteženo zaradi 
prevelikega odmeva. Zaradi istega raz-

loga so bile vse glasbene prireditve izve-
dene v avli znatno nižje kvalitete, zato je 
bilo tudi ta prostor potrebno urediti. Tako 
smo pridobili prijeten prireditveni pros-
tor, ki bo lahko gostil različne kulturne 
dogodke. Projekt je bil izveden na pobudo 
glasbene šole. Ravnateljica osnovne šole 
gospa Jadviga Avsenak je pristopila z ve-
liko mero razumevanja. Za sredstva smo 
zaprosili Občino Škofljica, ki jih je tudi 

odobrila. Na tem mestu bi se radi zahva-
lili županu Boštjanu Riglerju, podžupanu 
Romanu Brunšku in vsem svetnikom, še 
posebej Janezu Zagorcu, ki so razumeli 
naš problem in nas podprli.

Izboljšave v učilnicah bodo pripomogle 
k dvigu kvalitete poučevanja inštrumen-
tov, preurejena avla pa je velika pridobi-
tev za celoten kraj.

Vodstvo glasbene šole Grosuplje

Akustična ureditev učilnic in avle za potrebe osnovne 
in glasbene šole 

Mesec februar je za nadarjene mlade glasbenike minil v znamenju preizkušenj. Na 12. regijskem tekmovanju okolice Ljubljane 
in Zasavja, ki je hkrati tudi predizbor za državno tekmovanje, so se mladi glasbeniki preizkušali v znanju in spretnosti igranja na 
različne inštrumente. Letos so se tekmovanja udeležile 4 violinistke naše glasbene šole, in sicer Petra Skubic, Nika Zadravec, Ana 
Blaževič Arko in Marija Omejec. Vse so dosegle zelo dobre uvrstitve, saj so osvojile:

Ana Blaževič Arko – zlato priznanje, mentorica prof. Polona Udovič
Petra Skubic – srebrno priznanje,  mentorica prof. Viktorija Šušteršič Smrekar
Marija Omejec – bronasto priznanje, mentorica prof. Polona Udovič
Nika Zadravec – bronasto priznanje, mentorica prof. Ula Ulaga 
Vsem našim učenkam in njihovim mentoricam iskreno čestitamo, Ani Blaževič Arko, ki se je z osvojenim zlatim priznanjem 

uvrstila na državno tekmovanje, pa želimo čim uspešnejši nastop.
Vodstvo Glasbene šole Grosuplje

Odlične uvrstitve učencev Glasbene šole Grosuplje
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ODDELEK ZA ODRASLE

0 Splošno, menedžment
DOLENC, Sašo: Kratke zgodbe o skoraj vsem: o zvezdah, ge-

nih in atomih
TEMPLAR, Richard: 100 pravil za uspešno vodenje

1  Filozofija, okultizem, psihologija
FERBEŽER, Ivan: Samopodoba mlajših nadarjenih otrok
FERBEŽER, Ivan: Nadarjeni otroci
JAROSCH, Linda: Kraljica in divja ženska: živi, kar si!
HARRIS, Amy Bjork: Ostanimo v redu
PUSCH, Randy: Zadnje predavanje
URBAN, Hal: Moč pozitivnih besed: preprosti nasvet, kako 

spoštovati in slaviti življenje
MAIA, M.: Vilinski simboli: … ker pridejo prav
HILL, Napoleon: Ključi Napoleona Hilla: pozitivno mišljenje: 

10 korakov do zdravja, bogastva in uspeha

3  Sociologija, pravo, etnologija
ŽIST, Damijana: Utrinki iz življenja za rešetkami
ŠTIBLAR, Franjo: Svetovna kriza in Slovenci: kako jo preži-

veti?
GUEVARA, Ernesto: Gverila: klasično besedilo o revoluciji iz 

leta 1960
NIANE, Djibril Tamsir: Sundžata: mandinški ep
NAJLEPŠE zgodbe s slovenskih gradov

5  Matematika, okolje
PERŠKE, Josip Prokeš: Matematika = zabava
LAH, Lucija: Za moje okolje: učbenik za izbirni predmet okolj-

ska vzgoja v 7., 8., in 9. razredu devetletne osnovne šole
NARAVA vrača udarec: kako so zrak, zemlja, voda in ogenj 

izklesali naš svet

6  Medicina, tehnika, domače živali
POLLAN, Michael: V obrambo hrani: manifest jedca
RODRIGUEZ, Judith C.: Vse diete sveta: kako izbrati dieto, ki 

popolnoma ustreza vašim potrebam
BARD, E. M.: Testirajte svojo mačko: mačji IQ test: je vaša 

mačka prikrita genialka?
DYER, Alan: Misija na Luno

7   Ročne spretnosti, slikarstvo, fotografija, šport
REJEC Repnik, Darja: Ustvarjamo s fimo maso: ustvarjalni pri-

ročnik
GARIFF, David: Najvplivnejši slikarji sveta in umetniki, ki so 

ustvarjali po njihovem navdihu
LEZANO, Daniel: Biblija digitalne fotografije: popoln vodnik 

za fotografe 21. stoletja
HERRESHOFF, Haleey C.: Jadralski priročnik: knjiga za vsa-

kega jadralca
HUDARIN, Tjaša: Smučarska abeceda: žepni priročnik
ZORC, Joca: Biti najboljši: pomen gibalne aktivnosti za otro-

kov razvoj in šolsko uspešnost

80/82  Jezikoslovje, literarna teorija
BARBARIČ, Nada: Literarne zgodbe iz svetovne književnosti

82-311.2  Družabni roman
MUNOZ Avia, Rodrigo: Psihologi, psihiatri in drugi norci
VIEWEGH, Michael: Angeli vsakdanjega dne
PAGE, Martin: Kako sem postal neumen
MCCALL, Mary Reed: Pregrešni užitki
SOBA v hotelu Finbar
WOODIWISS, Kathleen E.: Izmikajoči se plamen
MATAR, Hisham: V deželi mož
MAGNANI, Milena: Narobe cirkus
TUTUOLA, Amos: Pivec palmovega vina
LU Xun: Dnevnik nekega norca in druge zgodbe
GUTIERREZ, Pedro Juan: Umazana havanska trilogija
SPARKS, Nicholas: Dragi John
STEEL, Danielle: Sestre
JIN, Ha: Čakanje
BALOGH, Mary: Temni angel
RAYE, Kimberly: Zmenki na mrtvo: zgodba o ljubezni med 

vampirji
ZGODBE iz Pakistana: antologija pakistanske kratke proze
ZAIMOGLU, Feridun: Dvanajst gramov sreče
GARWOOD, Julie: Razkošje časti
BARRETT, Jo: Vse se vrača, vse se plača: ni ljubezenska zgod-

ba
GREEN, Risa: Zapiski iz trebuščka
BOBIN, Christian: Za vedno živa
KLEČ, Milan: Bambi
SRNEC, Helena: Pol litra viskija za pogum: lirični roman
DAHL, Roald: Poljubček
MODIANO, Patrick: Ulica Boutiques obscures
DURANTI, Francesca: Canaria na zadnji plovbi

82-311.6  Zgodovinski roman
IGGULDEN, Conn: Osvajalec. Gospodarji loka

82-7  Humor
KISHON, Ephraim: Tudi Abraham ne more nič za to

82-94 Spomini
YOUNG, Toby: Kako sem izgubil prijatelje in ostal sam

886.3-312.4  Kriminalke
PATTERSON, James: Cross: dvanajsti primer Alexa Crossa
PATTERSON, James: 5. jezdec
DIETRICH, William: Napoleonove piramide
ROLLINS, James: Peščeni vihar: nekatere skrivnosti morajo 

ostati zakopane
PATON Walsh, Jill: Smrt pod knjigami

886.3-312.9  Znanstvena fantastika
PEKIĆ, Borislav: Atlantida

9 Geografija, turistični vodiči, potopisi, zgodovina
LAURENCE, Ray: Rimsko cesarstvo: Rim z okolico: popotni-

ški vodnik po antičnem svetu
SANJSKE poti po Evropi
JELINČIČ, Klemen: Kratka zgodovina Judov

Pripravila Alma Vidmar Mederal

Novo na knjižnih policah
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Ina May Gaskin: MODROST ROJEVANJA
Ina May Gaskin je vodilna svetovna babica, ki je usmerila pozornost vsega sveta k naravnemu porodu. Leta 1970 je ustanovila 

Babiški center v skupnosti Farma, v katerem je skupaj z ostalimi babicami do sedaj pomagala pri več kot 2.200 porodih.
V knjigi razlaga svoj pogled na babištvo in porod, saj naj bi bil porod pozitivna izkušnja. Govori o resničnih zmožnostih ženskega 

telesa, ki jim je potrebno zaupati.
Zanimivo branje, pospremljeno s pozitivnimi porodnimi zgodbami.

Tadeja Kavčič

Doris Lessing: PETI OTROK
V delu nam Nobelova nagrajenka za literaturo (2007) Doris Lessing razkrije družinsko življenje brez večjih pretresov vse do pri-

hoda petega otroka. Prej je v družini vladala sproščenost, toplina, veselje, varnost in čutiti je bilo ljubezen. Peti otrok z imenom Ben 
pa odnose in počutje v družini postavi na glavo. Ben s seboj na svet ni prinesel podobe milega, ljubkega dojenčka. Pogled nanj je 
izžareval nasilnost, surovost. Mama Harriet ga ne more imeti rada, oče David se ga ne more niti dotakniti, brata in sestri se ga bojijo. 
Stari starši in prijatelji se jih začnejo izogibati. Oče in mati sta razpeta med občutkom starševske dolžnosti in šokom nad čudaškim 
otrokom. Ker člani družine niso pripravljeni sprejeti petega otroka, ki zelo spremeni njihov vsakdan, se med seboj odtujijo, v njih 
zamrejo vsi čuti, postanejo otopeli in živijo drug mimo drugega.

Pisateljica nam je z zgodbo družine slikovito prikazala odnose v družini in s prihodom Bena nesposobnost njihovih bližnjih spre-
jeti drugačnost.

Mili Porenta

Guus Kuijer: KNJIGA VSEH STVARI
Delo ima obliko dnevnika in je prvoosebna pripoved devetletnega dečka Thomasa, ki odrašča v družini z versko fanatičnim 

očetom. Oče pretepa tako njega kot mamo, ki se mu ne more upreti. Še najbolj se mu postavlja po robu starejša hči. Thomas trpi in 
prosi boga, da bi mu pomagal. Na pomoč mu priskoči soseda, za katero vsi otroci mislijo, da je čarovnica. Soseda mu pove, da bo 
lahko srečen, če se ničesar ne bo bal. Thomasu se začno dogajati nenavadne, odločilne stvari. Pomembno vlogo ob tem odigrajo 
tudi knjige in branje.

Pripoved je namenjena najstnikom, vendar je tako silovito in izjemno branje, da se bo dotaknilo tudi odraslih.
Mihaela Andromako

Kaj berejo knjižničarji?
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Družinske kronike so za krajevno zgo-
dovino zelo pomemben vir podatkov. Ne-
katere nastanejo izpod peres znanstveni-
kov, druge so plod dela osebne samoini-
ciativnosti in želje po poznavanju lastne 
preteklosti. Tako se je iz osebne vzpod-
bude zgodovine Trnovcev z Orel (gre za 
domače hišno ime, sicer se pišejo Mlakar) 
lotila gospa Marija Renar, rojena Mlakar. 
Domači jo še danes, ko šteje 83 let, kliče-
jo Mici. Pod tem imenom jo poznam tudi 

PRAVLJIČNE URE V KNJIŽNICI ŠKOFLJICA
APRILA VSAK TOREK ob 17. uri

28. 4. GORSKI VELIKAN
Pripoveduje Anita

Vabljeni otroci, starejši od štirih let!

7. 4. CESAR IN
KMETJE
Pripoveduje Sonja

14. 4. ČUDODELNA
TORBICA
Pripoveduje Sonja

21. 4. HURA,
PRAVLJICA!
Pripoveduje Irena

Tri generacije Trnovcev z Orel pletle cvetne butarice

Ljubljanske butarice so se spreminjale glede na 
družbenopolitično dogajanje

Katarina Mlakar, roj. Janežič, na trgu 
pred ljubljansko stolnico prodaja butari-
ce. Fotografija je bila leta 1939 objavlje-
na v dnevniku Slovenec. Katarina je bila 
takrat stara 73 let. (Foto: Iz arhiva Janka 
Petriča)

jaz, saj je sestrična mojega očeta. Mici je 
ob pomoči sorodnikov, zlasti svojih otrok, 
precej podrobno popisala rod Trnovcev. 
V pripoved je vpletla vesele in žalostne 
osebne zgodbe posameznikov, hkrati pa 
opisala tudi mnoge običaje, nošo in živ-
ljenjski slog, ki so zaznamovali čas od 
druge polovice 19. stoletja do danes.

Iz same družinske kronike je za širšo 
javnost zanimiv podatek in opis kar treh 
generacij, ki so redno, za vsako cvetno ne-
deljo spletale butarice in jih prodajale na 
ljubljanski tržnici. Zadeva je bila zanima 
celo za takratni zavod za spomeniško var-
stvo, katerega predstavniki so leta 1955 s 
fotoaparatom zabeležili to obrt. Zanimivo 
je tudi, kako se je podoba butarice spre-
minjala glede na družbenopolitično do-
gajanje.

Od kod ideja?
Sam izvor butaric ima korenine v rev-

ščini in materialni stiski skromnega in 
preprostega človeka. Za lažje preživetje 
so zlasti kajžarji na vse možne načine iz-
koriščali darove narave. Tako je na začet-
ku vasi Orle pri Ljubljani živel kajžar s 
priimkom Vrečar. Skromna posest ni za-
doščala za preživetje številčne družine, 
zato je na cvetno nedeljo v gozdu nabral 
smrekove, hojeve, brinjeve in bršljanove 
veje, jih nesel na ljubljansko tržnico in 
jih uspešno prodal, se po pripovedova-

nju svojega očeta spominja Mici. Dobil 
je motiv za prihodnje leto in te naravne 
gozdne dobrine povezal v butarice in jih 
ponudil trgu. Prodaja je bila spodbudna. 
Ideja se je hitro razširila po vasi in sledi-
le so mu tudi druge družine, ne le revne, 
pač pa tudi dobro stoječe. Zaradi prodaje 
na ljubljanski tržnici so jih kmalu začeli 
posnemati tudi okoličani. Z nastajajočo 
konkurenco so butarice začele dobivati 
novo podobo, v katero so vključili po-
barvane oblance. Iz njih so lahko spletali 
motiv slovenske trobojnice in z njo krepili 
narodno zavest.

Z novo podobo, natančno izdelavo – za-
radi oblancev so postale tudi lahke in jih 
je bilo enostavno nositi – so osvajale tr-
žišče, ki je pred cvetno nedeljo ob ljub-
ljanski stolnici veselo zaživelo.

Priprava materiala
Mici pripoveduje: Že v februarju in za-

četku marca smo narezali leskove šibe. 
Največ jih je pripravil moj oče, malo tudi 
mama, stara mama pa za svojo izdelavo. 
Pet ali šest kosov enako velikih šib so 
zvezali z več prevezi tankih vrbovih šib 
ali z motvozom. Na Molniku smo narezali 
male odganjke brinja in jih privezali na 
pripravljene leskove palice. Bršljan je oče 
iskal vsepovsod: na Molniku in Turjaku, 
pa tudi na Primorskem pri Stomažu, kjer 
je bil najlepši in ga je bilo največ. Na vrhu 
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Molnika smo otroci nabrali krempeljce. 
Bili so čvrsti in lepo zeleni, zato so se 
lepo izpulili. Mnogokrat so bili še pokriti 
s snegom. Le-ti so bili primerni za manj-
še butarice, ki so se načeloma dobro pro-
dajale. Oče je znal zelo dobro pripraviti 
oblance z velikim obličem, ki smo mu rekli 
»štosman«. Deske za oblance je odbral že 
poleti. Morale so biti brez grč in vzorcev 
ter po možnosti dovolj bele. Oblance smo 
nato pobarvali z roza rdečo, modro in ru-
meno barvo.

Butarice so bile različno velike. Starša 
sta spletala tudi do metra in pol dolge, 
manjše je delala stara mama, otroci pa po-
navadi tisto, kar so pač znali in zmogli.

Med drugo svetovno vojno so zame-
njali vrstni red barv

Mici se natančno spominja, kako je po-
tekalo pletenje: Na vrh zvezanih leskovih 
šib smo privezali brinovo vejico in nalo-
žili barvaste pentlje oblancev, največkrat 
v vrstnem redu in barvah slovenske tro-
bojnice. Naredili smo presledek z bršlja-
nom ali smrečjem in naprej ponavljali z 
oblanci do primerne dolžine. Tako je bila 
butarica narejena. V času druge svetovne 
vojne so morali biti posebej pozorni na 
vrstni red barv, moteča je bila tudi rdeča 
barva. Med okupacijo smo morali kombi-
nacijo barv zamenjati, da niso spominjale 
na jugoslovansko oziroma slovensko za-
stavo. Pogosto smo tudi umaknili rdečo 
barvo, ki je spominjala na partizane. Vse 
to so počeli iz strahu pred Italijani in kas-
neje Nemci. To je bil krut čas.

Butarice so nato nosili prodajat na ljub-
ljansko tržnico, nemalokrat pa se je zgo-
dilo, da jih je v celoti odkupila kakšna 
branjevka in jih nato sama prodajala na-
prej. Oče je prodajal na bregu Ljubljanice 
pred kresijo, ki takrat še ni bil urejen in 
niti zavarovan pred padcem v reko. Oče 
je iz varnostnih razlogov svoj del zavaro-
val z žico. Nemalokrat se je zgodilo, da 
mu je neznanec varovalno ograjo podrl. 
Stara mama je zase vedno zakupila elitni 
prostor ob stolnici. Tam jo je leta 1939 v 
objektiv ujel fotograf dnevnika Slovenec. 
Pod fotografijo so zapisali: Živahen je bil 
letos ob stolnici trg z butarami. Kupčeva-
lo je staro in mlado, pa tudi še priletne 
mamice so prodajale izdelke svojih doma-
čih. Micina stara mama, moja prababica 
po očetovi strani, Katarina Mlakar, roj. 
Janežič, je bila takrat stara 73 let.

Butarice so se po pripovedovanju straš-
no dobro prodajale in za Trnovce pomeni-
le del družinskega proračuna.

Franc Mlakar in njegova žena Marija pleteta butarico. Fotografiji je leta 1955 posnel 
etnolog s takratnega Zavoda za spomeniško varstvo. (Foto: Iz arhiva Marije Renar)

Butarice so kljub železnim časom za-
nimale tudi etnologe

Okoli leta 1955 se je pri Trnovcih na 
Orlah oglasil fotograf s takratnega zavoda 
za spomeniško varstvo, ki je želel za zgo-
dovino fotografirati potek izdelave buta-
ric. Mici opiše, kako sta ga njena starša 
sprejela: Oče in mama sta se bala, da ne 
bi imela kakšne sitnosti pri oblasteh, ker 
vse, kar je spadalo v cerkev, ni bilo za-
želeno. Ta fotograf ju je potolažil, da sta 
lahko brez skrbi, ker gre to samo v arhiv 
za kulturno dediščino. In res je bilo tako. 
Na ohranjenih fotografijah starša v do-
mači hiši izdelujeta vsak svojo butarico. 
Ker so mamo fotografirali tako, da se v 

kotu vidi tudi razpelo, se njenega obraza 
skorajda ne vidi, da je slučajno ne bi kdo 
prepoznal. Bala se je, da slučajno ne bi 
prišla navzkriž s takratno oblastjo. Cerkev 
in vse, kar je vanjo sodilo, tudi tradicija in 
ljudski običaji, v javnosti niso bili le ne-
zaželeni, pač pa tudi prepovedani.

Micina teta Urška, moja stara mama, se 
je po poroki naselila na Rudniku, kjer sta 
si med vojno z možem zgradila hišo. Oba 
sta imela smisel za oblikovanje. Kakor je 
bila Urška naučena od doma, je tudi po 
poroki pred veliko nočjo z možem izde-
lovala butarice. Po mojem rojstvu jih ni 
več pletla, Mici pa ve povedati, da so bile 
vsako leto bolj izpopolnjene. Še posebno 
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so vzbujale pozornost tiste v obliki rož, 
ki so se zelo dobro prodajale, saj takih 
ni nihče izdeloval. Bile so na 30 cm dolgi 
leseni palici. Na zgornjem delu naložena 
oblika cveta je bila usklajena z barvastimi 
oblanci in olepšana s smrečjem in bršlja-
nom. To je bila kmalu po koncu druge sve-
tovne vojne velika sprememba pri izdelavi 
butaric.

Tradicija se prenaša naprej
Danes iz rodu Trnovcev butarice pri-

ložnostno pleteta Micini sestri Rada in 
Slavka. Rada, ki prebiva na Lavrici, šte-
je danes 79 let. Pravi, da je Slavkin purš 

Marija Renar – Mici je skrbno popisala 
zgodovino rodu Trnovcev z Orel pri Ljub-
ljani.

(pomočnik). Slavka živi na Orlah in kljub 
81 letom ob priložnosti še vedno spleta 
butarice. Vsako leto naredi križ za na vrh 
velike butare, ki jo Orlovci postavijo ob 
župnijsko cerkev na Rudniku, da je vidna 
daleč naokoli. Slavka in Rada svoje zna-
nje prenašata tudi na vnukinje in vnuke, 
veščine pletenja pa sta pokazali tudi že 
lokalnemu turističnemu društvu. Ob ple-
tenju butaric obujata spomine: Z denar-
jem, ki smo ga zaslužili s prodajo, smo se 
na novo oblekli, da smo bili za veliko noč 
lepi. Ko ju povprašam, s kakšno barvo 
barvata oblance, se spogledata in nasmeh-
neta. Kot bi se spraševali, ali naj mi zau-
pata ali ne. To je barva iz Papirnice Vevče, 
barva za papir. Ta je najboljša. Imava jo 
še od očeta. In kako ste prišli do barve? Je 
bil v papirnici kdo zaposlen? Spet se spo-
gledata. No, delavci iz papirnice so pri-
šli na češnje (Orle so znane po odličnih 
češnjah, op. a.), pa smo naredili blagovno 
menjavo, povesta v smehu. Pojasnita, da 
lahko oblance oblikuješ na dva načina: na 
noske in mašnice, kot ju imenujeta. Prva 
naj bi noske začela delati njuna teta Ur-
ška, moja stara mama. Rada pripoveduje, 
da so med pletenjem vedno peli: S Slavko 
sva neločljivi. Še danes pojeva …. In že v 
ubranem dvoglasju urežeta slovensko na-
rodno. Med tem pa nastajajo butarice.

Cvetna nedelja izraža veselje in spomi-
nja na Jezusov slovesen prihod v Jeruza-
lem. Je zatišje pred viharjem velikega pet-
ka, hkrati pa nekakšna mala velika noč. 
Ob teh velikih dogodkih odrešenja je mali 

Motiv Kristusovega križanja je v katoli-
škem svetu eden najpogostejših v likovni 
umetnosti, saj vernike spominja na enega 
ključnih dogodkov Jezusove zgodbe, ki je 
pomemben za krščanski svet. Pomembno 
umetniško delo s križanjem Kristusa in 
dveh razbojnikov pa je slika neznanega 
avtorja z začetka 17. stoletja.

Delo je znano kot Križanje iz Šmarja, 
vendar pa malokdo ve, da gre pravzaprav 
za sliko iz Lanišč. O njenem prvotnem 
nahajališču govori že nepodpisani avtor 
(verjetno Frančišek Lampe) članka v re-
viji Dom in svet iz leta 1906. O sliki je 
zapisal, da je Kalvarija iz laniške cerkve 
stara slika, ki jo je rešil dekan šmarski g. 
Mihael Terček, da ni popolnoma sprhnela 
v vlažni podružnični cerkvi. Delo je bilo 
preneseno v tedanjo župnijsko cerkev v 
Šmarju, kjer so jo do restavriranja hrani-

li v prostorih župnišča. Župnik Terček je 
obnovo umetniškega dela zaupal slikarju 
Petru Žmitku, ki je sliko sprejel v izredno 
slabem stanju, saj jo je opisal kot tako pre-
minulo, da ni bilo videti druzega kot nekaj 
plesnivo sivih silhuet in razpali skorji po-
dobno platno, ki se je že izpreminjalo v 
prah, če si se ga dotaknil. 

Šmarska oziroma laniška slika prikazu-
je križanje Božjega sina skupaj z dvema 
razbojnikoma v prisotnosti večjega števi-
la figur, ki se nahajajo pod križi. Kristus 
je kot osrednji lik kompozicijsko umeš-
čen na zgornjo polovico na sredino; levo 
in desno sta na križ pribita oba razbojni-
ka. Če med seboj primerjamo vse tri kri-
žane figure, lahko opazimo kontrast med 
Kristusom in razbojnikoma. Za Jezusa 
smemo reči, da je upodobljen na klasičen 
način. Njegova pojava kljub tragičnim 

Križanje iz laniške cerkve

dogodkom izžareva mirnost, medtem ko 
je slikar telesi razbojnikov razgibal do 
skrajnosti. Njune roke in noge silijo v vse 
smeri in zdi se, kot da si žrtvi prizadevata 

Slavka Pucihar pri izdelavi butarice. Ob 
njej njena sestra Rada Janežič, ki pra-
vi, da je Slavka mojster, sama pa je purš 
– pomočnik. (Foto: Iztok Petrič)

človek poleg utrjevanja lastne vere obli-
koval običaje, ki jim danes sicer rečemo 
tradicionalni, v resnici pa nas leto za le-
tom polnijo z novim upanjem, radostjo in 
predvsem s hvaležnostjo, da nam je bilo 
dano spoznati Resnico.

Iztok Petrič
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izviti iz oprijema žebljev in vrvi, ki ju pri-
tiskajo ob križa. 

Kristusova mirnost in dramatičnost raz-
bojnikov se še dodatno poudarjata v ob-
liki križa. Medtem ko je Jezus pribit na 
običajni križ z ravnimi letvami, sta njego-
va sotrpina mučena na križih vegetabilnih 
oblik (veje in neravne linije, ki pričajo o 
neobdelanosti drevesnih debel). S tem ni 
samo poudarjeno sporočilo o zaupanju v 
Boga in v večno življenje, temveč je na-
kazan tudi božanski izvor Kristusa in nje-
govo plemenito dejanje darovanja svoje-
ga telesa za odrešenje vseh ljudi. 

Kompozicijo slike dopolnjuje več sku-
pin figur v spodnjem delu. Poleg vojaka, 
ki s sulico prebada Kristusovo srce, so tri 
moške osebe v imenitni opravi, naspro-

ti njim je upodobitev Marije Magdalene, 
ki objema križ, skupina z omedlevajočo 
Jezusovo materjo, Janezom in dvema Ju-
doma v pogovoru. 

Dramo dogodka je slikar potenciral z 
ustrezno obravnavo ozadja. Nad temno 
zeleno pokrajino z arhitekturo in vojsko 
je naslikal razviharjeno nebo, kjer se pre-
pletajo sivi toni z rdečkastimi odtenki.

Umetnostna zgodovina sliko datira v 
čas okoli leta 1620, posamezni elementi 
kompozicije pa naj bi bili kasneje presli-
kani. Restavrator slike Žmitek je ugotav-
ljal, da sta bili tako preslikani figuri vite-
za in Magdalena, ki naj bi predstavljala 
portret kake takratne posestnice gradu Na 
/L/isičjem. 

Atmosfera prizora, manieristična obra-
vnava ozadja, izrazi figur, ki napovedujejo 
baročni patos, in druge značilnosti tako 
imenovanega poznogotskega baroka uvr-
ščajo sliko med tista likovna dela, ki jih 
označujemo kot pripadnike alpskega ma-
nierizma. Slikar je vzorce za posamezne 
dele slike jemal iz različnih virov in jih 
med seboj kombiniral. Takšen pristop k 
delu v svetu umetniškega ustvarjanja ni za-
želen, vendar pa za alpskemu manierizmu 
pripadajoča dela predstavlja svojevrstno 
kvaliteto in tako opisovano sliko križanja 
uvršča med boljša dela 17. stoletja, ki je 
svoje mesto našla tudi v postavitvi stalne 
zbirke slovenske Narodne galerije.

Nataša Kovačič
Foto: Narodna galerija

Veselo pustno zabavo v Gostilni Strah 
so še posebno popestrili mladi harmoni-
karji iz Glasbene in plesne šole Pestotnik. 
Nič niso bili napovedani, zato je bilo še 
bolj prisrčno. Tako zavzetih in neumornih 
fantičev ne srečaš vsak dan. Prvi namen 
je bil, da se malo pokažejo, kaj zmorejo in 
znajo ter gredo novim doživetjem naprej. 
Pa je bila množica pustnih mask tako nav-
dušena nad živo glasbo, da so načrtovani 
nastop z nekaj vižami podaljšali v debelo 
uro. 

Popestrili so pustno zabavo

Vsi gostje gostilne so bili tako navduše-
ni, da s ploskanjem kar niso mogli nehati. 
Kaj takega se pa le ne zgodi vsak dan. Vsi 
poslušalci so bili prepričani, da bi jih na 
Škofljici lahko povabili v goste na samo-
stojni koncert. Nobenemu ne bi bilo žal, 
če bi jih slišal.

Andrej Pogačnik
Foto: Polona Štrukelj
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Gospodarstvo in turizem

Občine poznajo različna področja raz-
voja. V naši občini posvečamo pozornost 
tudi razvoju podeželja oziroma kmetij-
stva. Program razvoja podeželja teče z 
različno intenzivnostjo že od leta 2003.

K razvojnemu programu so prve pri-
stopile Orle. Takrat je potekal program 
CRPOV – Celostni razvoj podeželja in 
obnova vasi. Ko je naša država vstopila 
v EU, so se pokazale možnosti, da se ne-
kateri manjši projekti v občinah izvajajo 
v okviru LEADER LAS. Vsi ti programi 
spadajo v 4. programsko os EU za finan-
ciranje do leta 2013, kjer je poseben po-
udarek na podeželju. 

Občina Škofljica se je – v okviru So-
žitja med mestom in podeželjem z ostali-
mi občinami v okolici, kot so Grosuplje, 
Ivančna Gorica, MOL, Ig in še nekatere 
– prijavila za manjše projekte: ureditev 

otroškega igrišča na Vrhu nad Želimljem, 
kmečka tržnica pod Ruskovim kozolcem 
in izdelava protokolarnega spominka na 
temo lanu. 

Otroško igrišče Vrh: Zemljišče za 
potrebe igrišča je odkupilo PGD Vrh, iz-
gradnjo pa bo podprla občina. Tako bo po-
deželje pridobilo varen prostor za otroke 
in omogočanje kakovostnejšega življenja 
prebivalcev.

Protokolarni spominek: Promocija 
gradu Lisičje in pridelava lanu je skupni 
projekt – spominek z motivom gradu Li-
sičje in izdelkom iz lanu. Občina želi tako 
vzpodbujati vaščane in društva k ohranja-
nju dediščine ter razvoja novih produktov, 
vezanih na ime Lanišče. Ta spominek naj 
bi služil kot turistična ponudba in promo-
cija obenem.

Kmečka tržnica: Občina Škofljica je 
že leta 2006 pričela s kmečko tržnico. Ta 
zaradi neustrezne lokacije ni uspela. To-
krat sta se Mateja in Marjan Čučkin od-
ločila, da realizirata kmečko tržnico pod 
svojim kozolcem. Občina Škofljica je za 
ta projekt, ki bo financiran s strani lastni-
kov in sredstev LEADER LAS, podpisala 
pismo o nameri za skupno sodelovanje. 
Tu gre predvsem za to, da bodo pridelki, 
ki se bodo na tej tržnici prodajali, pridela-
ni predvsem na ekološki način.

Ob vsem povedanem lahko upamo na 
najboljše. Naj bo začetek uspešen in naj 
delo dobro napreduje. To so sicer mali ko-
raki, pa vendar je znano, da se lahko tudi 
tako daleč pride. Pa srečno pot!

Andrej Pogačnik

Razvoj podeželja v Občini Škofljica
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Šport in rekreacija

V soboto, 14. 3. 2009, sta se v nadaljevanju tekmovanja v drugi državni rokometni ligi pomerili ekipi DRŠ A. Praznik in ŠD Škof-
ljica. V dvorani v Zgornjem Kašlju smo slavili gostje s Škofljice z rezultatom 32 : 26.

Začetek tekme je pripadel gostiteljem, vendar so po dobrih desetih minutah naši rokometaši vzpostavili ravnotežje in tudi povedli 
s 4 prot 3. Od tega trenutka naprej se je prednost v korist Škofljičanov povečevala, tako da je okrog 20. minute tekme znašala že 7 
zadetkov. Sledilo je deset minut zmedene igre in domačini so se približali na razliko 4 zadetkov. Ob polčasu je bil tako rezultat 11 
: 15.

Drugi polčas smo gostje začeli silovito in zopet povečali razliko za 7. Po desetih minutah igre v drugem polčasu se je domači 
trener odločil spremeniti igro v obrambi in ukazal svojim igralcem, da zaigrajo v formaciji 3/3. To je bil zadetek v polno, saj so se 
nam domačini slabih 5 minut pred koncem tekme spet približali na 3 zadetke razlike. V zaključku tekme jim je vseeno zmanjkalo 
moči in koncentracije, tako da so jim naši igralci spet ušli z razliko 6 golov in s tako razliko tudi končali tekmo.

Za borbeno igro velja pohvaliti prav vse igralce, ki so v ekipi Škofljice stopili na igrišče, še posebej pa so se izkazali Cvetko, Hu-
skič, Nered in Lesjak. Kot komandant v obrambi se je zopet dostojno predstavil Podlogar. Našim igralcem za zmago čestitamo!

Janez Rigler, 
ŠD Škofljica

Nova rokometna zmaga 
škofljiških članov
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www.sportniizziv.com

GLASBENI GOST: T*ANGELS

ŠD Škofljica – 
rokometni klub 
vabi k vpisu

Tekmovanja v letošnjih rokometnih državnih ligah se prevešajo v dru-
go polovico, v Športnem društvu Škofljica pa že razmišljamo o nasled-
njih sezonah. 

Naš cilj ostaja enak – v otrocih vzbuditi zanimanje za šport in jim nudi-
ti možnost kvalitetnega načina preživljanja njihovega prostega časa.

Zato že sedaj vabimo k vpisu dečke, rojene leta 1997 in mlajše, da se 
nam pridružijo. Vse o našem delu Vam je na voljo pri naših trenerjih v 
času treningov v športni dvorani Škofljica:

– v ponedeljek med 18.00 in 19.00 uro,
– v sredo med 16.00 in 17.30 uro,
– v četrtek med 16.00 in 17.00 uro in
– v petek med 16.00 in 17.00 uro.
V okviru osnovne šole Škofljica je organiziran rokometni krožek, in 

sicer vsak četrtek ob 13.30 uri, kamor so poleg dečkov vabljene tudi de-
klice. Tako dečki kot deklice tekmujejo v okviru akcije Mini rokomet.

Pridite in se nam pridružite, poleg športa se boste tudi zabavali!

Metka Debevec
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Nasveti iz lekarne

Kadilcem, ki želijo prenehati kaditi
Če ste eden izmed kadilcev in se od-

ločate, da boste prenehati kaditi še pred 
poletjem, naredite svoj osebni načrt odva-
janja od kajenja. Obiščite svojega zdrav-
nika in skupaj določita točen dan prene-
hanja kajenja. Idealno je, če je ta datum v 
prvih dveh tednih po trenutku odločitve. 
O tem, da boste prenehali s kajenjem, ob-
vestite družino, prijatelje in sodelavce ter 
jih prosite za razumevanje in pomoč.  V 
vaši lekarni se temeljito pogovorite s far-
macevtom, ki vam bo natančno razložil, 
kako jemati zdravilo, in vam bo v oporo 
ves čas vašega odvajanja od kajenja. Iz 
svoje okolice odstranite vse cigarete.

O načinu prenehanja kajenja se mo-
rate odločiti sami. Poznamo dva načina 
prenehanja. Najpogostejše je prenehanje 
»čez noč«, če pa vam to ne uspe, lahko 
poskušate postopno, tako da večate pre-
sledek med cigaretami, ne kadite v poste-
lji, določite prostore, kjer nikoli ne kadi-

te, ne kadite pred zajtrkom, ne kadite na 
potovanju, v avtu, ob otrocih, ne kadite 
vsaj eno uro pred jedjo, pokadite največ 
eno cigareto po jedi itd. V pomoč so vam 
lahko tudi različne druge dejavnosti: tele-
sna vadba, nov konjiček, risanje, pisanje, 
oblikovanje. Pogosto je treba prenehati z 
določeno navado (ritualom), npr. opustiti 
kavo in cigarete.

Druga priporočila so še:
Odvajanje s pomočjo nikotinskih nado-

mestkov 
Nikotinsko nadomestno zdravljenje (v 

nadaljevanju NNT) je nadzorovano uži-
vanje posebnih snovi, ki vam pomagajo, 
da lažje prestane odtegnitvene oziroma 
abstinenčne pojave. Pri NNT se spro-
šča ravno tolikšna količina nikotina, da 
olajša težave zaradi opuščanja kajenja. 
Pri tem pa organizem ne prejme dodat-
nih strupenih snovi, ki se sproščajo ob 
kajenju. Količina samega nikotina, ki ga 
pri tej metodi odvajanja prejmete, je niž-
ja, kot jo običajno dobite zaradi kajenja. 
NNT je na voljo v obliki obližev, žvečil-
nih gumijev. Vsak žvečilni gumi moramo 
imeti v ustih 20 minut, uporabiti jih je 
treba 10–15 na dan in razporejeni morajo 
biti enakomerno skozi cel dan.

Nikotinsko nadomestno zdravljenje ni 
primerno za vsakogar (še posebej ga od-
svetujemo nosečnicam), zato je pametno, 
da se o tej metodi posvetujete s svojim iz-
branim zdravnikom.

Najučinkoviteje pa je odvajanje od 
kajenja z novejšim zdravilom, v kate-
rem je učinkovina vareniklin.

 Vareniklin v primerjavi z obliži in žve-
čilnimi gumiji za odvajanje od kajenja ne 
vsebuje nikotina. Kadilci, ki se boste od-
vajali s pomočjo tega zdravila, boste med 
drugim deležni tudi motivacijske podpore 
v obliki sporočil SMS. Zdravilo se pred-
pisuje na beli recept, cena dnevne terapije 
pa je primerljiva s ceno škatlice cigaret. 

Priporočljivo trajanje zdravljenja je 12 
tednov. Zdravilo začnete jemati teden dni 
pred postavljenim datumom opustitve ka-
jenja po naslednji shemi:

1.–3. dan 0,5 mg enkrat dnevno  
4.–7. dan 0,5 mg dvakrat dnevno 

 
8.–14. dan 1 mg dvakrat dnevno 
          DAN OPUSTITVE 
 KAJENJA
15.+ dan 1 mg dvakrat dnevno  

  Sicer ni priporočljivo, da med zdravlje-
njem z vareniklinom kadite, vendar pa to 
zdravilo tudi zmanjša užitek, ki ga dajejo 
cigarete. Izsledki raziskav kažejo, da gre 
za varno in učinkovito zdravilo. Omembe 
vredni stranski učinki so slabost, nenor-
malne sanje, nespečnost in glavobol.

Pomembno je, da so vsi kadilci infor-
mirani o novih pristopih za odvajanje od 
kajenja in da se zavedajo pomena takojš-
nega prenehanja kajenja. V lekarni vam 
bomo v pomoč. Na vašo željo vam bomo 
izmerili količino ogljikovega monoksida 
v vašem izdihanem zraku. Meritve v Le-
karni Škofljica bodo potekale v sredo 15. 
aprila med 14. in 18. uro. 

Andrej Babnik, mag. farm.

Pri nas so že poznani rezultati in izkuš-
nje z uvajanjem krmnega graha v obro-
ke za prašiče in tudi nekaj rezultatov za 
vključevanje v obroke govejih  pitancev. 

Po podatkih nekaterih domačih raz-
iskovalnih institucij se lahko krmni grah 

uspešno vključuje tudi v obroke krav 
molznic. 

Prednost krmnega graha pred ostalimi 
domačimi beljakovinskimi krmili za pre-
žvekovalce je naslednja:

- s pojavom BSE je prepovedano doda-

janje krmil živalskega izvora, ki so boga-
ta z beljakovinami, zato je nujno iskanje 
alternativnih virov beljakovinske krme 
rastlinske proizvodnje;

- možnost direktnega krmljena živali v 
obliki zrnja in tudi v obliki celotne rastli-

Uvajanje alternativne domače beljakovinske krme za prežvekovalce

Krmni grah

MERITEV KOLIČINE OGLJIKOVEGA MONOKSIDA V IZDIHANEM ZRAKU
V LEKARNI ŠKOFLJICA 

SREDA, 15. APRILA 2009, MED 14. in 18. uro.
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ne (pri soji nujna termična obdelava zara-
di prisotnosti tripsina);

- sodobne sorte krmnega graha so že 
selekcionirane na manjšo prisotnost anti-
nutritivnih snovi;

- možnost vključevanja v krmne obroke 
tudi do 3 kg

- zmanjšan dokup dragih uvoženih be-
ljakovinskih krmil (soja…);

- zadovoljiva vsebnost surovih be-
ljakovin (250 g/kg SS), razgradljivost 
beljakovin v vampu (74%) in vsebnost 
nerazgradljivih prebavljivih beljakovin  
(55g/kg SS);

- po spravilu graha za zrnje ostane na 
njivi še do 20 % zrnja, tako lahko doseje-
mo še  20 kg  mnogo cvetne  ljulke /ha;

- možnost pridelave velike količine ze-
linja in kakovostne voluminozne krme, 
ki jo lahko siliramo ali presno krmimo 
(17–22 ton sveže mase /ha);

- prednost za ekološke kmetije, kjer je 
prepovedana uporaba soje;

- možnost razširitve kolobarja;
- ponuja naravi prijaznejše kmetova-

nje;
- primeren tudi za lahka peščena tla, 

kjer je nevarnost škode po suši (krmni 

grah, pospravljen pred hudimi poletnimi 
sušami).

Slabosti: 
- slabše poznavanje tehnologije pridela-

ve krmnega graha;
- drago seme;
- premalo izkušenj v prehrani molznic.

V spodnji tabeli so podatki za siliran  
krmni grah (dodano 10 % ječmena zaradi 
lažjega siliranja ) in za primerjavo podatki 
o vsebnosti v vzorcih in v SS za sojine in 
sončnične tropine (najpogostejša beljako-
vinska komponenta v prehrani pri nas):

Parameter Enote Krmni grah +10 % ječmena Sojine tropine Sončnične tropine

v vzorcu V SS v vzorcu V SS v vzorcu V SS

SS g/kg 686 1000 872 1000 900 1000

Surove beljakovine g/kg 153 223 !!! 440 504 380 422

PSB g/kg 126 183 390 447 320 355

Surova vlaknina g/kg 55 80 70 80,3 205 228

ŠE ŠE/kg 577 841 715 820 494 549

NEL MJ/kg 5,87 8,42 7,22 8,3 5,2 5,77

Ca g/kg 1,23 1,8 2,5 2,85 3,7 4,11

P g/kg 3,67 5,35 6 6,88 10 11,1

Mg g/kg 1,06 1,54 2,6 3 5 5,5

K g/kg 8,62 12,6 19 21,8 10 11,1

Zlatko Krasnič,
kmetijski svetovalec
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Škofljica – moja draga vas domača
Moram priznati, da je bilo prav prijetno 

brati GLASNIK, zato ker so bile zapisane 
misli in besede, ki bi bile uporabne za pi-
sanje tragikomedije z naslovom, ki si ga 
kar sami zamislite.

Intervju z gospodom županom je prav 
zanimiv in ko sem videl obseg le-tega, 
sem se naprej razveselil, da bom konč-
no izvedel, kam gremo, a glej ga zlom-
ka, ugotovim, da gremo nazaj, predvsem 
všeč mi je stavek »Tisto delo, s katerim 
želiš ugajati vsem, ni pravo.« Prevod bi 
se lahko glasil: »Če narediš nič, nič nisi 
kriv.«

Churchill je nekoč dejal, če ne želiš 
rešiti problema, ustanovi komisijo. Na to 
misel me je spomnila farsa, ki se dogaja v 
povezavi z obvoznico. Kaj pomeni to za 
nas, se ve … Obvoznico bomo zagotovo 
imeli, samo se moramo prvo zapeljati do 
Rudnika. 

In tista, da so bili vsi ministri slepi in 
gluhi, ja no, še kaj bi se reklo na to. Zani-
miva je edino misel, da so naši predstav-
niki občine zdaj pripravljeni postati tudi 
glasnejši (seveda po novembru 2008).

Pa se ustavimo pri t. i. pogledih v pri-
hodnost:

1. Pretekli podedovani problemi: Če so, 
bi morali govoriti v pretekliku in ne kot 
izgovor, kaj bi mi vse naredili, samo če 
bi oni prej naredili tako in tako. Kaj naj 
rečem na to – naj odgovarjajo za svoje 
grehe, ampak danes je potrebno zavihati 
rokave, pljuniti v roke in začeti delati. Je 
pa res, da si je potrebno vzeti čas.

2. Širitev vrtca in gradnja nove šole na 
Lavrici sta bili zelo optimistično napove-
dani za leto 2010, vendar glede na vide-
no do danes (velja tudi za predhodnike) 
bomo lahko zelo veseli, če bo v letu 2010 
položen vsaj temeljni kamen in gradnja 
končana tam do leta 2015. To me spomi-
nja na film MISIJA NEMOGOČE.

3. O kanalizaciji na Pijavi Gorici ne 
bom izgubljal besed. Če pogledam Lavri-
co in tempo gradnje tam, me kar zmrazi, 
da jo bom/o dočakal/dočakali šele, ko se 
bom/bomo upokojili (pa imam še več kot 
20 let za oddelati).

4. Projekt ureditve nevzdržnega cestno-
prometnega stanja na Pijavi Gorica: Do-
bili smo nadstrešek na avtobusni postaji, 
ki zadostuje, da se pod njega v primeru 
dežja skrije 5 ljudi oz. 6 otrok, in talno 
oznako za avtobusno postajo z novo nari-
sanim prehodom za pešce (ki bi ga zlahka 

pogrešali). Globoko upam, da bo za časa 
tega mandata še kaj narejeno v tej smeri 
(izkušnje niso temu projektu v prid). Tudi 
naši otroci in mi potrebujemo varen pre-
hod čez cesto in ne da dnevno izvajamo 
napol samomorilske akcije prehoda ce-
ste. Samo v vednost: v primeru nezgode 
otroka na prehodu za pešce (čez Kočev-
ske ceste) obljubljam, da bom osebno 
vložil kazensko in odškodninsko tožbo 
proti občini in uradnikom, ki so jim bolj 
pomembni ustrezni prehodi (za pešce) na 
ŠKOFLJICI in LAVRICI.

5. Občinski organi: Da bi izvedel, kdo 
je predstavnik Pijave Gorice (enako velja 
za občinskega svetnika), bi moral upora-
biti internet in obiskati spletno stran repu-
bliške volilne komisije, kar je žalostno v 
današnji »hi-tech« dobi. Je možno, da bi 
ga osebno spoznal, imel srečo se oglasiti 
pri njem in bil mogoče celo sprejet, ali 
pa je potrebno počakati na zbor krajanov 
Pijave Gorice, za katerega močno upam, 
da bo kmalu, saj je precej stvari, o katerih 
bi bilo potrebno govoriti na glas in ne v 
lokalu ob vrčku pijače.

6. Grad Lisičje: Lahko rečem le, kdor 
je odobril nakup take neumnosti, bi si 
zaslužil Nobelovo nagrado za neumnost, 
pa ne zaradi gradu samega, za katerega 
verjamem, da se ga splača in mora reši-
ti, ampak tako zgrešenega načina naku-
pa (tako se gradijo spomeniki) in s tem 
z zgrešeno naložbo, za katero pa se je 
v začetku vedelo, da ne bo držala vode. 
Zapomnite si, NAS in ne vas (takrat se 
boste vsi poskrili), ki o tej NEUMNOSTI 
odločate v imenu ljudstva, bo ta zelo dra-
go stala. V izogib takim neumnostim z 
gradom Lisičje si, prosim, predhodno na 
spletnih straneh poiščite, kako se sestavi 
poslovni načrt in investicijski projekt. 
Upam, da bodo vsaj zdaj bolj modro rav-
nali pri načrtovanju obnove in oživitve.

7. Uporaba sodobnih poti: Občutek 
imam, da ima vas s 500 prebivalci bolj-
šo infrastrukturo kot pa mi. Ko gledam 
seznam (na T-2), nas ni niti na seznamu 
omrežij v izgradnji, o Telekomu pa ne 
bom izgubljal besed, pri kateremu (go-
vorim o Pijavi Gorici) je desna (avtorska 
svoboda) priključena na širokopasovni 
dostop, leva pa pač ne. Upam, da POC 
tega ne pogreša ali pa tam nimamo tovrst-
nih podjetij (Upam, da so več kot 3, sam 
jih namreč poznam samo toliko.).

Nekako pa ne morem mimo tega – in 
mislim, da podobno razmišlja še kdo – da 
imam občutek, da smo mi tu na Pijavi 
Gorici primerni za plačilo davkov (ki 
vam jih z veseljem naštejem) v proračun, 
za prejemanje tega v obliki investicij pa 
nas radi pozabijo. 

V desetih letih je KS Škofljica dobila 
2 semaforja in KS Lavrica 1, nas ni vmes 
… Pa saj ga ne rabimo, mi smo na vasi.

V desetih letih je KS Škofljica dobila 
cestne grbine.

V desetih letih so KS Škofljica, KS 
Lavrica in KS Pijava Gorica dobile ploč-
nik.

Našli se bodo komentarji kot dobi-
li ste bencinsko črpalko. Ja, res smo jo, 
ampak to ni zasluga občine, da smo si na 
jasnem, ampak goli ekonomski interes 
Petrola. 

Potem se bo našel in dejal, saj so do-
bili kulturni center (naš del je za njega iz-
vedel iz GLASNIKA). Ker imam o tem 
neprimerno mnenje, ga ne bom izražal 
(ko pa bo potrebno, ga bom tudi na glas).

Moram priznati, da občudujem ljudi, 
ki lahko hkrati opravljajo več zelo odgo-
vornih poslanstev in se lahko vsem tudi 
enakovredno posvečajo. Zanimivo je to, 
da se je nekomu v preteklosti očitalo rav-
no to.

Pogrešam stike, informacije ipd., npr. 
naša spletna stran je katastrofa, ne najdeš 
ničesar pametnega ali pa je objavljeno z 
zamudo.

Ideja, ki se mi poraja, je, da bi bilo za 
Občino Škofljico ceneje in bolj učinkovi-
to, da bi najela profesionalno upravo po 
vzoru privatnega sektorja, ki bi bila na-
grajena glede na uspeh. Ampak to spada 
v zgodbice …

Želja vseh nas je, da bi naša občina 
pričela izkoriščati svoj potencial in da bi 
se vsi začeli zavedati, da je občina tudi 
drugje, ne samo pri občinskemu uradu, in 
da so izbrani zato, da služijo CELOTNI 
OBČINI in ne samo nekaterim delom. To 
pa naj si osmisli vsak sam.

Komentarje, kritike in morebitno zmo-
to sprejemam, vendar naj vsebujejo argu-
mente in dejstva.

Upam, da bom lahko kmalu rekel Lepo 
je biti doma na Škofljici.

Franci Pavlinjek
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Zadnjič sem v svojem prispevku pisal 
o zanimivi molčečnosti občinskih mož na 
temo velike stanovanjske soseske in ko-
munalnega ter prometnega opremljanja 
na Lavrici. Vzpodbudilo me je dejstvo, da 
se tudi na vprašanja predsednika krajevne 
skupnosti Lavrica ni nihče oglasil in po-
jasnil zadeve. Ugotavljam, da so le redki 
razumeli moje pisanje ali pa uveljavljajo 
tisti rek, kdor molči, desetim odgovori. 
Res je, da imamo ljudskih rekov na izbi-
ro za vsako priložnost, a kadar gre za ob-
činski razvoj, je treba uporabljati dejstva, 
številke in denar pa tudi zdravo pamet. 
Nekaterim je celo plačana dolžnost, da se 
o občinskem dogajanju obvešča javnost 
– občane.

Kot sem zadnjič pripisal, sem naslovil 
na občino več vprašanj v zvezi z gradnjo 
na Lavrici, gospodarjenjem z občinskimi 
sredstvi in tudi drugimi zanimivimi zade-
vami. Nekaj podatkov sem že prejel, na 
nekatere še čakam. Prejel sem tudi pogod-
bo o komunalnem prispevku in opremlja-
nju Lavrice, ki odgovarja na marsikatero 
že postavljeno vprašanje. Zadeva je več 
kot zanimiva, a poglejmo najprej najvaž-
nejše, to je, kaj in kdaj bo narejeno ter kdo 
in koliko bo plačal za to.

Povzemam nekaj najpomembnejših 
določil iz pridobljene Pogodbe o odmeri 
komunalnega prispevka in gradnji ko-
munalnih objektov in naprav v območju 
urejanja ŠSV 4/4 Lavrica, ki je bila pod-
pisana 31. 7. 2007. Podlaga za pogodbo 
so sprejeti Odlok o zazidalnem načrtu in 
Program opremljanja, kar vse je bilo spre-
jeto na občinskem svetu in delno objavlje-
no v Uradnem listu RS.

V četrti točki navedene pogodbe najde-
mo pregled komunalne opreme, ki jo bo 
zagotovil investitor:

– črpališče s tlačnim vodom od načrto-
vane stanovanjske četrti do Kamnikarjeve 
ulice;

povezovalno cesto z zunanjimi parkiriš-
či in komunalno infrastrukturo (vodovod, 
kanalizacija, plin, javna razsvetljava) od 
Kamnikarjeve ulice na Lavrici do območ-
ja stanovanjske četrti;

– povezovalno cesto z mostom in komu-
nalno infrastrukturo (vodovod, meteorna 
kanalizacija plinovod, javna razsvetljava) 
od Jagrove ulice do območja stanovanj-
ske četrti;

– vso komunalno infrastrukturo (vodo-
vod, kanalizacija, plinovod, ceste s par-
kirišči, zelene površine) znotraj območja 
stanovanjske četrti.

Da bo stanovanjska soseska uporabna, 
bo investitor zagotovil še naslednjo go-
spodarsko javno infrastrukturo državnega 
pomena:

– visokonapetostni električni vod s 
transformatorsko postajo,

– telefonsko omrežje vključno s tele-
fonsko centralo.

Investitor je dolžan sanirati in rekon-
struirati ter zgraditi naslednjo javno in-
frastrukturo lokalnega in državnega po-
mena:

– priključiti zbirni kanalizacijski vod 
Kamnikarjeva ulica na glavni kanalizacij-
ski vod,

del Kamnikarjeve ulice in del Jagrove 
ulice na Lavrici z vso infrastrukturo,

– ureditev križišč Kamnikarjeva uli-
ca–Dolenjska cesta in Jagrova ulica–Do-
lenjska cesta z vso infrastrukturo, skladno 
s projektnimi pogoji DRSC.

Stroški komunalne in prometne infra-
strukture, ki jo bo zagotovil investitor, 
so v pogodbi določeni tako: Vrednost iz-
gradnje gospodarske javne infrastrukture 
lokalnega in državnega pomena skupaj z 
DDV znaša 7.184.364,60 EUR.

V devetnajstem členu pogodbe pa je 
nato opredeljen rok: »Gradnja objektov 
in naprav komunalne infrastrukture iz 4. 
in 5. člena te pogodbe /op. p.: torej vse, 
kar je predhodno našteto/ se bo izvajala 
tako, da bo zaključena sočasno z zaključ-
kom gradnje objektov naselja, to je v roku 
27 mesecev. Predviden začetek gradnje je 
v roku enega meseca od datuma veljav-
nosti izdanega gradbenega dovoljenja za 
gradnjo komunalne infrastrukture. Tako 
je torej dorečena večina krajevnih zadev, 
po katerih se javno sprašujemo. 

Pri izgradnji komunalne infrastrukture 
bo sodelovala Občina Škofljica s finanč-
nim deležem 1.903.483,31 EUR (z DDV) 
/deleži za zbirni kanal, Kamnikarjeva in 
Jagrova, križišči na Dolenjski z infrastruk-
turo/. Stranki sta se dogovorili, da bo ob-
čina plačala svoj delež v šestih polletnih 
obrokih, potem ko bodo vsi komunalni in 
prometni objekti končani in prevzeti.

Gotovo je posebej zanimiv 9. člen v 
pogodbi, ki določa, da je investitor poleg 
navedenih projektov in tehnične doku-

mentacije ter gradnje komunalnih naprav, 
objektov in omrežij, dolžan plačati občini 
komunalni prispevek v višini 591.454,48 
EUR za obstoječo komunalno infrastruk-
turo, na katero se bo naselje priključilo. 
Praksa je namreč, da mora vsak investitor 
plačati komunalni prispevek, preden dobi 
gradbeno dovoljenje. Za velikega investi-
torja na Lavrici /največjega v občini do-
slej!/ pa to ne velja.

Občinski pogajalec se je odrekel plači-
lu navedenega zneska komunalnega pri-
spevka, tako da je za isti znesek zmanjšal 
finančni delež občine, ki bo tako znašal 
1.312.028,83 EUR in bo fiksen. Na videz 
zelo enostavno, a vendar krepko v korist 
investitorja in v škodo občine. 

Npr.: Če bi občina »pokasirala« komu-
nalni prispevek, bi s skoraj šeststo tisoč 
evri povečala občinski proračun že v letu 
2007. A ker je polovica sredstev v letu 
2008 ostala neporabljena, bi tudi teh šest-
sto tisoč evrov nekje čakalo na boljše čase. 
No, dober gospodar bi jih vezal /vsaj!/ za 
dve leti in pri 5-odstotnih obrestih zaslužil 
približno 60.000 EUR. Če bi ta denar na-
mensko varčevali do izgradnje obeh kri-
žišč, bi se ta znesek morda tudi podvojil, 
saj nič ne kaže, da bodo dogovorjeni ob-
jekti končani v navedenih rokih. Kolikšno 
bo dodatno oškodovanje, bo znano, ko bo 
prerezan trak na obeh križiščih. Očitno je 
s takim (ne)premišljenim pobotom spet 
pridobil investitor, občinski podpisnik 
pogodbe pa bo za občino »s pobotom« za-
pravil nekaj deset tisoč evrov.

Seveda bi pravi gospodar denar pobral, 
potem pa postopal povsem drugače. Be-
remo, da je občina /ugodno!/ odkupila od 
istega investitorja 7.964 m2 zemljišča za 
šolo in za to morala v dveh obrokih /to-
rej takoj!/ plačati 796.400 evrov. Če bi 
komunalni prispevek »vzela« pred izdajo 
gradbenega dovoljenja, bi imela ta denar 
skoraj za celotno šolsko zemljišče. Tako 
pa je v proračunu spet nova luknja. 

Naj še spomnim, da smo v »nekdanjih« 
dogovorih, skupaj z občinskim svetom, 
investitorju »zabetonirali« /!/ maksimal-
no število 300 stanovanjskih enot v ob-
ravnavani soseski. V pogodbi te omejitve 
ni, se pa piše in govori o tristo stanova-
njih in dodatno še dvaindvajsetih hišah. 
Zanimivo bi bilo videti, ali je število enot 
določeno morda v kakšnih drugih doku-
mentih ali je zgolj okvirno dogovorjeno. 

Ko številke razgalijo tišino
/Lavrica sredi tihega občinskega razvoja – drugič/



38

Pisma bralcev - obvestila

Še bolj zanimivo pa je, kako da so občin-
ski svetniki to zgoščevanje potrdili brez 
dodatnih koristi za občino. Iz te postavke 
bo investitor potegnil »milijon« čistega, 
občina pa nič! 

Dozdeva se, da investitor ni imel pre-
težkega dela z občinskim pogajalcem ali 
pa je to normalno dogajanje, ko se usedejo 
skupaj slovenski gradbeniki. Zanimivo bi 
bilo vedeti, kaj o tem vedo ostali občinski 
možje in kako se je o tem odločalo. Tiste, 
ki so dovolj blizu dogajanju, bi to moralo 
vsaj malo zanimati, četudi o tem nič ne 
vedo. Sicer si bomo lahko mislili, da se 
nevednost in molčečnost (s)plačata.

Kaj o takem gospodarjenju meni občin-
ski nadzorni odbor, nisem imel priložno-
sti prebrati nikjer.

Navedena pogodbena dejstva še bolj 
vzpodbujajo vprašanja, zakaj se že dve 
leti največja gradnja v občini odvija za za-
strtimi občinskimi informacijami. Tudi o 

drugih velikih zadevah, npr. gradnji šole, 
gradnji kanalizacije na Pijavi Gorici idr., 
se govori zelo nedoločno. Gospodarjenje 
z občinskim premoženjem ni enostavno 
in ne bi smelo biti nikomur postranska za-
deva. Žal pa tudi nekateri drugi podatki, 

ki jih bom posredoval, ko bodo v celoti 
pridobljeni, kažejo, kam gre precejšen del 
občinskega denarja.

Jože Jurkovič

Odmev

Kdaj bomo dobili odlok o odlaganju pasjih iztrebkov
Ker v naši družini »kraljujeta« kar dva psa (in en maček), sem bila zelo vesela 

zgoraj omenjenega članka.
V naselju Gradišče je veliko prelepih hiš in veliko psov. Želela bi, da bi kdo kaj 

napisal tudi o problemu klateških ali namerno spuščenih psov, ki so dostikrat nevar-
ni za ljudi in pse, ki jih sprehajamo na povodcih, kot to zahteva zakon.

Imam tudi pripombo, da bi lahko tako velika naselja, kot je Gradišče, tudi sama 
pripomogla k nakupu vsaj dveh zabojnikov za odlaganje pasjih iztrebkov. Še težje 
kot priti do zabojnikov pa bo verjetno naučiti ljudi, da iztrebke za svojimi kosmati-
mi ljubljenci pobirajo.

Dina Jaklič,
Gradišče

NSZ
NOVA SLOVENSKA ZAVEZA

Občinski odbor Škofljica

Društvo Nova slovenska zaveza Škofljice
vsem članom in vsem, 

ki živite z nami v naši neponovljivi občini ŠKOFLJICA – 
sestavnem delu naše nove države SLOVENIJE, 

ki ji  namenjamo svoje najboljše javno delovanje 
za njeno polno suverenost v združeni EVROPI –

in smo skupaj šli skozi led bolečine
in zdaj v spoznanju potujemo k skupnemu požaru ljubezni:

»Želimo res veličastno naše praznovanje! 
Veselo alelujo, blagoslovljeno veliko noč!«

Vabimo vse člane in občane na naš OBČNI ZBOR, 
ki bo v petek, 24. 4. 2009, ob 20. uri v Društveni sobi 

Občine Škofljica na Šmarski cesti  3.
Anton Mušič,

predsednik Društva OO NSZ Škofljica

CEPLJENJE PSOV

VABILO
Spoštovani!
Letos Vas še posebej opozarjamo na 

ponoven pojav stekline v Sloveniji. 
Pojavila se je med lisicami, okužen je 
bil tudi že pes ter nekatere druge vr-
ste domačih živali. Zato Vas v skrbi za 
naše skupno zdravje in zdravje Vaših 
psov vabimo, da psa privedete na eno 
od mest po razporedu: v ambulanto 
Veterinarske postaje Ljubljana, Cesta 
v Mestni log 51A, Ljubljana (delovni 
čas ambulante je od ponedeljka do pet-
ka od 7.30 do 19.30 in v soboto od 7.30 
do 14.00) ali na Veterinarsko postajo 
Ljubljana, Enota BTC, Šmartinska ce-
sta 152, Ljubljana (ob delavnikih od 
12. do 19. ure). Če psa ne morete pri-
peljati, lahko pokličete na telefonsko 
številko 420 56 30 in se dogovorite z 
veterinarjem za cepljenje psa na Va-
šem domu.

Cena cepljenja na terenu znaša 
34,89 evrov.

Zaradi spremembe zakonodaje po-
trebujemo številko EMŠO lastnika 
psa, zato Vas vljudno prosimo, da nam 
ta podatek posredujete ob cepljenju. 
Lastnik psa mora biti oseba, starejša 
od 16 let.

Če ste psa v letu 2009 že cepili proti 
steklini, štejte to vabilo za brezpred-
metno. Iz smrti v življenje
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JOGA NA PIJAVI GORICI
Ob torkih ob 18.30 in ob četrtkih ob 20. uri se lahko pridružite vadbi joge tisti, ki ste 

jogo že obiskovali in začetniki. 

Odločite se lahko za obiskovanje enkrat ali pa dvakrat te-
densko po eno uro do sredine junija. 

Joga je primerna za vse starosti.
Potrebujete blazino in udobna oblačila.
Vadbo vodi priznana vaditeljica z dolgoletno prakso.
Informacije na telefonu 041 611 009 (Tončka).
Stari modreci Indije so ponujali različne metode in siste-

me, s pomočjo katerih bi lahko vsak glede  na svojo naravo, 
temperament, telesne in duhovne sposobnosti razvijal svoje 
notranje potenciale. Najstarejši viri govorijo o 108 sistemih 
joge, od katerih se po značaju lahko loči okrog 20 sistemov. V 
filozofski razpravi Bahagavad Gita je razloženo pet osnovnih 
joga sistemov. Poleg specifičnosti časa in pogojev, v katerih 
so nastali, jih lahko tudi danes uporabljamo v sodobnem na-
činu življenja. Ti sistemi so:

Jnana (Djnana) joga – pot raziskovanja, modrosti,
Raja (Radja) joga – pot umne aktivnosti, introspekcije,
Bhakti (Bakti) joga – pot ljubezni, zvestobe in posvečenosti,
Hatha (Hata) joga – pot uravnovešenja telesnih, umskih in duhovnih moči.    
Kljub temu da se ti sistemi razlikujejo med seboj, vsi vodijo k istemu cilju: dobro telesno zdravje.

VABILO
Turistični društvo Lavrica vabi 

svoje člane in tudi vse tiste, ki se 
želite na novo včlaniti, 

na tečaj aranžiranja prehrane,
ki bo 7. aprila 2009 ob 19. uri 
v kulturni dvorani na Lavri-
ci. Glede na čas, ki prihaja, bo 
tečaj osredotočen predvsem na 

velikonočne jedi. Tečaj bo vodila 
gospa Zmaga Sebanec, ki ima na 
področju kulinarike mnogo izku-
šenj. Ker je število omejeno, se, 
prosim, prijavite na tel. 031 874 
146. Prijave zbiramo do zasedbe 

prostih mest.

Slavka Kregar za TD Lavrica

VABILO
V soboto, 4. aprila 2009, bomo v Športnem klubu Pijava Gorica 

organizirali velikonočno delavnico za otroke. Srečanje se bo začelo 
ob 10. uri v gasilskem domu na Pijavi Gorici. S seboj prinesite obilo 
dobre volje in ustvarjalnosti. ☺

Vljudno vabljeni!

ŠKPG
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Zorki v slovo

Ta tihi nemi čas

kot grom zimski

je zavel med nas.

Usoda kruta je tako hotela,

da od nas s silo te je vzela.

Bitko z življenjem

hrabro si bila,

a vzela ti moč nevidna je sila.

Večna tema tvoj poslednji dom je zakrila,

tebe, draga Zorka, 

prekmalu zemlja je pokrila.

Globoka bolečina se 

v naša srca je naselila,

od vseh dragih si se za vedno poslovila.

Ko v našo dolino pomlad prišla bo spet,

bo vrt in log postal cvetoč in lep,

ne boš pozabljena …

V spominu našem večno boš živela.

Rahla slovenska zemlja naj tebe krije,

sonce zlato naj na grob tvoj sije.

Tončka Podlogar,

Želimlje

Lutkovna skupina Društva Fran Govekar Ig
in

KUD Škofljica 

vabita na

lutkovno gledališko predstavo

BABICA

PRIPOVEDUJE
Predstava bo 

v soboto, 4. aprila 2009, ob 9.00 
v kulturni dvorani na Škofljici, Šmarska cesta 3.

Vstopnina: 2 evra otroci in 4 evre odrasli 
----------------------------------------------------------------------------

Mentorstvo in priredba: Mateja Jere Grmek
(Martha Swintz - Kraljevi smetanovi kolački, 

Tatjana Kokalj – Kako je šla mačka kupovat škornje)
----------------------------------------------------------------------------

VABLJENI!
Likovna sekcija KUD Škofljica 

vas vabi, 
da se v soboto, 4. 4. 2009, 

po predstavi Babica pripoveduje udeležite 
pomladansko (p)obarvane likovne delavnice za otroke,

ki bo v kulturni dvorani na Škofljici.

Veselimo se pomladi in Vašega obiska!

KUD ŠKOFLJICA
vabi na 

ogled komedije Toneta Partljiča

»NASVIDENJE NAD ZVEZDAMI«
v izvedbi GLEDALIŠČA »PETDOPOL!« 

iz Ivančne Gorice,
ki bo v soboto, 18. 4. 2009, ob 19.00 uri,

v kulturni dvorani na Škofljici.

PRIJAZNO VABLJENI!
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“Kdor ne ljubi, ostane v smr-
ti.”
“Zakaj močna kakor smrt je lju-
bezen.”
(Jan 3,14; Vp 8,6)

ZAHVALA
Kakor je skromno in po-

trpežljivo živela, je v duhu 
odpuščanja v 98. letu odšla 

z zemeljskega življenja in se preselila v večnost draga 
mama in stara mama

ANTONIJA SKUBIC 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem 

in sosedom za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, 
darove za cerkev in svete maše.

Najlepša hvala dr. Tatjani Jezerc Križanič, patronažni-
ma sestrama Majdi in Tanji Zalar ter negovalkama Dragi-
ci Nađ in Nadici Poljanšek za dolgoletno skrb in nego.

Posebej se zahvaljujemo g. župniku Jožetu Tomincu in 
somaševalcu nečaku g. Tonetu Bedenčiču za darovano 
sveto mašo in pogrebne molitve. Hvala tudi bralcem beril 
in prošenj g. Antonu Mušiču, g. Alojzu Goršiču in g. Mi-
letu Hafnerju ter cerkvenemu pevskemu zboru.

Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili 
na zadnji poti.

Vsa toplina tvojega srca
in vsa tvoja ljubezen
ostajata za vedno z nami.

ZAHVALA
Ob izgubi drage žene, 

mame in babice

ANGELE KASTELIC
1927–2009

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje 
in sveče, darove za cerkev in svete maše.

Iskrena hvala dr. Tatjani Jezerc Križanič, patronažnima 
sestrama Majdi in Tanji Zalar, Dragici Nađ in Majdi Rot 
za dolgotrajno pomoč in skrb.

Najlepša hvala g. župniku Jožetu Tomincu za lepo 
opravljen cerkveni obred ter cerkvenemu pevskemu zbo-
ru. Zahvaljujemo se tudi Antonu Mušiču za poslovilne 
besede.

Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili 
na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA
Ob nenadni izgubi očeta, brata in sina

ANDREJA STOPARJA
1969–2009 

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sose-
dom, sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, sveče 
in svete maše.

Iskrena hvala pevcem za petje in gospodu župniku Jože-
tu Tomincu za opravljen cerkveni pogreb.

Sinova Leon in Aleks, brata in mama

ZAHVALA
Ob nenadni izgubi moža, 

očeta, dedka in brata

ALOJZIJA KOVAČIČA
(1943–2009)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem 
in znancem ter krajanom Škofljice za izrečeno sožalje in 
darovano cvetje.

Še posebej gre zahvala gospodu župniku Jožetu Tomin-
cu za lep obred, DU Škofljica, Pogrebni službi Vrhovec 
in pevcem.

Prisrčna hvala tudi patronažnima sestrama Majdi in Ta-
nji za vso pomoč in skrb ter zdravnici Tatjani Jezerc.

Vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na 
njegovi zadnji poti, iskrena hvala.

Žena Jadranka z družino

z zemeljskega življenja in
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€
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REŠITEV križanke iz marčevske številke(vodoravno): ŠPAJKA, ARNOLD, METRO, PG, DVA, ROLLING, SINAJ, ER, FLAVTA, SEPSA, RAVIOLI, RIAS, ODEON, NIKE, NJ, LEON-
HARD, TALISMAN, RON, ORAN, AUE, ELA, VSTAŠ, EVA, GK, ET, PARMEZAN, CVIČEK, OTAVA, OČALA, NIHAD, ARAD, JASA (geslo): ROLLING STONES.





ki bo v
ponedeljek, 6. aprila 2009, ob 18. uri

v kulturni dvorani na Škofljici.

V navzoènosti nateèajne komisije in nateèajnikov 
si boste lahko ogledali prispele idejne rešitve

ter slišali predstavitev izbranega projekta.  

Razstava bo odprta do vkljuèno 20. aprila 2009, od 
ponedeljka do petka od 8. do 15. ure, 

ob sredah do 17. ure

TD Škofljica v sodelovanju z
LD Škofljica, PGD Škofljica, DU Škofljica, 
KUD Škofljica, TD Lavrica, OŠ Škofljica in 

ostalimi društvi
ter Obèino Škofljica organizira

ki bo v soboto, 18. aprila 2009.
Obèane vabimo, da se je udeležijo v èim 

veèjem številu.
Ob 8. uri se dobimo pred obèinsko stavbo na 

Šmarski cesti 3. 
Tam bodo razdeljene vreèe in dogovorjene 
lokacije èišèenja za posamezne skupine.

Bodite primerno obleèeni in obuti.
Poskrbimo za èisto in urejeno okolje.

Jože 
predsednik TD Škofljica

Dolšina 

MEŠANI PEVSKI ZBOR ÈEŠNJE

vljudno vabi vse ljubitelje petja na 

ob deveti obletnici delovanja, ki bo v 

nedeljo, 19. aprila 2009, ob 19.30 v Majcnovi dvorani v Želimljem.

OBVESTILOOBVESTILO

LETNI KONCERT

Kot gostje se nam bodo predstavili:

Folklorna skupina Ponikve, Miha Brkinjaè - klavir, vokal,

          Simona Štrubelj - vokal, Boštjan Gaènik - humorist,

           Roman Brunšek - povezovalec.

Pridružite se nam, saj vam obljubljamo, da bo veselo in zabavno!

Obèina Škofljica 
in 

Zbornica za arhitekturo 
in prostor Slovenije

VABITA NA ODPRTJE

RAZSTAVE  NATEÈAJNIH REŠITEV ZA
OSNOVNO ŠOLO LAVRICA, 

ÈISTILNO AKCIJO,


