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Kazalo - Uvodnik

Uvodnik
S poletno številko Glasnika stopamo v nekakšno zaključno fazo še 

enega mandatnega obdobja. V njej namreč že objavljamo navodila za 
volilno kampanjo za lokalne volitve, katerih datum predsednik držav-
nega zbora nesramno skriva. Septembra bomo izdali posebno volilno 
izdajo Glasnika, na podlagi katere boste – upam! – po tehtnem premi-
sleku in z razlogom izbrali svoje kandidate, za katere boste glasovali.

Številka, ki je pred vami, prinaša poročila nekaj odmevnih dogodkov. 
Najprej je to zagotovo zadnja seja občinskega sveta, ki je bila zaradi 
shoda občanov, ki so zahtevali čimprejšnji začetek gradnje nove šole na 
Lavrici, prekinjena, župan pa je moral občanom pojasnjevati odločitve 
občinskega sveta. KS Lavrica je že tretjič pripravila dan Lavrice in po-
delila krajevna priznanja, občina pa je dan državnosti letos nameravala 
praznovati pri dvorcu Lisičje in ga popestriti z občinskim tekmovanjem 
koscev in grabljic. Žal je prireditev onemogočilo slabe vreme.

Ob dnevu Lavrice je podžupan Ivan Jordan pago et civitati (naselju 
in občini) oznanil, da smo dobili novega ravnatelja Zavoda OŠ in vrtca 
Škofljica, Romana Brunška, dosedanjega podžupana, profesorja na Gi-
mnaziji Želimlje in predvsem aktivnega občana. Zagotovo je bil izmed 
vseh kandidatov najprimernejši, saj podrobno pozna šolsko problemati-
ko občine, hkrati pa ima izreden občutek za komunikacijo, bogato zna-
nje, precejšnjo mero vztrajnosti in predvsem izreden pedagoški eros. 
Veselimo se njegovega imenovanja in mu iskreno čestitamo. Hkrati se 
zavedamo velike izgube, ki jo bo z njegovim odhodom utrpela občinska 
politika. Je namreč eden izmed redkih svetnikov, ki je argumentirano 
pojasnjeval svoje poglede na obravnavano problematiko, na katero je 
vedno gledal širše in ne zgolj iz enega zornega kota.

Občina ima pred seboj velike naložbe, ki pomenijo ne le zagotovitev 
normalnih vzgojno-izobraževalnih razmer, pač pa tudi nekakšen druž-
beni mir. Če imajo lahko posojila občani, naj jih ima tudi občina, je 
bilo glavno sporočilo shoda pred občinsko stavbo. Razmere so resne in 
modro rešitev nam lahko prinese le moder izbor na lokalnih volitvah. 
Morda niti ni slabo, da je počilo tik pred volitvami. Morda bomo volivci 
ravno zaradi tega izbrali bolj premišljeno in pred tem od kandidatov 
zahtevali zelo konkretne programe, ki bodo sestavljeni iz jasne vizije 
varčevanja, iskanja rezerv, prioritete naložbenih vlaganj in reorganiza-
cije občinske uprave. Predvsem pa bi morali zahtevati zavezo občini in 
njenim prebivalcem, ne pa politični stranki.

Če sem vas v prejšnji številki vabil na trolejbus in bil potem prijazno 
opomnjen, da trolejbus ni enako kot mestni avtobus, ker prvi deluje na 
elektriko in je po Ljubljani nehal voziti leta 1971, drugi pa na motor z 
notranjim izgorevanjem, vas tokrat vabim, da razmišljate o kandida-
tih, ki bi bili primerni za občinske funkcionarje. Pa ne ozirajte se na 
prijateljstvo ali stanovstvo, pač pa na to, ali je sposoben ali ne, ali ima 
potrebne kompetence ali jih nima, in predvsem na to, ali ima toliko so-
cialnega čuta, da ne bo delal zase, za ozek krog ljudi, pač pa za celotno 
občino.

Bog ve, ali bom tudi tokrat korigiran.
Iztok Petrič, odgovorni urednik

Izhaja enkrat mesečno, gospodinjstva v občini prejemajo glasilo brezplačno.  
Naklada: 2800 izvodov; ustanovitelj: Občinski svet Občine Škofljica; izdajatelj: 
Občina Škofljica; glavni in odgovorni urednik: Iztok Petrič (GSM: 041 868 180); 
odgovorna oseba izdajatelja: B. Rigler, župan; člani uredniškega odbora: Nataša 
Kovačič, Maja Novak, Bojan Pirnat, Andrej Pogačnik, produkcija: AMSET, d. o. 
o., Grosuplje, tel.: 01 7865 795, e-mail: amset@siol.net; lektoriranje: Jan Grabnar 
(razen: uradnih objav, oblikovanih oglasov in prepozno oddanih prispevkov); tisk: 
Partner graf, d. o. o.; distribucija: Pošta Škofljica; naslov uredništva: GLASNIK, 
Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, tel.: 01 360 16 00,  
e-mail: glasnik.skofljica@gmail.com, www.skofljica.si.

Uredniški odbor si pridržuje pravico, da prispev-
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-
mljeni z žigom odgovorne osebe.

Prispevke za prihodnjo številko, zbiramo do 
vključno 17. avgusta.
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Nekaj navodil in usmeritev

Približujejo se lokalne volitve
Kot vam je znano, bodo v letošnjem 

letu izvedene lokalne volitve: volitve žu-
pana, občinskega sveta ter svetov krajev-
nih skupnosti. Datum volitev še ni znan, 
najverjetneje pa bodo konec septembra ali 
v začetku oktobra.

Nekatera volilna opravila se bodo pri-
čela v času počitnic, dopustov, zato ne bo 
odveč, če vam že sedaj posredujemo ne-
kaj osnovnih informacij. 

VOLITVE ČLANOV OBČINSKE-
GA SVETA

V skladu z določili Statuta Občine Ško-
fljica šteje občinski svet 15 članov.

Volitve v Občini Škofljica potekajo po 
proporcionalnem sistemu, izvedejo se na 
podlagi list kandidatov, v katero je vpisan 
najmanj en kandidat in največ 15 kandi-
datov, toliko, kolikor se jih voli v volilni 
enoti. Listo kandidatov lahko določi po-
litična stranka v skladu s svojimi pravili, 
obvezno s tajnim glasovanjem, ali pa sku-
pina volivcev. Zakon o lokalnih volitvah 
določa, da kadar listo kandidatov določi 
skupina volivcev, mora listo s podpisi 
podpreti najmanj en odstotek od števila 
volivcev, ki so v tej volilni enoti glasovali 
na rednih volitvah leta 2006.

VOLITVE ŽUPANA
Kar zadeva določanja kandidature za 

župana s strani volivcev, pa je prišlo do 
spremembe v 109. členu Zakona o lo-
kalnih volitvah, in sicer mora biti kan-
didatura podprta s strani najmanj dveh 

odstotkov od števila volivcev v občini, 
ki so glasovali v prvem krogu županskih 
volitev 22. 10. 2006.

VOLITVE V SVET KRAJEVNE 
SKUPNOSTI

Če se volitve članov sveta krajevne 
skupnosti opravljajo po proporcionalnem 
sistemu, pa listo za volitve v svet četrtne 
skupnosti lahko določi politična stran-
ka ali pa skupina volivcev iz te krajevne 
skupnosti, pri čemer mora listo volivcev 
podpreti najmanj en odstotek volivcev, ki 
so glasovali na rednih volitvah v krajevne 
skupnosti leta 2006. 

V Občini Škofljica se voli v svete treh 
krajevnih skupnosti: svet KS Lavrica, ki 
šteje 9 članov, svet KS Pijava Gorica s 7 
člani in svet KS Želimlje s 5 člani. Pri-
stojnosti ožjih delov lokalne skupnosti so 
določene v Odloku o krajevnih, četrtnih 
in vaških skupnostih (Uradni list RS, št. 
77/02).

Da boste kandidati lahko izračunali 
število podpor, naj vas seznanim, da je 
v Občini Škofljica na lokalnih volitvah 
22. 10. 2006 v 1. krogu glasovalo 3566 
volivcev (št. oddanih glasovnic).

ZASTOPANOST OBEH SPOLOV
Na lokalnih volitvah leta 2010 morajo 

predlagatelji kandidatur oziroma list kan-
didatov poskrbeti v vseh primerih, ko je v 
kandidaturo ali v listo kandidatov vpisa-
nih dve ali več oseb, da:

– pripada vsakemu od obeh spolov naj-

manj 30 % kandidatur oziroma mest na 
listi kandidatov, 

– se pri listah kandidatov razporedi 
kandidate in kandidatke tako, da so na 
prvi polovici kandidatne liste razporejeni 
izmenično vsak tretji po spolu, 

- v primeru, če ne zagotovi razmerje 30 
% znotraj volilne enote, politična stranka 
lahko zagotovi upoštevanje razmerja v 
vsoti vseh njenih kandidatov in kandidatk 
za občinski svet (pri čemer pa morajo 
biti liste kandidatov še vedno v zgornji 
polovici sestavljene po načelu »zadrge«) 
oziroma pri večinskem sistemu glede na 
število vseh vloženih kandidatur politične 
stranke. 

VOLILNI ODBORI
V Zakonu o lokalnih volitvah je bil 

spremenjen 37. člen (Ur. l. RS, št. 45/08), 
in sicer glede sestave volilnih odborov.

Predsednik, član volilnega odbora in 
njun namestnik ne more biti zakonec, 
oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj 
ali posvojenec kandidata v volilni enoti, 
v kateri je ta volilni odbor imenovan, niti 
ne more živeti s kandidatom v zunajza-
konski skupnosti ali registrirani istospolni 
partnerski skupnosti. 

Oseba, imenovana v volilni odbor, je 
dolžna obvestiti pristojno občinsko volil-
no komisijo v treh dneh po javni objavi 
kandidatur oziroma list kandidatov o svo-
jem sorodstvenem ali drugem razmerju s 
kandidatom, določenim v prejšnjem od-
stavku. 

Predlagatelj mora ob vložitvi predlogov 
iz tretjega odstavka tega člena za vsakega 
od kandidatov za predsednika in člana vo-
lilnega odbora oziroma njune namestnike 
priložiti njegovo pisno izjavo, da soglaša 
z imenovanjem v volilni odbor, in njego-
vo pisno izjavo, da bo najpozneje v treh 
dneh po javni objavi kandidatur oziroma 
list kandidatov obvestil pristojno volilno 
komisijo o sorodstvenem ali drugem raz-
merju s kandidatom, določenim v četrtem 
odstavku tega člena. 

Obrazce izjav boste politične stranke 
prejele pravočasno!

Tole je bilo le nekaj informacij. Celovi-
to predstavitev lokalnih volitev 2010 bo 
prinesla septembrska številka Glasnika. 

Brigita Marinšek,
tajnica občinske volilne komisije

Novice iz občinske hiše
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Poročilo s 35. redne seje Občinskega sveta

Sprejet rebalans proračuna; Dole bodo končno  
preskrbljene s pitno vodo preko javnega vodovoda

Svetnike so pred poslopjem občine pri-
čakali občani, ki so zahtevali takojšen za-
četek gradnje OŠ Lavrica. Tako se je seja 
začela z manjšim zamikom. Župan je pre-
dlagal prekinitev seje, da bi se s svetniki 
lahko srečali z občani, ki so protestirali 
pred občino. O tem dogodku si lahko pre-
berete v naslednjem prispevku.

Po približno polurnem srečanju z ob-
čani, ki je potekalo v kulturni dvorani, 
se je seja nadaljevala po dnevnem redu. 
Občinski svet je najprej potrdil Odlok o 
programu opremljanja POC Škofljica. 
Ob tem naj še zapišemo, da so občinske 
naložbe v POC zaključene. Lahko si le še 
želimo, da bi prostor čim prej oddali in-
vestitorjem.

Kar nekaj časa je svetnikom vzel Od-
lok o spremembah in dopolnitvah Od-
loka o proračunu Občine Škofljica za 
leto 2010 oziroma rebalans letošnjega 
proračuna. Amandmaje sta vložila župan 
in Lista Naša Lavrica.

Odpovedano je bilo predvideno zadol-
ževanje, zagotovljena pa so bila sredstva 
za nakup zemljišča za gradnjo vrtca na 
Lavrici, ki se nahaja ob obstoječem vrtcu, 
po ceni 220 EUR/m2. 

Sprejet je bil sklep o delni povrnitvi 
stroškov volilne kampanje za lokalne 
volitve 2010. Organizatorji volilne kam-

panje oziroma kandidati za člane občin-
skega sveta, katerih listam bodo pripadali 
mandati za svetnike, bodo imeli pravico o 
povrnitve stroškov volilne kampanje v vi-
šini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer 
skupni znesek stroškov ne sme preseči 
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz 
revizijskega poročila računskega sodišča. 
Do delne povrnitve stroškov kampanje so 
upravičeni tudi kandidati za župana ozi-
roma organizatorji volilne kampanje, in 
sicer tisti, za katere je glasovalo najmanj 
10 % glasujočih volilnih upravičencev, in 
to v višini 0,12 EUR za dobljeni glas.

Svetniki so potrdili Dokument identi-
fikacije investicijskega projekta za pro-
jekt komunalna ureditev naselja Žaga 
na Škofljici. Projekt naj bi bil zaključen 
leta 2012 in naj bi stal dobrih 750.000 
EUR, od česar bo približno polovica de-
narja vzeta iz občinskega proračuna. Tako 
bodo komunalno urejene Ahlinova in Ha-
bičeva ulica ter Ulica Jerneja Petriča.

Potrjen je bil tudi Dokument identifi-
kacije investicijskega projekta za vodo-
vod Dole. Dole še nimajo urejene zane-
sljive in javne preskrbe s pitno vodo ter 
požarnega hidrantnega omrežja. Sedanje 
lokalno vodovodno omrežje ni ustrezno. 
Projekt je ocenjen na dobrih 280.000 EUR 
in bo v celoti krit iz občinskega proračuna.

Svetniki so potrdili tudi predlagane 
lokacije za plakatiranje v času volilne 
kampanje za lokalne volitve 2010: na 
panojih, ki so nameščeni pred prostorji 
KS Lavrica, na parc. št. 449/14, k. o. La-
nišče, v Škofljici, na parc. št. 1785/1, na 
Pijavi Gorici ter pred gasilskim domom 
v Želimljah. Plakatirati bo možno tudi na 
kozolčkih po posameznih naseljih na ob-
močju občine.

Stekla je razprava o statusu ožjih de-
lov lokalne skupnosti, in sicer na predlog 
svetnika Janeza Zagorca, ki je dal pobu-
do za vnovično ustanovitev KS Škoflji-
ca, Bojan Božič pa je po pooblastilu KS 
Lavrica, KS Pijava Gorica in KS Želimlje 
posredoval zahtevo po spremembi Statuta 
občine Škofljica. Krajevne skupnosti naj 
bi dobile status pravne osebe javnega pra-
va, določile naj bi se naloge, s katerimi bi 
krajevna skupnost lahko nastopala v jav-
nem prometu, zagotovil naj bi se dodatni 
vir financiranja. Svetniki so sklenili, da je 
predlog vreden nadaljnje razprave in ga 
bo potrebno obravnavati v novem sklicu.

Pred pobudami in vprašanji svetnikov 
so le-ti za zaprtimi vrati razpravljali o le-
tošnjih prejemnikih občinskih priznanj, ki 
bodo podeljeni septembra.

Iztok Petrič

Občanom je prekipelo

»Če imamo kredite mi, naj se zadolži tudi občina!«
V torek, 8. junija 2010, so se že pol ure 

pred začetkom 35. redne seje občinskega 
sveta pred občinsko stavbo začeli zbira-
ti občani, med katerimi so prevladovale 
mlade družine z Lavrice. Po grobem šte-
tju se je do 18. ure, ko je prednje stopil 
župan, zbralo približno 130 odraslih in 
otrok, opremljenih s transparenti. Dan 
pred tem so se na Lavrici pojavili letaki, 
ki so vabili na shod, enaka vsebina pa je 
krožila tudi po elektronski pošti. Kdo je 
bil pravzaprav organizator shoda, ki ura-
dno ni bil prijavljen, z letaka ni bilo moč 
ugotoviti. Alojz Pluško, nekdanji državni 
sekretar za osnovno šolstvo, sedaj naš ob-
čan in predsednik OO Zares Škofljica, ki 
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je tudi prišel pred občino, je pojasnil, da 
so shod organizirali starši, ki jih skrbi za 
prihodnost njihovih otrok. Med zbranimi 
so bili tudi svetnik Bojan Božič (Lista 
Naša Lavrica) in nekateri predstavniki 

krajevnih skupnosti. Nato se je izkazalo, 
da je pobudnica in neformalna voditeljica 
shoda gospa Petra Pugelj, močno pa se je 
angažiralo tudi Društvo prijateljev mladi-
ne Lavrica, ki ga vodi Radmila Pavlovič.

Župan je pred glasovanjem o dnevnem 
redu predlagal, da se seja za pol ure pre-
kine in se omogočijo besede občanom ter 
se jim skuša odgovoriti na njihova vpraša-
nja. Občani in svetniki so se zato zbrali v 
kulturni dvorani. Gospa Pugelj je pojasni-
la, da je bilo pred štirimi leti obljubljeno, 
da bo jeseni 2010 začela obratovati nova 
šola na Lavrici, ki bo sprva, ker ne bo v 
celoti zasedena, nudila prostor tudi pred-
šolski vzgoji. Zdaj pa se govori, da bodo 

pred šolo gradili vrtec, s čimer se krajani 
Lavrice ne strinjajo. Opisala je nevzdržne 
razmere v podružnični šoli na Lavrici, ne-
sprejemljiv način prehranjevanja in rekre-
acije otrok, hkrati pa opozorila, da so učil-
nice tako majhne, da verjetno jeseni niti 
vsi vpisani otroci ne bodo našli prostora 
v njih. Poudarila je, da nova šola ni lavri-
ška šola, pač pa šola za vse občane, saj 
bo razbremenila matično šolo v Škofljici, 
zmanjšali se bodo stroški šolskega prevo-
za, torej bo pridobila predvsem občina kot 
celota. Na koncu je dodala, da če so lahko 
zadolženi občani, naj se zadolži še občina.

Župan je pojasnil, da se gradnja šole na 
Lavrici ne ustavlja, pač pa je vse pripra-
vljeno za vložitev vloge za gradbeno do-
voljenje. Ker je pred gradnjo treba izvesti 
še poskus obremenitve terena, kar pome-
ni, da morajo na parcelo navoziti material, 
ki mora tam odležati določen čas, se bo 
gradnja še nekoliko zavlekla. Zato v re-
balansu proračuna, ki ga sprejemajo, od-
padejo predvidena sredstva za zadolževa-
nje za letošnje leto, saj ima občina toliko 
denarja, kot ga v vezi z gradnjo šole na 
Lavrici potrebujejo v letošnjem proračun-
skem letu, zagotovljenega. Gradnja vrt-
ca je dodaten projekt, ker se je ponudila 
priložnost, da kupijo potrebno zemljišče, 
ki se nahaja poleg sedanjega vrtca na La-
vrici.

Eden izmed občanov je predlagal, da 
naj se izseli občinska uprava in naj pro-
store občine dobi vrtec. Predsednika KS 
Lavrica je zanimalo predvsem to, zakaj 
kar naenkrat poleg šole graditi še vrtec, 
saj naj bi prostor vrtcu lahko vsaj začasno 

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
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nudili tako stara kot nova šola. Od sve-
tnikov, ki pravzaprav z glasovanjem »za« 
dajejo županu in občinski upravi luč za 
njihovo delo, se ni oglasil nihče.

Napetost je bila visoka, a po pol ure 
dokaj kulturnega dialoga so svetniki odšli 
v sejno sobo, občani pa so se tudi mirno 
razšli.

Občinski svet je potrdil rebalans prora-
čuna, v katerem je največja sprememba 
predvsem ta, da ni predvidenega zadolže-
vanja ter da je zagotovljen denar za nakup 
zemljišča za nov vrtec po ceni 220 EUR/
m2.

Škoda, da se občani zganejo, ko že gori. 
Podoben shod bi potrebovali pred letom 
dni in morda bi za novo šolo imeli vsaj 
gradbeno dovoljenje, če že ne temeljev.

Iztok Petrič

Podaljšanje začasnega obratovanja mestnega  
avtobusa – linije 3B

Po dogovoru o obratovanju začasne 
mestne avtobusne linije 3B smo se 10. ju-
nija 2010 v Ljubljani sestali predstavniki 
DRSC-ja, občine, primestnih in mestnih 
avtobusnih linij. Sestanek je vodil gospod 
magister Janez Blaž. Na sestanku so bili 
podani podatki o številu prevoženih po-
tnikov v prvem mesecu obratovanja me-
stne in primestne linije. Zaradi uvedbe 
nove avtobusne mestne linije 3B je imelo 
največ izpada prihodkov podjetje Bus, d. 
o. o. Izpad dohodka oziroma manjše šte-
vilo prevoženih potnikov ocenjujejo na 
približno 20 odstotkov. Veolia Transport 
je zabeležila zmanjšanje števila meseč-
nih dijaških vozovnic iz 21 na 17, vendar 
samo na področju Pijave Gorice, število 
prodanih kart z gotovino (0,80 EUR) pa 
je bilo 50. Integral Stojna pa ni zaznal ne 
povečanja ne zmanjšanja števila potni-
kov. Zanimivo pa je bilo poročanje pred-
stavnika LPP, ugotavlja namreč dnevno 
število potnikov med 190 in 270. O števi-
lu prevoženih potnikov dnevno sem izra-
zil svoje začudenje, saj ti podatki močno 
odstopajo od nam znanih podatkov pred 
uvedbo mestne linije 3B. Pred tem je bilo 
dnevno registriranih 650 potnikov. 

Glede na to, da podatki odstopajo in da 
v juliju in avgustu že vsa leta prevozni-
ki nimajo standardnega števila potnikov 
– letni dopusti, šolske počitnice –, sem 
prisotne zaprosil, da nam dovolijo podalj-
šanje začasne mestne linije 3B še v jesen-

skih mesecih. Pohvaliti moram predstav-
nika primestnih linij Veolie in Integrala, 
da sta podprla pobudo. Soglasno so se 
dogovorili, da nam dovolijo podaljšati za-
časno odločbo za mestno linijo 3B do 31. 
decembra 2010. Sedanja odločba preneha 
s 1. septembrom 2010.

Od septembra do decembra se bomo 
mesečno srečevali in ugotavljali trend 
povečanja števila potnikov in s tem tudi 
upravičenost obstoja mestne linije 3B.

Spoštovane občanke, občani in študen-
ti, mestna linija 3B ima soglasje za obra-

tovanje, na vseh nas pa je, da v jesenskem 
času pustimo vozila v garažah in začnemo 
v večjem številu uporabljati mestno lini-
jo. Z uporabo mestne linije bomo linijo 
finančno upravičili, hkrati pa tudi sami 
prispevali k zmanjšanju emisij izpušnih 
plinov. 

Jeseni bodo nove lokalne volitve. No-
voizvoljenim funkcionarjem želim, da na-
daljujejo s prizadevanjem, da v letu 2011 
pridobimo stalno Odločbo za obratovanje 
mestne linije 3B.

Ivan Jordan, podžupan
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Letne rezervacije – vrtec
Starše otrok, za katere je Občina Škofljica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje in ki so 

svoje otroke vpisali v Vrtec Škofljica ali v vrtce izven območja Občine Škofljica, obveščamo, da jim je na voljo pravica do uve-
ljavljanja letne rezervacije.

Letne rezervacije se staršem sofinancirajo za nedeljeno obdobje 30 koledarskih dni, in sicer od 15. 6. do 15. 9. 2010.
V primeru letnih rezervacij znaša prispevna stopnja staršev 30 % od njihovega z odločbo določenega plačilnega razreda.
Rezervacijo morajo starši napovedati pisno na upravi vrtca, in to najpozneje teden dni pred prvim dnem odsotnosti otroka. 

Zdenka Repovž,
občinska uprava

OBVESTILO O ODDAJI VLOG ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Obveščamo vas, da bomo za otroke, ki bodo vpisani v vrtec 1. 9. 2010, sprejemali 

VLOGE ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA
od 15. 6. 2010 do 15. 8. 2010.

Vlogo izpolni eden od staršev ali zakoniti zastopnik otroka ter jo vloži pri pristojnem organu občine, v kateri imajo otrokovi 
starši stalno prebivališče oz. ima stalno prebivališče eden od staršev skupaj z otrokom. Če so starši tujci, ki so zavezanci za do-
hodnino v Republiki Sloveniji, vložijo vlogo v občini začasnega prebivališča. 

Občina Škofljica sprejema vloge staršev, ki imajo stalno prebivališče v Občini Škofljica.

Vloga je dostopna:
v knjigarnah in papirnicah,
v izbranem vrtcu,
na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport RS,
na državnem portalu E-uprava in
na spletni strani Občine Škofljica: http://www.skofljica.si/ (vloge in obrazci – družbene dejavnosti). 

Prosimo, da k vlogi priložite telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi, da vas lahko pokličemo v primeru morebitnih neja-
snosti.

Vlogo je treba oddati na veljavnem, v celoti izpolnjenem obrazcu. Izpolnjeno vlogo lahko pošljete po pošti na naslov: Občina 
Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, ali oddate v sprejemni pisarni v času uradnih ur: 

PONEDELJEK, TOREK, ČETRTEK, PETEK od 8. do 12. ure
SREDA od 8. do 12. ure in od 15. do 17. ure

Starši, ki ne uveljavljajo pravice za znižano plačilo vrtca, plačajo 80 % cene programa. 
Zadnji rok za oddajo vloge, da se vam znižanje upošteva s 1. 9. 2010, je do 15. 8. 2010!
V primeru, da starši zamudijo 15-dnevni rok pred vključitvijo otroka v vrtec, se staršem uveljavi znižano plačilo s prvim dnem 

naslednjega meseca, ko so oddali vlogo.
Če starši vključujejo v vrtec drugega oz. nadaljnjega otroka in jim je za starejšega otroka že določeno plačilo za vrtec, 

uveljavljajo oprostitev plačila za mlajšega otroka pri pristojnem organu občine, ki je izdal odločbo za starejšega otroka (izpolnijo 
vlogo za oprostitev plačila za drugega oz. nadaljnje otroke iz iste družine).

Pričakujemo, da boste zaradi dopustov vloge oddali že v mesecu juniju in juliju, obenem pa dosledno upoštevali navedeni 
rok za oddajo vlog in tako omogočili nemoteno delo občinski upravi in vrtcem!

Dodatne informacije dobite na Občini Škofljica, tel. 01/360 16 11.

Pozor: Starši, ki boste vpisali otroka v vrtec s 1. 9. 2010, morate ponovno oddati vlogo za znižano plačilo vrtca za leto 2011, 
najkasneje do 15. 11. 2010. 

Zdenka Repovž
občinska uprava
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3. dan Lavrice

S skupnimi močmi se veliko naredi
Program 3. dneva Lavrice je bil razpet 

resnično preko celega dne. Že zjutraj so 
na pot krenili kolesarji, pohodniki, začele 
so se odvijati nogometne in košarkarske 
tekme, pomerili so se tudi balinarji. Na 
igrišču ob podružnični osnovni šoli pa 
so potekale ustvarjalne delavnice. Točno 
opoldne so se sodelujoči – bilo jih je med 
150 in 200 – okrepčali z golažem, ki ga 
je požrtvovalno pripravila Urška Kastelic.

Del prisotnih, ki so po večini pripadali 
TD Lavrica, so zgodaj zjutraj začeli pri-
pravljati prireditveni prostor. Pripravili in 
okrasili so tovornjak z odrom za nastope 
in kasneje za plesišče. Prevladovala je 
živahnost domačega vrtnega cvetja, lipe 
in gasilci so namestili gasilske mize in 
klopi. Zvečer, po končanem programu, 
pa so namestili po mizah zanimive cve-
tlične aranžmaje – okrogle brezove vaze z 
izvrtano luknjo za večje epruvete z vodo 
in cvetjem. Članice TD Lavrica so že od 
7.30 dalje pričele prinašati sladke domače 
dobrote.

Pripravo in potek so vodili člani orga-
nizacijskega odbora Bojan Božič, Tomaž 
Kupljenik, Roman Brunšek in Zdenka 
Gačnik, sodelovali pa so še predsednik 
KS Lavrica Janez Gačnik, DU Lavrica in 
DPM Lavrica, PGD Lavrica in TD Lavri-
ca.

Ob 18. uri se je začela osrednja priredi-
tev, na kateri so sodelovali predšolski in 
šolski otroci, osrednji govor je imel pred-
sednik KS Lavrica Janez Gačnik, navzoče 
je pozdravil podžupan Ivan Jordan. Pri-
reditev pa je svoj vrh zagotovo dosegla s 

podelitvijo krajevnih priznanj in pokalov 
športnim ekipam.

Otroci so se s svojimi vzgojiteljicami in 
učiteljicami resnično dobro pripravili, saj 
je program tekel brez težav. Posebej so iz-
stopali kitaristi 21 GUNS, plesalki Maru-
ša in Laura ter mladi atlet Tomaž Udovič.

Podžupan Ivan Jordan, ki je zastopal 
župana Boštjana Riglerja, je prebral žu-
panovo pismo, čestital vsem organizator-
jem in poudaril, da rebalans proračuna ne 
pomeni zaustavitev gradnje OŠ Lavrica, 

pač pa, da se projekt pelje naprej skupaj 
z gradnjo vrtca. Sredstva, potrebna za 
aktivnosti v zvezi z gradnjo šole na La-
vrici v letošnjem proračunskem letu, so 
zagotovljena in zadostna. Župan je v svoji 
poslanici zapisal, da je bilo v mandatu, ki 
se počasi zaključuje, »na Lavrici veliko 
postorjenega, prav gotovo največ, od kar 
imamo svojo Občino Škofljica. Rezultati 
našega dela v tem mandatu pa bodo vi-
dni tudi v prihodnjih mesecih in letih, saj 
imamo prav na območju Lavrice pripra-
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vljenih kar nekaj pomembnih projektov, 
ki bodo pomembno vplivali na kakovost 
življenja krajanov Lavrice kot ostalih pre-
bivalcev naše občine.«

Predsednik KS Lavrica Janez Gačnik je 
v svojem, lahko bi rekli že tradicionalnem 
nagovoru negiral županove in podžupa-
nove besede: »Svetniki naše občine so 
imeli na mizi predlog rebalansa plana za 
leto 2010, iz katerega so črtana sredstva 
za začetek gradnje OŠ na Lavrici. Sedaj 
ko je bilo pridobljeno zemljišče za novo 
šolo, izveden natečaj za projektno doku-
mentacijo, izdelani so načrti za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja, naj bi se vse 
končalo. […] Od predvolilnih obljub smo 
potrebovali štiri leta, da smo za novo OŠ 

prišli do vloge za gradbeno dovoljenje. 
Pri takem tempu in organizaciji se spra-
šujem, kaj bomo imeli čez štiri leta. Več 
omar, starih in neuporabnih projektov, pa 
brez šole in vrtca. Spoštovani svetniki, 
tudi vi ste odgovorni za stanje, kakršno 
je. Žal nosite le moralno odgovornost. Re-
balans plana, kot je bil predlagan, za nas, 
Lavričane, ni sprejemljiv. Občina se mora 
zadolžiti in z investicijo v OŠ pospešeno 
nadaljevati.« Na koncu je še opozoril na 

ničen vpliv KS in se zahvalil organizator-
jem dneva Lavrice. Ob govoru gospoda 
Gačnika moramo zapisati, da ne bo prišlo 
do napačnega interpretiranja dejstev, da z 
rebalansom proračuna za leto 2010 gra-
dnja šole na Lavrici ni ustavljena. Dejstvo 
je, da se je zaradi potrebe po preizkusu 
obremenitve, kar poteka nekaj mesecev, 
izkazalo, da predvidenega denarja za gra-
dnjo v letošnjem letu ne bomo potrebova-
li. Tako je odpadla predvidena zadolžitev 
občine. Res pa je, da se bo gradnja zaradi 
tega še dodatno zavlekla.

V nadaljevanju je sledila podelitev kra-
jevnih priznanj:

Priznanje KS Lavrica je prejela 
medicinska sestra Ana Strgar

Veliko zaslug za uspešnost društva 
upokojencev Lavrica, ki je dejavno od 

leta 1988, pripisujemo gospe Ani Strgar, 
saj je že na ustanovni seji prevzela delo 
poverjenice na terenu in funkcijo članice 
v upravnem odboru. Od leta 1992 je bila 
štiri leta tajnica, nato 12 let podpredsedni-
ca društva. Vsa leta je bila organizatorka 
družabnih srečanj, kot so pikniki, marti-
novanje in silvestrovanje. Kot medicinska 
sestra je z merjenjem tlaka v krvi skrbela 
za zdravstveno preventivo članov društva. 
V zadnjem mandatu pa je članica uprav-
nega odbora. V naši družbi je vse več sta-
rejših, ki še kako potrebujejo sočloveka, 
ki jim je pripravljen prisluhniti. In gospa 
Ana Strgar je prav gotovo takšna. 

Srebrno priznanje KS Lavrica je 
prejel hokejist Andrej Heber

Gospod Andrej Heber je začel športno 
pot v švedski mladinski ligi in jo nada-
ljeval v češki ligi. Profesionalno pa se je 
hokeju posvetil leta 2000. Do zdaj je od-
igral 388 tekem, kjer je dosegel 97 golov 
in 87 podaj. Andrej Heber je edini sloven-
ski hokejist, ki je igral v ekipi, ki je bila 
štirikrat zapored državni prvak. V sezoni 
2007/2008 je igral za hokejski klub Acro-
ni Jesenice v ligi EBEL. Nastopal je tudi 
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v dresu Tilije Olimpije in Slavije. Od leta 
2001 do leta 2004 se je štirikrat zapored 
udeležil svetovnega mladinskega prven-
stva pod 18 let. Leta 2006 in leta 2008 se 
je udeležil svetovnega prvenstva skupine 
A, leto kasneje pa je igral na kvalifikaci-
jah za olimpijske igre 2009. Aprila letos 
se mu je z reprezentanco ponovno uspelo 
uvrstiti na elitno svetovno prvenstvo sku-
pine A, ki bo leta 2011. Čestitamo!

Srebrno priznanje KS Lavrica je 
prejel speedwayist Matej Ferjan

Začetki gospoda Mateja Ferjana v spe-
edwayu segajo v leto 1994, ko se je takrat 
17-letni mladenič brez očetove vednosti 
usedel na pravi speedway motor in odpe-
ljal prve kroge na dirkališču ob Vodnikovi 
cesti v Ljubljani. Matej je zelo hitro napre-
doval in že po vsega pol leta treninga ga 
je njegov trener prijavil med redne tekmo-
valce. Doslej je nastopal že več kot na 900 
dirkah za več evropskih klubov in več kot 
80-krat stopil na najvišjo stopničko. Naj 
navedemo le nekaj njegovih velikih špor-
tnih dosežkov: državni prvak Slovenije 
od leta 1997 do 2001, 1. mesto celinskega 
finala svetovnega pokala za posameznike 
v l. 2000 in uvrstitev med 24 najboljših 
tekmovalcev na svetu, leta 2001 je dose-
gel 2. mesto na evropskem prvenstvu, leta 
2002 pa 3. mesto. Bil je večkratni državni 
prvak Madžarske in dosegal vrhunske re-
zultate v ligaških tekmovanjih: angleške, 
poljske, švedske, danske, češke in itali-
janske lige. Kljub mnogim uspehom pa 
se »leteči Lavričan«, kot so ga mnogokrat 
imenovali, speedwayist Matej Ferjan, ve-
dno rad vrača domov na Lavrico. 

Iz krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti

Zlato priznanje KS Lavrica je pre-
jel Lojze Sever

Gospod Lojze Sever je že več kot pred 
petdesetimi leti pripadal takratni mladi 
generaciji, ki je bila zelo aktivna kljub 
budnemu spremljanju oblasti. Med leto-
ma 1957 in 1962 je bil soorganizator Kul-
turnega društva Lavrica, ki je organiziralo 
najmanj eno kulturno prireditev na me-
sec. Prirejali so dramske igre enodejanke, 
glasbene nastope, pokaži, kaj znaš. So-
deloval je v tamburaškem orkestru, pev-
skem zboru in strelskem društvu. Takratni 
mladinci, med katerimi je vidno vlogo 
igral g. Sever, so iz izkupička od raznih 
prireditev kupili kinoprojektor in predva-
jali filmske predstave doma in drugje. S 
svojim delom in uspehi so postali moteči 
za krajevno oblast, ki je poskrbela, da je 
delo mladine zamrlo, g. Sever pa je bil 

kot učitelj z dekretom premeščen v Velike 
Lašče. Tam je nadaljeval delo z mladimi. 
V strelskem društvu so bili njegovi tek-
movalci med najuspešnejšimi v republiki, 
prav tako so želi uspehe v modelarstvu, v 
prometnih in šahovskih tekmovanjih. Te-
kom let so njegovi učenci prejeli skupno 
približno 150 priznanj, medalj in poka-
lov. Leta 1989 se je vrnil na Lavrico, se 
zaposlil na OŠ Oskarja Kovačiča, kjer je 
nadaljeval s svojim ustvarjalnim delom. 
Da bi ohranili kulturno dediščino našega 
kraja na tehničnem in literarnem podro-
čju, zapisuje pripovedi, pesmi in lavriško 
govorico. Bil je soustanovitelj sedanje-
ga TD Lavrica. Tudi po upokojitvi mu 
ustvarjalna žilica ne da miru. Z znanjem 
in izkušnjami, ki si jih je nabral tekom let, 
še vedno vodi delavnice po osnovnih šo-
lah in prenaša znanje na mladi rod. Tudi 
nam, Lavričanom, se vedno rad odzove na 
vsa naša povabila, zato ga tudi naši otroci 
dobro poznajo; vsi pa ga zaradi njegovega 
dela in znanja cenimo in spoštujemo.

Priznanje častni krajan je prejel 
pesnik Peter Semolič

Pesnik in prevajalec Peter Semolič je 
leta 2000 diplomiral iz splošnega jeziko-
slovja in sociologije kulture na filozofski 
fakulteti. Od leta 1991 pa je samostojni 
kulturni delavec. Izdal je devet pesniških 
zbirk: Tamariša, Bizantinske rože, Hiša iz 
besed, Krogi na vodi, Vprašanja o poti, 
Meja, Barjanski ognji, Prostor zate in Vo-
žnja okrog sonca. V njih na tankočuten 
in izvirno liričen način beleži svoja ek-
sistencialna stanja. Napisal pa je tudi tri 
radijske igre: Novoletno pravljico, Poro-
ko in Telefončke. Leta 1997 je bil eden 
od avtorjev slovensko-francoske knjige 
Štirje slovenski pesniki skupaj z Danetom 
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Zajcem, Nikom Grafenauerjem in Vero 
Pejović. 

Bil je deležen prevodov v angleščino, 
poljščino, španščino, nemščino, finščino 
in mnoge druge jezike. Tudi sam se preiz-
kuša kot prevajalec angleške in ameriške 
poezije, prevaja pa tudi poezijo iz srb-
ščine, hrvaščine in francoščine. Gospod 
Peter Semolič je eden najizrazitejših av-
torjev slovenske poezije devetdesetih let 
20. stoletja in prav zato je leta 1997 prejel 
Jenkovo nagrado, leta 1998 kristal Vile-
nice in leta 2001 nagrado Prešernovega 
sklada. Vemo, da se s temi uglednimi na-
gradami naše priznanje ne more meriti, a 
je vendarle iskreno in domače. 

Na koncu so pokale prejele še športne 
ekipe, ki so tekmovale na dopoldanskem 
delu dneva Lavrice: Med balinarji je naj-
boljši rezultat dosegla balinarska ekipa 
Škofljica 1, v košarki ekipa Miki, v nogo-
metu pa ekipa Lavrica Boys.

Večer se je nadaljeval z druženjem ob 
zvokih ansambla Utrinek.

Besedilo in fotografije
Andrej Pogačnik in Iztok Petrič

Pokrovitelji dneva Lavrice:
Občina ŠKOFLJICA, I-PROJEKT LJUBLJANA, PROMES, d. o. o, Lavrica, 

GRANDVID HOTEL Lavrica, STEKLARSTVO GLASCO Lavrica, Vulkanizer-
stvo in avtostoritve Zajec, d. o. o., MESARSTVO BLATNIK, d. o. o., PREVOZI 
PETRIČ, s. p., GOSTILNA STRAH, s. p., TEMA, d. o. o., Lavrica, Prevozi NE-
RED Lavrica, Veterinarska ambulanta MAX Lavrica, Klima inštalacije KUPLJE-
NIK, GRATAL, s. p., Lavrica, Prevozi URŠIČ, s. p., Lavrica, Frizerstvo Frkolin, 
Lavrica

Za pomoč pri ureditvi prizorišča pa
Kreles, Blaž Kregar, s. p, Danici Jamnik

Ujma na Pijavi Gorici in njeni okolici ni prizanesla
V starih zapisih beremo, da je 16. avgu-

sta 1925 padala debela toča in uničila ves 
pridelek, 30. oktobra 1926 pa je med 1. in 
2. uro zjutraj divjal hud vihar in podrl 6 
kozolcev, gozd od M. pa je bil posekan 50 
m široko. Takrat je na Pijavi Gorici žive-
lo 82 moških in 109 žensk v približno 20 
hišah (vir: Kronika PGD Pijava Gorica).

Nikjer pa ne zasledimo podatkov o po-
plavljenosti objektov, saj takrat ni bilo 
toliko streh, asfaltiranih in tlakovanih 

dvorišč, privozov, dovozov, nadstreškov 
in podobnih zbiralnikov vode.

V četrtek, 18. junija 2010, je ravno tako 
padala debela toča na Pijavi Gorici, ruva-
la drevesa, razkrivala strehe, a tudi popla-
vljala kleti. Kraj ima 10-krat več objektov 
kot pred 85 leti in nima kanalizacije. Ra-
zni mulde, propusti in rešetke pa meteor-
ne vode ne zadržijo.

Voda namreč teče in bo tekla navzdol. 
Hitrost se z višinsko razliko povečuje, kar 
bolj občutimo »tisti spodaj«. Težava pride 

do izraza ob vsakem močnejšem nalivu, 
ne le ob ujmah. 

Posegi gasilcev PGD Pijava Gorica so 
bili takojšnji in učinkoviti. Z obema vozi-
loma so izvozili in pomagali povsod, kjer 
je bilo treba. Črpali so vodo iz kleti, žaga-
li padla drevesa, pokrili luknje v strehah. 
Zaslužijo zahvalo in priznanje. Osnovne-
ga problema, da voda teče navzdol, pa ne 
morejo rešiti. 

Peter Pal

Pridobitev, ki to ni
Na križišču za Drenik je na Pijavi Gorici zrasel ob glavni cesti 

kup smeti ob novo postavljenih zabojnikih. Odlagajo jih vsi, ki 
imajo pet minut časa, da se ustavijo in odvržejo svojo kramo. Ve-
činoma niso lokalni prebivalci, ob nedeljah zvečer se pridružijo še 
piknikarji in udeleženci raznih zabav. Kljub dobrim namenom se 
je videz kraja še poslabšal.

Morda bi kazalo postaviti zabojnike na manj provokativno lo-
kacijo, da bi se novemu odlagališču lažje izognili.

Peter Pal

PS: Problematika pa ni zgolj v smeteh. Oglasil se nam je tudi 
gospod Alojz Žist, ki je posebej opozoril na to, da zabojnika ovira-
ta promet – otežujeta vključevanje na glavno cesto in zmanjšujeta 
preglednost. Kdo ju je postavil na to očitno neprimerno mesto?

Uredništvo
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Sprejem otrok v Vrtec Škofljica v šolskem letu 
2010/2011

Temperatura se iz dneva v dan dvigu-
je in bliža se za otroke in starše najlepši 
del leta, to so počitnice. Vendar med nji-
mi je kar nekaj staršev, ki imajo občutek 
še večje vročine, kot dejansko je, in prav 
nič se ne veselijo časa po počitnicah, kajti 
ne vedo, kam in kako s svojimi malčki 1. 
septembra 2010. Nekateri med njimi so z 
veseljem kupili novo stanovanje v nepo-
sredni bližini vrtca in šole, kajti ni lepšega 
kot imeti varstvo za otroka blizu svojega 
domovanja. Pa so se ušteli, in to kar dva-
krat.

Prvič zato, ker vse enote vrtca v Občini 
Škofljica premorejo kapaciteto varstva le 
za 221 otrok. In drugič, ker je to, da je 
nekdo kupil stanovanje v Občini Škofljica 
ali gradil hišo in se pred kratkim prese-
lil – kljub plačilu dajatev za komunalno 
in drugo infrastrukturo –, bremenilna 
okoliščina. Kajti Občina Škofljica se je s 
sprejemom novega Pravilnika o sprejemu 
otrok v vrtec pri novih kriterijih postavila 
na stališče, da obstajajo »občani 1. reda« 
in »občani 2. reda«. Kam nekdo sodi, pa 
je odvisno od tega, od kdaj prebiva v tej 
občini. Tako vsi tisti otroci, ki nimajo te 
sreče, da bi se s svojimi starši preselili 
v občino pred 1. 1. 2008, pri točkovanju 
vlog za sprejem v vrtec nikoli ne bodo de-
ležni točk za stalnost bivanja.

Za šolsko leto 2010/2011 je bilo zavr-
njenih 155 otrok, kar je dobrih 70 % celo-
tnih kapacitet Vrtca Škofljica. Vsi ti starši 
se iz obupa obračajo na vse možne naslo-
ve in med drugim tako ali drugače posku-
šajo tudi preko članov Sveta Zavoda OŠ 
in vrtca Škofljica, ki obravnava pritožbe 
zavrnjenih otrok. Žal je pri tem Svet za-
voda popolnoma zvezanih rok. Tako Ko-
misija za sprejem otrok, ki obravnava pri-
spele vloge za sprejem otrok v vrtec, kot 
tudi Svet zavoda, ki obravnava pritožbe 
staršev zavrnjenih otrok, se morata držati 

Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, ki ga 
je sprejel Občinski svet Občine Škofljica 
na svoji 32. redni seji dne 2. 3. 2010. 

Postopek za sprejem novega pravilni-
ka pa je bil nekoliko nenavaden. Občina 
ima sicer vso pravico do sprejema novega 
pravilnika, vendar je pri tem ubrala ne-
navadno pot oz. je iz neznanih razlogov 
pohitela, da so šle zadeve po želeni poti 
občine. Kajti 20. člen Zakona o vrtcih 
med drugim pravi, da »sestavo komisije 
za sprejem otrok ter kriterije za sprejem 
otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica 
na predlog Sveta vrtca«. Občinski organi 
so se sicer držali teh pravil in članom Sve-
ta zavoda predložili predlog novega pra-
vilnika kar na sami seji dne 24. 2. 2010, 
in sicer pod točko razno. Glede na to, da 
sprejem novega pravilnika, pri tem imam 
v mislih predvsem kriterije za sprejem 
otrok v vrtec, ni muha enodnevnica in je 
zadeva, za katero je potrebno daljše ča-
sovno obdobje usklajevanja in dogovar-
janja, se je Svet zavoda na tej seji odločil 
sprejeti naslednji sklep:

»Zaradi prepozno dostavljenega gra-
diva svetu zavoda, ga člani nismo mogli 
pregledati in podati pripomb oz. soglasja. 
Predlagamo, da občinski svet objavi ob-
stoječi pravilnik, ki je bil sprejet na 3. seji 
Sveta zavoda dne 28. 2. 2008 in h kate-
remu je Občina Škofljica podala soglasje 
dne 18. 3. 2008.«  

V kolikor je bil stari pravilnik potre-
ben določenih korekcij glede uskladitve 
z novo zakonodajo, bi to lahko občina 
naredila, ni pa korektno, da se je občina 
odločila za sprejem novih kriterijev, ki so 
bili usklajeni le na komisiji za družbene 
dejavnosti Občine Škofljica. Kajti Svet 
zavoda OŠ in vrtca Škofljica je tisti, ki 
obravnava pritožbe staršev zavrnjenih 
otrok za sprejem v vrtec in pri tem nima 
nikakršnega vpliva na same kriterije.

Tako naj pojasnim vsem staršem, ki se 
obračajo na člane Sveta zavoda in sprašu-
jejo o mnenju glede novega pravilnika, da 
smo člani Sveta zavoda, ki smo bili priso-
tni na seji dne 7. 6. 2010, v zvezi z novim 
pravilnikom sprejeli naslednji sklep:

»Svet zavoda se s Pravilnikom o spre-
jemu otrok v vrtec oz. kriteriji pravilnika 
ne strinja in predlaga začetek postopka 
za spremembo le-tega. Zaradi dejstva, da 
je bil Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec 
sprejet po neusklajeni proceduri, kar je 
razvidno tudi iz sklepa št. 6 3. seje Sve-
ta zavoda z dne 24. 2. 2010, Svet zavo-
da predlaga, da Občina Škofljica do 1. 
9. 2010 zagotovi prosta mesta za spre-
jem vseh zavrnjenih otrok za šolsko leto 
2010/2011.«  

Ne glede na to, da Svet zavoda ne pod-
pira kriterijev za sprejem otrok v vrtec, 
ki so navedeni v novem pravilniku, spre-
jetem s strani občinskega sveta Občine 
Škofljica, je žal tako, da je to edini ve-
ljavni pravilnik in kot takega ga morajo 
upoštevati tako starši pri oddaji vloge kot 
tudi komisija za sprejem otrok v vrtec in 
seveda Svet zavoda pri obravnavi pritožb 
staršev zavrnjenih otrok.

Moje mnenje je, da je Občina Škofljica 
tista, ki predlaga okvire prostorskih načr-
tov občine in s širitvijo zazidalnih površin 
tudi prevzema vso odgovornost za zago-
tavljanje zadostnega števila prostih mest 
tako v vrtcu kot tudi v osnovni šoli. Pri 
tem je zakonodaja jasna in ob upošteva-
nju teh dejstev tudi ne bi prihajalo do to-
vrstnih diskriminatornih pravilnikov. 

Mobilne enote pa bi glede na že dolo-
čeno in lastniško urejeno lokacijo lahko 
ustrezale pogoju glede zagotovitve zado-
stnih kapacitet v zelo kratkem času.

Svet javnega zavoda 
Osnovne šole in vrtca Škofljica

Mojca Brkinjač, predsednica

Pojasnilo župana
JVZ OŠ in vrtec Škofljica je pri vpisu 

otrok v vrtec med letoma 2008 in 2009 
uporabljal Pravilnik o sprejemu otrok v 
vrtec, ki ga je sprejel Svet zavoda na svoji 
tretji seji dne 28. 2. 2008, h kateremu je 
dal soglasje Občinski svet Občine Škoflji-
ca na 13. redni seji dne 18. 3. 2008.

Zaradi spremembe Zakona o vrtcih (Ur. 

l. RS, št. 100/05 – UPB2 in naslednji) 
omenjeni pravilnik ni bil usklajen s tre-
nutno veljavno zakonodajo. Sprememba 
omenjenega zakona je prinesla spremem-
bo pri postopkih vpisa in sprejema otrok 
v vrtec. Javni vrtec lahko vpisuje in spre-
jema predšolske otroke v svoje programe 
na podlagi prijav in prostih mest vse leto 

in sprejme otroka, ko le-ta dopolni starost 
najmanj enajst mesecev. Vrtec mora naj-
manj enkrat letno objaviti javni razpis za 
vpis novincev za naslednje šolsko leto, ki 
ga uskladi z občino ustanoviteljico. 

Sprememba zakona tudi določa, da lah-
ko vodenje in izpeljavo postopka vpisa 
otrok v vrtec občina ustanoviteljica po-



14

Aktualno

drobneje uredi s svojim aktom. Če je v 
vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu 
prostih mest, odloča o sprejemu komi-
sija za sprejem otrok. Sestavo komisije 
za sprejem otrok ter kriterije za sprejem 
otrok v vrtec določi občina ustanovitelji-
ca na predlog sveta zavoda (nikjer v zako-
nu pa ni navedeno, da mora občinski svet 
upoštevati predlog Sveta zavoda). Zakaj 
Svet zavoda občini ni posredoval predlo-
ga, kljub temu da je imel od uveljavitve 
Zakona o vrtcih dovolj časa, nam ni zna-
no. Glede na to, da nam Svet zavoda ni 
posredoval predloga in da se vpis otrok v 
vrtec izvaja v mesecu marcu, je bilo nujno 
potrebno sprejeti in objaviti pravilnik, ki 
je usklajen z veljavno zakonodajo. Pre-
dloge kriterijev za sprejem otrok v vrtec 
sta tako oblikovala občinska uprava in 

komisija za družbene dejavnosti občin-
skega sveta. Na svoji seji pa je nato ob-
činski svet potrdil kriterije, ki jih je pre-
dlagala komisija za družbene dejavnosti. 

Seveda bi se o vsakem izmed kriterijev 
lahko spraševali o smiselnosti, poštenosti 
in pravičnosti. Kakor koli bi že bili kri-
teriji oblikovani, bi se starši otrok, ki na 
podlagi sprejetih kriterijev ne bi bili spre-
jeti v vrtec, počutili prikrajšane in diskri-
minirane.

Stisko staršev zelo dobro poznamo in jo 
docela razumemo, zato se na občini tru-
dimo, da bi v najkrajšem času zagotovili 
dodatne prostore za izvajanje otroškega 
varstva. Naši napori tečejo v dveh sme-
reh: podelitev koncesije zasebnemu vrtcu 
in izgradnja novega vrtca. 

O poteku naših prizadevanj in opravlje-

nih aktivnostih bomo javnost, vodstvo 
zavoda in starše odklonjenih otrok tekoče 
obveščali.

Kar pa se tiče prostorskih načrtov ob-
čine, v katerih predsednica Sveta zavoda 
išče enega izmed razlogov za trenutno 
situacijo, naj pojasnimo, da so se zadnje 
dopolnitve prostorskih načrtov Občine 
Škofljica sprejemale v prejšnjem manda-
tu, prav tako kot tudi zadnje spremembe 
ZN za novo naselje na Lavrici.

Strinjamo se, da rešitve v prostorskih 
aktih bistveno vplivajo na vse segmente 
delovanja in razvoja občine, zato znova 
pozivamo k aktivnemu sodelovanju obča-
nov in institucij pri sprejemanju novega 
prostorskega načrta naše občine.

Boštjan Rigler,
župan

Nevarne in neprimerno vzdrževane ceste
O problemih, ki jih ima naša občina na 

področju prometa, je bilo napisanih res že 
veliko besed. Največkrat se vsebina na-
slanja na gnečo ter s to težavo povezano 
še neobstoječo obvoznico, tokrat pa naj se 
izpostavijo še nekateri drugi problemi, ki 
se nanašajo na cestno ureditev na obmo-
čju Glinka. 

Nevarno križišče
Prva težava je križišče na Kočevski 

cesti med Gumniščam in Glinkom. Pre-
bivalci omenjenih ter drugih okoliških 
vasi moramo križišče prečkati, če želimo 
priti na Barje, ki je priljubljena lokacija 
sprehajalcev in rekreativnih kolesarjev. 
Prečkanje križišča zna biti nevaren pod-
vig, saj je na tem predelu omejitev hitrosti 
90 km/h, prehoda za pešce ni, prav tako 
ni ustreznih prometnih znakov, ki bi voz-
nike opozarjali na morebitne pešce (je le 
znak za križišče). Poleg tega se pogosto 

zgodi, da ravno na tem predelu vozniki 
prehitevajo druga vozila, kar zna biti še 
toliko nevarnejše za tiste, ki prečkajo Ko-
čevsko cesto. Dodatno nevarnost v tem 
času povečuje še razraslo grmovje ob ce-
stišču, zaradi katerega je močno zmanjša-
na preglednost nad prometom. Čeprav so 
na občini s strani vaščana Glinka že več-
krat prejeli klic, naj se poskrbi za ta pro-
blem, se to doslej še ni uredilo. Trava tik 
ob cestišču je sicer pokošena, a grmovje 
nekoliko nižje se je že tako razbohotilo, 
da onemogoča varno priključitev avtomo-
bilov na glavno cesto. 

Dostop do avtobusne postaje
Naslednja težava v povezavi z varno-

stjo Kočevske ceste je dostop do avtobu-
sne postaje Glinek. Trenutna (ne)ureditev 
omogoča dostop do postaje po bližnjicah 
čez travnike, kar pa je za njihove uporab-
nike predvsem v dežju in snegu ter v času 

visoke trave povsem neprimerna rešitev. 
Druga možnost je dostop ob sami cesti. 
Ker so hitrosti na tem področju visoke 
(večkrat tudi nad omejitvijo) in ker ni 
pločnika ali vsaj kakšnega vizualnega 
opozorila o gibanju pešcev, je ta možnost 
zelo nevarna. Prav bi bilo, da se cesta in 
njena okolica preuredi na način, ki bi za-
gotavljal vsaj minimalno varnost. Pločnik 
za uporabnike avtobusne postaje in pod-
hod ali nadhod za tiste, ki prečkajo križ-
išče, so rešitve, ki se na kratek rok zdijo 
precej nerealne, kar se izvedbe tiče, zato 
bi bilo za začetek dovolj, da se na kritič-
nem področju odredi nižjo omejitev hitro-
sti ter uredi namestitev ustreznih vizual-
nih opozoril (prometni znaki).

»Industrijska vas«
Tretji problem tega področja je promet 

skozi Glinek. V vasi je namreč več obr-
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tnikov oziroma podjetnikov (med drugim 
tudi Galvanotehna), ki so krivci za močno 
povečan promet, od katerega so najbolj 
problematični veliki in težki tovornjaki. 
Cestišče je za takšna vozila povsem ne-
primerno urejeno, saj je preozko ter pre-
slabo izdelano, da bi moglo zdržati takšno 
težo. Nič čudnega torej ni, če se pojavlja-
jo razpoke in jame na in ob cestišču, da 
se včasih zgodi, da kakšen tovornjak za 
sabo potegne žleb hiše ali oklesti bližnja 
drevesa. Vibracije, ki nastajajo zaradi mi-
moidočih vozil, povzročajo škodo na bi-
vanjskih hišah (razpoke v zidu ipd.), hrup 
pa je v spalnem naselju že samoumevno 
nezaželen gost.

Dodatne poškodbe na vozišču poleg to-
vornjakov in številnih drugih vozil pov-
zroča tudi neprimerno vzdrževanje. Več-
krat je bil zaradi različnih razlogov delo-
ma odstranjen asfalt, luknje so bile nato 
zakrpane, po številnih takšnih posegih pa 
je kot rezultat ostala paleta različnih ko-
sov asfalta, ki je zaradi tega še toliko bolj 
netrpežen in občutljivejši za poškodbe.

Najboljša rešitev za prebivalce Glin-
ka bi bila nova cesta za tovornjake, ki bi 
bila speljana stran od bivanjskih hiš, a ta 

možnost bo verjetno ostala le pri neizpol-
njenih sanjah. Ker se cestišče uporablja 
za industrijske namene, je zato toliko po-
membneje, da se za obstoječo cesto bolje 
poskrbi in zagotovi, da se na njej zmanjša 
možnost poškodb. Seveda pa tudi tu ne 
bi škodil kakšen ukrep, ki bi zagotovil 
večjo varnost pešcev, saj se Glinek prav 
tako ponaša z nepreglednostjo ceste na 
posameznih mestih, pešci se srečujemo 
s tovornjaki (tudi tu namreč ni pločnika) 
in včasih tudi z dirjajočimi avtomobili, ki 
presegajo omejeno hitrost.

V prispevku je omenjenih kar nekaj 
problemov, ki povzročajo preglavice ude-
ležencem prometa, nekaj bi se jih dalo 
vsaj omiliti, če že ne povsem odpraviti – z 
nekaj dobre volje in darovanega časa. Ni 
vedno vse v financah, temveč tudi v iska-
nju preprostih rešitev in v občutku, da se 
odgovorni na občini zavedajo, da je pro-
metna problematika prisotna tudi kje dru-
gje in ne le v centru Škofljice ob jutranji 
in popoldanski konici …

Besedilo in fotografije
Nataša Kovačič

Aktualno

Kultura oglaševanja
Junij je čas veselic in prireditev. Vsi si 

želimo, da bi bile naše prireditve dobro 
obiskane, zato se vsi trudimo, da bi bili 
»vidni«. 

Turistično društvo Škofljica vsako leto 
organizira tradicionalni pohod po Svaru-
novi poti. Seveda tudi mi želimo na to 
opozoriti občane, zato nalepimo plakate, 

oglašujemo na radiu itd. Za pohodnike in 
naključne turiste so postavljene informa-
cijske table, ki smo jih pred letošnjim po-
hodom delno obnovili, nekaj dela pa nas 
še čaka. Nemalo pa sem bil presenečen 
v torek 22. junija, ko sem urejal napise 
»Svarunova pot« in sem na naših tablah 
zagledal vabila na veselico PGD Želimlje, 

naših plakatov pa ni bilo nikjer več ozi-
roma so bili odstranjeni (vandali na po-
hodu). Tudi po drugih oglasnih mestih je 
bilo opaziti po več plakatov omenjenega 
društva.

Sprašujem se, kam to pelje – ali je to 
odraz naše kulture? 

Jože Dolšina, predsednik TD Škofljica

Dan državnosti 2010 in 10-letnica KUD Škofljica

Praznovali smo …
Letošnja osrednja prireditev v počasti-

tev dneva državnosti naj bi se odvijala pri 
deloma obnovljenem dvorcu Lisičje, a se 
je zaradi muhavega vremena preselila v 
večnamensko dvorano v Škofljici. Čeprav 
je bilo organizatorjem žal, da se prvotni 
načrti niso uresničili, so vseeno prikazali, 
kar so želeli – in v obiskovalcih ponov-
no vzbudili čut do domovine. Kot se za 
državni praznik spodobi, je že na začet-
ku zadonela slovenska himna, nadaljnji 
program pa je bil prepreden z mislijo na 
ljubezen do Slovenije, do njenih lepot in 
bogastva.
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Pomemben del države smo njeni lju-
dje in tudi na tokratni prireditvi ob dnevu 
državnosti so bili v ospredje postavljeni 
učenci, ki so si s svojim trudom prislužili 
županova priznanja. Za svoje dosežke so 
bili nagrajeni: Katja Zof, Monika Gra-
dišar, Aleš Okoren, Nika Petauer, Nika 
Sretenovič, Nika Prusnik, Maša Cimper-
man, Marija Sajovec, Matic Nered, Tjaša 
Pugelj, Nika Černe in Miha Koprivnikar 
Kranjc.

Vsem čestitamo in jim želimo uspešno 
tudi v srednjih šolah, na katere odhajajo.

Ko so bila priznanja podeljena in je 
izzvenela še zadnja pesem MPZ Češnje, 
je sledilo praznovanje 10. obletnice de-
lovanja Kulturno-umetniškega društva 
Škofljica. Kot je zbranim povedala nji-
hova predsednica gospa Marija Gregorič, 
se je ustvarjalnost društva čez leta kaza-
la na različnih prireditvah, predstavah in 
razstavah, znanje pa so usvajali in širili 
preko delavnic ter tečajev. Dosežke so na 
tokratni slovesnosti prikazali v glasbenih 
točkah, predstavili so se s plesom in pe-
tjem, na ogled pa postavili tudi likovna 
in fotografska dela ter druge izdelke, ki 
so predstavljali le majhen delček vsega, 
kar je nastalo v preteklem desetletju. Da 
s kulturo in za kulturo živijo številni naši 
ljudje, je občinstvu postalo jasno, ko so se 
na odru zvrstili mladi, nekoliko starejši in 
tudi že zelo stari nastopajoči. Pestro pale-
to plesov so namreč predstavili folkloristi 
iz Vrtca Škofljica, starejšo generacijo je 
predstavljal OPZ KUD sv. Dominik Sa-
vio, še nekoliko starejši predstavniki so 
bili, recimo, člani MePZ KUD, kot najsta-
rejši pa je gotovo bil Janez Vajkard Valva-

sor, ki je v Škofljico prišel obujat spomine 
na dvorec Lisičje in njegov izgubljeni bo-
tanični vrt, v katerem so uspevale rastline 
iz številnih tujih krajev.

V preteklost so se zazrli tudi najvztraj-
nejši člani KUD Škofljica, ki so za svoje 
desetletno sodelovanje prejeli priznanja. 
Na oder so bili poklicani: Marko Avsenak, 
Karmen Dolinšek Vidmar, Janez in Mari-
ja Gregorič, Darija Gregorič Premk, Jože 
Jurkovič, Franc Jurkovič, Stane Kočar, 
Bojan Pirnat, Peter Nose, Tatjana Škra-
bec Confidenti, Katja Škrabec Višnjić in 
Marjeta Škufca. Predsednica Marija Gre-
gorič se je nagrajencem javno zahvalila 
za njihov trud, prav tako pa ni pozabila 
omeniti vseh, ki so kakor koli pomagali 
oziroma še pomagajo pri delovanju dru-
štva. Zbrano občinstvo je opomnila tudi 
na predhodnike – na Prosvetno kulturno 

društvo Svoboda, ki je delovalo že pet-
najst let pred KUD Škofljica.

Za konec praznovanja desete obletnice 
so bile upihnjene svečke na torti, ki je bila 
razdeljena med obiskovalce. Če jo je za 
koga zmanjkalo, pa si je lahko postregel 
z raznovrstnim pecivom, ki je služil tudi 
kot dober izgovor za postanek in pome-
nek z znanimi obrazi.

Nataša Kovačič
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Marija Gregorič, predsednica  
Kulturno-umetniškega društva Škofljica

Le malo je ljudi v naši občini, ki še niso slišali za gospo Marijo Gregorič. S svojo neizmerno dobrosrčnostjo, jekleno voljo, 
vztrajnostjo, iskrivostjo … Vedno je polna novih idej in v iskanju novih možnosti. Marljivo dela in veliko časa posveča predvsem 
prostovoljstvu na kulturnem področju. Polna elana in zanosa je v svoji 10-letni zgodovini Kulturno-umetniškega društva Škofljica 
kot predsednica, soustanoviteljica, koordinatorka, šivilja oblek, organizatorka in še bi lahko naštevali tudi njegova največja gonilna 
sila. 

Marija Gregorič (dekliški priimek Rihtar), rojena v Ljubljani 6. 11. 1945. Leta 1996 
se je z družino preselila v Škofljico in od takrat aktivno sodelovala na vseh ravneh kul-
turnega področja. Foto: iz arhiva družine Gregorič

Kakšni so bili vaši začetki in kako ste 
se vklopili v lokalno »sceno« glede na 
to, da ste rojena Ljubljančanka?

Moj začetek so zaznamovali trije do-
godki. 17. 6. je bilo 30 let, odkar sva z 
možem kupila hišo v Zalogu pri Škofljici.

Drugi mejnik je bil, da smo se 2. 9. 1996 
z možem in hčerko iz Ljubljane preselili v 
novo hišo. In tretje, v začetku marca 2000 
je bilo v Glasniku objavljeno vabilo, da se 
v Škofljici organizira dramska skupina. In 
ker sem ravno takrat ostala doma na čaka-
nju, me je zgrabila panika, kaj bom sedaj 
počela, ko pa sem venomer letala iz služ-
be domov, zidali smo hišo, skrbela sem za 
vrt, otroke ter bolno mamo, skratka bila 
sem popolnoma okupirana z delom. Zato 
sem se odločila, da se udeležim sestanka. 
Tam sem se ponudila za pomoč pri šiva-
nju oblek in urejanju besedil.

Kdaj ste se prvič srečali s kulturo. Ali 
ste že prej imeli kakšen hobi ali ste se 
priključili dramski skupini zgolj zato, 
da bi zapolnili svoj urnik?

Že kot majhna punčka sem rada hodila 
v ljubljansko Dramo. Tam zadaj sem kar 
stoje gledala vse igre. Gledališče me je že 
od nekdaj zelo privlačilo, pa tudi radijske 
igre, komedije, drame … Vedno pa sem 
si želela spoznati, kako igre nastajajo. 
Po vabilu v Glasniku sva se hčerko Da-
rijo udeležili sestanka dramske skupine. 
Povabili so me, naj se udeležim zbora 
članov, kjer so me izvolili za predsedni-
co. Organizirati društvo je bil zame velik 
izziv, ki pa sem ga z veseljem sprejela. 21. 
3. 2000 smo imeli ustanovni zbor članov, 
12. 5. 2000 je bila uprizorjena že prva 
otroška predstava z naslovom Noč, ko je 
posijalo sonce in 16. 12. 2000 je bila pre-
miera komedije Klobčič.

Kakšna je bila začetna zasedba Kul-
turno-umetniškega društva? Koliko 
članov šteje društvo danes?

Na začetku so delovale naslednje sekci-
je: dramska za osnovnošolce in dramska 
za odrasle, foto sekcija in likovna sekcija. 
V naslednjem letu sta se nam je pridružila 
še cerkvena pevska zbora; najprej otroški 
pevski zbor, potem v jeseni še mešani PZ 

ter plesna dejavnost. Imeli smo tudi fol-
klorno skupino, ki pa je hitro propadla. 

Vsako leto imamo nekje med 56 in 60 
odraslih članov. Otrok v pevskem zboru 
in dramski skupini pa je okoli 40. Skupaj 
torej okoli 100 članov.

V desetletni zgodovini društva se je 
nabralo kar nekaj predstav, tečajev, 
razstav, koncertov. Bi želeli katerega 
posebej izpostaviti?

V 10 letih je bilo mnogo prireditev, 
otroških predstav, predstav za odrasle, 
razstav, pevskih nastopov, izdelanih fo-
tografij, dva tečaja fotografiranja, 12 ple-
snih tečajev, vsako leto po dve likovni 
delavnici, namizne igre, šahovski turnirji, 
dvoje silvestrovanj na prostem, naša go-
stovanja drugje in vsako leto po 4 do 6 tu-
jih gostovanj s predstavami pri nas. Vse to 
nam ne bi uspelo, če ne bi bilo članov, ki 
so hoteli narediti nekaj za druge. Skupaj 
se je nabralo kar 170 predstav v 10 letih. 
O njih smo redno poročali v Glasniku.

Delo v društvu zahteva celega člove-
ka. Ali vam poleg vodenja društva in 

organizacij prireditev ostane časa še za 
kakšen drug konjiček? 

Da. Če le utegnem, zelo rada berem 
knjige, prebiram Delo in njegove priloge, 
rešujem križanke in brskam po internetu 
za informacijami, povezanimi z našimi 
prireditvami, ter hodim na večerne spre-
hode z možem in domačo psičko. To so 
moji konjički.

V tem trenutku pa mi ogromno časa 
vzame organizacija prireditve ob 10. 
obletnici društva. Zelo si želim, da bi bilo 
lepo vreme in bi lahko speljali prireditev 
v dvorcu Lisičje. Večkrat sem stopila v 
stik z občinsko upravo in dobila dovolje-
nje za izvedbo prireditve na vrtu dvorca 
Lisičje. Medtem je Občina Škofljica sani-
rala arkadno dvorišče, streho in zasadila 
veliko rož. Če bo prireditev na dvorcu, 
se bo s kočijo na prireditev pripeljal sam 
Valvasor v oblačilih iz tedanjega časa. 
Celo čevlje sem uspela dobiti v fundusu 
Opere in baleta Ljubljana, ki pa so bili po-
trebni prenove. 

Poleg predsedovanja društva, sem tudi 



18

Aktualno

članica upravnega odbora Društva upo-
kojencev Škofljica. Zadolžena sem za 
informatiko in tudi pomočnica koordina-
torice pri projektu Starejši za starejše – za 
boljše življenje in višjo kakovost življenja 
doma. V projekt so vključeni občani, sta-
rejši od 69 let. To je projekt, ki se vodi v 
sodelovanju z Zvezo društev upokojencev 
Slovenije, Ministrstvom za zdravje RS in 
Socialno zbornico Slovenije. 

Nadalje od aprila 2002 sodelujem v li-
kovni sekciji Društva upokojencev Ško-
fljica. 

Od septembra 2006 sem tudi članica 
knjižnega kluba v okviru Knjižnice Ško-
fljica, ki ga vodi Sonja Pirman. Srečujemo 
se enkrat mesečno in se pogovarjamo o 
knjigi, ki smo jo v tekočem mesecu pre-
brali. 

Trenutno sem zelo ponosna, saj sem 
zmogla organizirati tudi brezplačni raču-
nalniški tečaj za 21 naših upokojencev. 
Na voljo smo dobili računalniško učilni-
co. S posebnim veseljem lahko sporočim, 
da mi je na spletni strani prostovoljstva – 
slovenske filantropije – uspelo s povpra-
ševanjem dobiti mlado magistrico trženja, 
ki brezplačno vodi ta 20-urni tečaj.

Kje najdete toliko pozitivne energije 
za tako natrpan urnik? 

Največ pri svoji družini. Mož me pri 
mojih prizadevanjih vseskozi podpira, če-
prav me večkrat opozarja, da si vse preveč 
stvari vzamem hkrati. Žal je tako, da me 
vse zanima in vsako stvar jemljem kot iz-
ziv. Zelo sem ponosna na svojo družino in 

tudi pri vnukih – najmlajšo večkrat pazim 
– odkrivam radost in veselje do življenja. 

V naši občini smo že večkrat opo-
zarjali na problematiko slabe udeležbe 
prireditev. Ali ste z leti pridobili kakšen 
skrivnosten recept, kako privabiti čim 
več obiskovalcev? 

Ja, to je resnično težko. Še posebej, ker 
se avtohtono prebivalstvo tako slabo ude-
ležuje kulturnih prireditev. Moj recept je 
postavitev komedije na oder. Pa še to v 
jesenskih in zimskih mesecih. Takrat je 
dvorana nabito polna. Vseskozi pa se zelo 
trudimo, da bi našli neko zanimivo pri-
reditev ali dogodek, povezan z lokalnim 
prebivalstvom, ki bi postal tradicionalen. 
Takšen, da bi ga že mesece prej vsi nestr-
pno pričakovali. 

Kakšne so vaše želje in pričakovanja 
Kulturno-umetniškega društva za pri-
hodnost? Boste še naprej predsednica 
ali že iščete nove izzive?

Po desetih letih vodenja bi si želela, da 
v društvu zaveje nov, mlajši veter. Vendar 
se vsi bojijo prevzeti takšno odgovornost. 
Počasi bom začela iskati primernega na-
slednika, ki pa mu bom z vsemi močmi 
pomagala in stala ob strani. Po desetih le-
tih prizadevanj si ne želim, da bi šlo dru-
štvo v zaton, pač pa, da raste in napreduje. 

V vseh letih delovanja je verjetno 
nemalo ljudi, ki so kakor koli pripomo-
gli k soustvarjanju in nizanju uspehov 
društva. Zdaj imate priložnost, da se 
jim zahvalite!

Zahvaljujem se za uspešno 10-letno 
sodelovanje Občini Škofljica, posebej 
podžupanu Romanu Brunšku, Knjižnici 
Škofljica, posebej Almi Vidmar Mederal, 
ravnateljici OŠ Škofljica Jadvigi Avsenak, 
uredništvu Glasnika, članom dramske, 
likovne, glasbene, foto in plesne sekcije 
ter vsem aktivnim in podpornim članom 
društva. Za 10-letno članstvo in vpliv na 
razmah ljubiteljske kulture v Škofljici pa 
čestitam Marku Avsenaku, Karmen Do-
linšek Vidmar, Janezu Gregoriču, Dariji 
Gregorič Premk, dr. Jožetu Jurkoviču, 
Francu Jurkoviču, Stanetu Kočarju, Boja-
nu Pirnatu, Petru Nosetu, Tatjani Škrabec 
Confidenti, Katji Škrabec Višnjić in Mar-
jeti Škufca.

Za organizacijo in sodelovanje na prire-
ditvi (10. obletnici) iskrena hvala občinski 
upravi, Zdenki Gačnik, Mirku Anželju, 
Stanetu Kočarju, Dragici Jurkovič, Darin-
ki Golobič, Katji Višnjić Škrabec, Mojci 
in Mihu Brkinjač, Maruši Fakin, pevkam 
in pevcem obeh naših zborov, zborovod-
jema Marjeti Škufca in Jožetu Smrekar-
ju, Klemenu Pirmanu s soplesalko Petro 
Škofic, trem solistkam, sestrama Marjeti 
in Heleni Škufca in Maruši Šušerski, Evi 
Medved, Aljažu Bekšu, Kristini Martinc, 
Ireni Koudela, otrokom Vrtca Škofljica in 
mentoricama Ani Vodeb in Kseniji Zu-
pančič, učencem Osnovne šole Škofljica 
za narisane risbe za sceno, Pekarni Pečjak 
in dobrim gospem za podarjeno pecivo.

Pripravila Maja Novak

Petje za zabavo – ljudsko petje
Bogata slovenska pevska tradicija je 

vsekakor vredno kulturno izročilo. Ohra-
njajo ga številni zbori in pevski sestavi z 
najrazličnejšimi programi in umetniškimi 
vodji. Nastopajo na revijah, prireditvah in 
letnih koncertih.

Ob tem pa pozabljamo na tradicijo 
hišnega petja ob različnih priložnostih, 
druženjih ali petju kar tako. Na ta način 
se je ljudska pesem v preteklosti sploh 
ohranjala in ohranila, saj je zapisana in jo 
prepevamo..

Ljudsko petje, imenovano petje za za-
bavo, predstavlja prav to – peti iz veselja, 
kolikor moreš in kakor zmoreš. Skupina 
10 do 15 pevk, pevcev ter podpornikov se 
ob sredah srečuje pri Čotu na Pijavi Gorici 
zaradi veselja do petja in druženja. Njihov 
cilj ni doseganje koncertnih meril, končni 
nastop ali preboj v višjo kategorijo.

Petje sprošča in je tudi zdravilno. Krepi 
obrazne mišice, preprečuje gube, še pose-

bej je dobro za astmatične bolnike in ljudi 
s srčnožilnimi boleznimi. Blagodejni uči-
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nek petja se pokaže v premagovanju de-
presivnosti in negativnih čustev.

Tega se zavedajo pevke in pevci ome-
njene skupine, na večer prepojejo tudi do 
30 različnih pesmi in se vedno razidejo 
veseli. Nekatere pesmi so delno pozablje-
ne, nekaj jih je bolj navihanih, zato jih na 
koncertnih odrih ni slišati – ali pa so lo-
kalno predelane različice splošno znanih 
pesmi. 

Ena od takih je V nebesih je res luštno, 
pojejo pa tudi Čudež na Golici. 

Strojanova mama se spominja, da so 
peli, ko so delali »klince« (zobotrebce), 
prišli so tudi fantje, ki so jih pospremili 
domov.

Koroščeva Tončka iz Vina – peli so v 
družini, ki je bila zelo velika, 12 članov, 
v cerkvi, pri pranju, okopavanju vinogra-
da, pri mlačvi. Pri mlačvi je bilo zelo za-
bavno, okoliški fantje so hoteli mlatičem 
ukrasti pušeljc (nagelj, asparagus, rožma-
rin), tako da so mlatiči mlatili in še pazili 
na pušeljc, ali pa jim je nekdo vrgel metlo 
med žito, da so mlatili po metli namesto 
po žitu.

Peli so zvečer, toliko niso bili nikoli 
utrujeni, da ne bi peli. 

Tudi ko sta šli s sestro po vodo pol ure 
hoda, sta celo pot peli, da je pot hitreje 
minila.

Pri petju je bil harmonikar zelo pomem-
ben. Starši so rekli: »Če drugega ne bo, 
zagodel ti bo.« Pa je ostal 50 let. 

Ob večerih je mama pestovala najmlaj-
šega otroka, oče je imel na kolenu malo 
starejšega in sta pela:

Kam to pelje, kam to gre, lansko ljublje-
nje.

Vera z Gornjega Blata – slovensko pe-
tje sem slišala od mame, ki je pela, kadar 
jo je zgrabilo domotožje, kajti živela je 
v Vojvodini, kjer je poučevala slovenske 
otroke.

Olga s Pijave Gorice – najraje je pela, 
ko je mama molzla krave, tudi z zidu je 
dol padla, tako je pela.

Julijana z Iga je pela skupaj s pastirji 
na paši. Mama ni bila navdušena nad pe-
tjem, zato je Julijana kar na hrast spleza-
la in pela. Oče pa je pel tako lepo, da so 
vsi obstali. Petje so poslušali s pomočjo 
majhnega radia. 

Metka z Iga je povedala, da je slišala 
Alfija Nipiča, kako je pred oltarjem za-
pel od najnižjega do najvišjega tona »da« 
svoji nevesti.

Ana Bolha in Ana Nered s Pijave Go-

rice sta skupaj peli pri vseh delih na kme-
tiji in gostilni, pa tudi, ko sta se vozili s 
konjem in vozem v Ljubljano.

Marjana s Pijave Gorice je pela v re-
nomiranem pevskem zboru z dirigentom 
Milivojem Šurbkom, pravi pa, da je lju-
biteljski odnos do petja enak – ali poješ 
v zboru ali pa za zabavo, ona rada poje. 

Sicer pa skrbi za pesmarice, poišče in 
napiše besedila.

Jožica s Pijave Gorice se rada šali in 
zna kar nekaj okroglih – če je »furala« 
ženska, so radi rekli, glej ga furmana brez 
j--c. One so pa rekle: »Saj jih imaš, pa jih 
nucat ne znaš.«

In tako dalje, od srede do srede, petje 
pa ni postalo obveznost, temveč potreba 
te pisane druščine, ki se veseli vsakega 
novega člana. 

Peter Pal

80-letnica gospe Ane Bolha
V teh dneh slavi Ana Bolha, gostilničar-

ka s Pijave Gorice, svojo osemdesetletni-
co.

Njeno življenje je tesno prepleteno z 
zgodbo Gostilne Čot, ki sta jo s pokoj-
nim možem Francetom – Majnikovim z 
Iga, prenovila iz običajne vaške, obcestne 
gostilne v moderno gostilno s prenočišči, 
poznano širši okolici Ljubljane.

Njeno zgodbo o uspehu predstavlja več 
delov. Nedvomno so to krofi, ki zaradi iz-
virnega recepta ter ročne priprave slavijo 
daleč naokoli. Prava ideja takrat in danes 
je bila njena domača kuhinja z lokalnimi 
dobrotami ter mesninami. 

S svojo delavnostjo, strpnostjo in do-
brosrčnostjo je ustvarila odlične medse-
bojne odnose s sodelavci, ki so praviloma 
delali v gostilni vso svojo delovno dobo. 

S pozitivno energijo navdihuje širok 
krog sorodstva, prijateljev, znancev in 
celo naključnih mimoidočih. Je prava tu-
ristična animatorka in aktivna ustvarjalka 
novih idej, s čimer premaguje tudi osebne 
težave in bolezenske tegobe. 

Še vedno je v oporo sinu, ki nadaljuje 

družinsko tradicijo, trem hčeram ter vnu-
kinjam in vnukom.

Za ene mama, mama Ana, Čotova 
mama, za svojo generacijo Čotova Ančka 
– za vse pa odprta in sproščena. Naj bo še 
zdrava in dolgo med nami. 

Peter Pal
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Slovenija čedalje bolj zadolžena in globoko v krizi

Graf: Podatki Ministrstva za finance RS iz aprila 2010

Slabi kazalci in rezultati Slovenije na 
mednarodnih lestvicah so problem vseh 
državljank in državljanov, saj nam ne 
prinašajo svetle prihodnosti, pač pa skrb, 
kako bo. Ob tem ne moremo le zamahniti 
z roko, saj je tako vzdušje nespodbudno 
predvsem za mlade, ki jim vlada dnevno 
preko medijev sporoča, da ne bo sredstev 
za njihove pokojnine, da ni sredstev za 
reševanje stanovanjskih problemov, da ni 
delovnih mest …

Še pred letom in pol je bila Slovenija 
ena izmed najmanj zadolženih držav EU. 
Samo leto in pol vladavine Pahorjeve vla-
de pa nas je potisnilo med najbolj zadol-
žene države EU. Javni dolg je lani narasel 
za 4 milijarde EUR, do konca letošnjega 
leta pa bo po napovedih in podatkih Mi-
nistrstva za finance RS še za 2 mrd. Tako 
smo iz 253 EUR zadolžitve na prebivalca 
prišli na 2023 EUR zadolžitve. Vse te dol-
gove in posojila bo treba odplačati, kar ni 
najboljši obet za našo prihodnost. Z naje-
manjem dolgov se obremenjuje prihodnje 
rodove. Problem ni najeti posojilo, ki ga 
lahko odplačuješ, problem je dinamika 
najemanja, saj smo se v zadnjem letu za-
dolžili za toliko kot prej v več kot desetih 
letih. 

Slovenija je doživela tudi strahoten 
padec konkurenčnosti v zadnjem letu, in 
to za kar 20 mest, kar bi moral biti za to 
vlado in koalicijo znak za takojšnje ukre-
panje. Od vseh članic unije sta za nami 
samo še Bolgarija in Romunija. To zelo 
jasno kaže realni odraz slabih in neprija-
znih razmer, v katerih deluje naše gospo-
darstvo.

Vsaka še tako nujno potrebna reforma 
(zdravstvena, pokojninska) je povsem 
nesmiselna, če nam ne bo uspelo oživiti 
naše gospodarske aktivnosti in ustvariti 
novih delovnih mest. Samo gospodarska 
aktivnost je tista, ki nas lahko popelje iz 
te gospodarske krize. 

Poslanci SDS se zavedamo težke situ-
acije, v kateri se nahajamo, zato smo že 
večkrat pripravili in vladi ponudili dobre 
rešitve, ki bi lahko prispevale hitrejšemu 
izhodu iz krize. Nekateri ukrepi se uvaja-
jo zdaj, ko je na žalost za mnoge gospo-
darske subjekte že prepozno. Skrbi nas, 
da se nam obeta podoben scenarij kot 
Grčiji, če se ne bomo resno soočili s situ-
acijo, ki je pred nami, in začeli varčevati 
na vseh področjih ter intenzivneje delati 
na ustvarjanju novih delovnih mest. Ne-

katere gospodarske panoge niso v krizi in 
s pravimi prijemi bi se lahko kot majhno 
gospodarstvo hitro prilagodili novi situa-
ciji. Namesto tega vlada zvišuje trošarine 
na goriva, kar pomeni, da so naši podje-
tniki, ki gorivo potrebujejo, dnevno manj 
konkurenčni od primerljivih gospodar-
stvenikov v tujini. To pomeni tudi večjo 
porabo za gospodinjstva, za vsakega iz-
med nas. To ni stimulativno okolje in že 
se kaže, da poberemo manj sredstev s tega 
naslova, ker se tisti, ki imajo to možnost, 
raje odločijo, da kupijo gorivo čez mejo. 
Statistika kaže, da smo po nekaj letih po-
novno v položaju, ko več podjetij odmre, 
kot se jih na novo ustanovi. Vlada pa še 
kar troši, ministrstva so le delno v reba-
lansu proračuna za leto 2010, ki ga sedaj 

obravnavamo v DZ, nekoliko znižala po-
rabo sredstev. Žal gre vse na račun inve-
sticij, kar pa je zelo slabo. Krčijo se sred-
stva pri investicijah v vrtce, šole, športne 
objekte …

Ker so pred šolarji počitnice in pred 
nami poletni dopusti, je morda čas, da na 
zgoraj omenjene probleme vsaj za nekaj 
časa pozabimo, pa še dan državnosti, roj-
stni dan naše domovine Slovenije, pra-
znujemo v teh dneh. Želim vam prijetne 
počitniške dni!

Lahko me pokličete na tel. 01/478 95 
35 ali se mi oglasite po el. pošti alenka.
jeraj@dz-rs.si. Informacije o mojem delu 
lahko najdete na www.sds.si.

Alenka Jeraj,
poslanka v Državnem zboru Republike 
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DESUS – 20 let delovanja
29. 6. 1990 – od prve registracije 

stranke v Mariboru pa vse do danes so 
prepoznavnost stranke zaznamovale mo-
drost, izkušenost in volja do dela. Zato 
po majski anketi Dela stranka dosega 
6,32 odstotka. Je velikokrat edini branik 
pred krčenjem ustavne pravice do soci-
alne države. Ne le pri pokojninah, kjer 
trdno vztraja pri zadržanju tistega dela 
premoženja, ki so ga v preteklosti ustva-
rili upokojenci, ki ga skušajo odpeljati 
ob preoblikovanju KAD-a mimo pokoj-
ninske blagajne – svoj vpliv kot vladna 
stranka uveljavlja pri zdravstveni in so-
cialni reformi v korist mladim in starim.

Danes imamo trdno in solidno organi-
zacijo, ki lahko veliko prispeva k dob-
robiti vseh prebivalcev Slovenije in tudi 
Občine Škofljica, tako da se prihodnosti 
ni bati.

Zato poudarjamo skrb za socialno in 
zdravstveno preskrbljenost ter dosto-
pnost večini ljudi v občini, še posebej so-
cialno ogroženim prebivalcem s poseb-
nimi potrebami ter dolgotrajno bolnim.

Podpiramo alternativne oblike pomoči 

starejšim, vendar je naša vizija še naprej 
tudi dom starejših. 

V občinski proračun mora priti eno 
leto stara pobuda za prenovo stavbe ter 
opreme sedanjega ZD. Glede na to, koli-
kokrat so se adaptirali občinski prostori, 
je res nevzdržno, da so prostori ZD zgu-
ljeni in dotrajani. 

Strateški načrt razvoja občine je nujen 
pogoj za kakovosten ter enakovreden ra-
zvoj vseh krajev v naši občini. Vsak, tudi 
najmanjši kraj, ima pravico biti obravna-
van v dolgoročnem načrtu občine – z ja-
sno vizijo razvoja. Večina naših članov 
je prostovoljno delala v korist lokalnega 
okolja, zato dobro poznamo razmere ter 
prioritete. Ne smemo dopustiti, da gre-
do tako pomembne odločitve mimo nas. 
Zavzemali se bomo za podaljšanje proge 
LPP do Pijave Gorice, da bi vsaj malo 
rešili prepočasno izgradnjo potrebne ob-
voznice. Tretji pas bo povečal pretočnost 
proti Ribnici, ne pa jutranjih konic proti 
Ljubljani. Obvoznica je nujna razvojna 
prioriteta ob upoštevanju naravne ter 
kulturne dediščine.

Seveda so pred nami lokalne volitve, 
na katerih bomo kandidirali – v svojih 
vrstah imamo sposobne, spoštovane in 
dobro podkovane člane, ki so se že več-
krat izkazali z aktivnostjo ter izkušnjami. 

Nobenih koalicij ne bomo sklepali 
pred volitvami – naš cilj je aktivno osve-
ščati ljudi.

V ta namen septembra napovedujemo 
okroglo mizo s povabljenimi predstavni-
ki resornih ministrstev. 

Do takrat pa mirno poletje in lepo poz-
dravljeni.

Občinski odbor Škofljica

Tabor Nove Slovenije
Člani in simpatizerji NSi Ško-

fljica in Velike Lašče smo 30. 
maja romali na Ptujsko Goro. 
V baziliki Marije Zavetnice s 
plaščem smo prisostvovali sv. 
maši in si tako okrepčali svojo 
dušo, nato pa smo pot nadalje-
vali do Rogatca, kjer smo se 
udeležili vseslovenskega tabora 
za vrednote. Tabora se je ude-
ležilo preko 3000 ljudi, članov 
in članic ter simpatizerjev Nove 
Slovenije. Tema tabora je bil 
arbitražni sporazum in pomanj-
kanje občečloveških vrednot. S 
svojo prisotnostjo smo dodali 
kamenček v mozaik za boljšo 
Slovenijo.

Slavka Kregar,
predsednica OO NSi Škofljica
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Spoštovane občanke in 
spoštovani občani Občine Škofljica!
Z velikim veseljem vam sporočamo, da se je Vlada RS seznanila s 

poročilom o opravljenem delu za izgradnjo obvoznice Škofljica in poda-
la predlog za nadaljevanje postopka priprave državnega prostorskega 
načrta. Kot kaže, se obljuba ministra za promet, dana na okrogli mizi v 
Ribnici, uresničuje.

V OO SD Škofljica želimo doprinesti svoj delež k izboljšanju stanja v občini, predvsem na področju 
prometa, šolske in predšolske vzgoje ter zdravstva in socialnega varstva, predvsem starejših občanov. 
Na področju prometa se nekatere stvari peljejo v pravo smer, vendar se moramo zavedati, da težavam 
na tem področju ni videti konca. Prav tako je velik zalogaj urejanje šolske in predšolske vzgoje. S 
svojimi željami smo seznanili ministra za šolstvo in šport, ko smo organizirali poslanski večer z njim. 

Ob koncu šolskega leta želimo vsem učencem, dijakom in študentom prijetne in dogodivščin polne 
počitniške dni. Najboljše učence devetega razreda smo spoznali na občinski proslavi ob dnevu držav-
nosti in jim ob tem uspehu iskreno čestitamo. Prav tako gredo čestitke KUD Škofljica za njihovo oble-
tnico delovanja, z željo, da bodo pripomogli k razvoju kulture v naši občini tudi v prihodnje. 

OO SD Škofljica

Pojasnilo sklepa k rebalansu zadnje, 
35. seje občinskega sveta
(zapleti okoli gradnje nove osnovne šole na Lavrici)

Zaradi različnih interpretacij (tudi jav-
nih) in slabe volje v javnosti menim, da 
bi bilo potrebno pojasniti sklepe in stali-
šča zadnje seje občinskega sveta. Na tej 
seji so, če poenostavim, bile sprejete tri 
pomembne odločitve:

1. Da se lahko odkupi zemljišče za 
vrtec na Lavrici. Ta kompromisna od-
ločitev – kljub temu, da zemljišče ni 
najcenejše (220 EUR/m2) – po mojem 
mnenju ni nespametna, saj bomo zemlji-
šče v zelo kratkem času potrebovali.

2. Da se lahko navozi material za 
obremenilni nasip na zemljišče, ki je 
namenjeno za gradnjo nove osnovne 
šole na Lavrici. Obremenilni nasip je 
potreben že zaradi tega, da ne preneha 
z veljavnostjo gradbeno dovoljenje (če 
bo sploh pridobljeno pred septembrom).

3. Da župan ne sme podpisati ni-
kakršnih obvezujočih aktov (pogodb, 
razpisov….), brez predhodne obrav-

nave občinskega sveta. Ta preprečuje 
kakršenkoli podpis škodljive pogodbe, 
ki bi lahko ogrozila projekt nove osnov-
ne šole na Lavrici in otežila delo nasle-
dnjemu županu in občinskemu svetu.

Glede na razmerja sil v občinskem 
svetu, je bila to najbolj optimalna odlo-
čitev tako za Lavrico kot za celotno ob-
čino. S tem so še vedno zelo široko od-
prta vrata za stališča, ki jih zagovarjam s  
še nekaterimi svetniki:

- da se v najkrajšem času in z vsemi 
razpoložljivimi sredstvi prične izgradnja 
nove osnovne šole na Lavrici;

- da se na odkupljenem zemljišču za 
vrtec najame modularne enote za dobo 
5-ih let, katere so lahko postavljene in 
vseljive v vsega nekaj mesecih;

- da se natančno spremlja demograf-
sko gibanje, predvsem otrok (pozitivni 
in selitveni prirastek) in se zavrnjene 
predšolske otroke namesti v prazne ra-

zrede nove osnovne šole na Lavrici.
Želim pa opozoriti še na eno stvar, o 

kateri se javno ne govori prav dosti in 
kljub mojim večkratnim opozorilom ni 
umeščena v občinsko vizijo in strategijo, 
je pa za Lavrico zelo pomembna, to je 
stara osnovna šola na Lavrici. Ta osnov-
na šola je zaščitena in je nekakšen zgo-
dovinski spomenik in simbol Lavrice. 
Po izgradnji nove osnovne šole jo bomo 
namenili za društvene dejavnosti, kul-
turo in šport. Na njenem igrišču bomo 
organizirali razne, tudi širše odmevne 
kulturne prireditve. Zato vse tiste, ki po-
tihem nameravajo to našo šolo odtujiti, 
jo prodati ali zamenjati za »družbeno 
pomembne projekte« opozarjam, da jim 
to zagotovo ne bo uspelo.

Neodvisna lista Naša Lavrica
občinski svetnik

Bojan Božič
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Iz dela naših društev

Likovno društvo 2002 v sodelovanju z  
Botaničnim vrtom Ljubljana

Ali zmoremo spremembo?
Oblikovalo se je neformalno 

združenje, sestavljeno iz kraja-
nov in predstavnikov krajevnih, 
vaških in četrtnih skupnosti, ki 
se skupno zavzemamo za enoten, 
trajnostni in uravnotežen razvoj 
celotne Občine Škofljica.

Z dosedanjim delom občine ne 
moremo in ne smemo biti zado-
voljni. Javni interes je žal zmeraj 
bolj v ozadju, v ospredje pa sili-
jo na trenutke tudi močni intere-
sni lobiji, katerim interes je zgolj 
dobičkonosne narave: agresivne 
gradnje večstanovanjskih objek-
tov ipd., ki še dodatno obremenju-
jejo že tako prešibko komunalno, 
prometno in drugo infrastrukturo. 
Skupni cilji so prometno varna 
občina, enotna razvojna politika, 
ki bo upoštevala vse dele Občine 
Škofljica, izgradnja kanalizacij-

skega omrežja, skrb za naše naj-
mlajše (vrtci), osnovnošolcem 
omogočiti še naprej enoizmenski 
pouk (OŠ Lavrica), starejšim ob-
čanom omogočiti varstvo in do-
končanje doma ostarelih, omogo-
čiti razvoj podjetništva in vsake 
razvojne samoiniciative občanov, 
prepoznati potencial v ekologiji, 
turizmu in športu.

Kot krajani in predstavniki kra-
jevnih, vaških in četrtnih skupno-
sti se javno zahvaljujemo pod-
županu g. Ivanu Jordanu in ga 
podpiramo pri njegovi odločitvi, 
da bo na jesenskih volitvah kandi-
diral za župana Občine Škofljica. 
S svojimi izkušnjami si je in si bo 
prizadeval za razvoj Občine Ško-
fljica z upoštevanjem vseh njenih 
sestavnih delov, ker je človek z 
vizijo.

Predstavitev združenja, njiho-
vega programa in vizije se bo 
odvijala v mesecu septembru, po 
posameznih naseljih in krajih. K 
sodelovanju vabimo vse občanke 
in občane iz vseh krajev občine 
Škofljica z željo po spremembah 
v Občini Škofljica.

Kontaktna oseba je Janez Ma-
rinčič na tel. 040/207 049.

Neformalno združenje sestavlja: 
KS Pijava Gorica: predsednik An-
drej Ciber, Smrjene: predsednik 
VO Miha Padar, Želimlje: pred-
sednik KS Tomaž Sket, Gradišče: 
predsednik VO Janez Marinčič, 
Vrh na Želimljami: predsednik 
PGD Slavko Vesel, mag. Raj-
mund Jeršin.

Janez Marinčič

Likovno društvo 2002 je organiziralo 
likovno kolonijo v Botaničnem vrtu Lju-
bljana in k sodelovanju povabilo likovni-
ke z Iga in iz Mengša. Do sredine julija 
so dela, nastala na koloniji, razstavljena v 
steklenem paviljonu v parku Tivoli. Slike 
so naprodaj, izkupiček bo namenjen delo-
vanju vrta.

V soboto, 5. 6. 2010, smo se likovni-
ki iz našega društva s slikarskimi stojali, 
barvami in čopiči odpravili v ljubljanski 
Botanični vrt. Organizirali smo likovno 
kolonijo med sencami krošenj, ob vodnih 
motivih in med gredicami zelišč ter cve-
tlic. Prvič smo pripravili tovrstno celo-
dnevno kolonijo in k sodelovanju povabi-
li tudi umetnike z Iga in iz Mengša. Veseli 
smo bili, da so se sosedje odzvali povabi-
lu. Skupaj nas je bilo 23. Povezovanje in 
širjenje prijateljstva je pomembno za delo 
in prepoznavnost tako našega društva kot 
Občine Škofljica. 

Kolonijo smo pričeli v vrtu z jutranjo 
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kavo in slaščicami, ki so jih spekle naše 
članice. Pridružil se nam je tudi dr. Jože 
Bavcon, direktor Botaničnega vrta Lju-
bljana in nas lepo pozdravil, navdušen je 
bil nad našo pobudo, da organiziramo ko-
lonijo v njihovem vrtu in s tem popestri-
mo dogajanje. Nastala dela pa namenimo 
prodaji. V vrtu nas je čez dan še nekajkrat 
obiskal in opazoval, kako nastajajo naša 
dela. Dogodek so obeležili tudi na svoji 
spletni strani. Po kavici smo se razkropili 
po vrtu, postavili razstavo slik s preteklih 
delavnic na temo vrta in poiskali primerne 
motive.

Ker smo v letošnjem letu imeli kar ne-
kaj študijskih delavnic z akvarelom, je 
bila naša najpogostejša tehnika akvarel. 
Čez dan je nastalo več kot 30 likovnih 
del. Obiskovalci vrta so se pogosto usta-
vljali ob razstavljenih slikah. Nekateri pa 
so si vzeli precej časa in nas spremljali pri 
slikanju. V večini so bili to redni obisko-
valci vrta, likovna kolonija pa jih je raz-
veselila in jim popestrila dogajanje v vrtu. 
Bilo je prijetno doživetje, in to se odraža 
tudi na nastalih slikarskih delih. 

V tednu po delavnici smo v steklenem 

paviljonu v parku Tivoli postavili dobro-
delno prodajo slik, nastalih v koloniji. Iz-
kupiček bo namenjen delovanju vrta. Na 
koncu se zahvaljujemo vsem pokrovite-
ljem, ki so nam omogočili tako prijetno 
delavnico. In sicer Občini Škofljica, BZ 
& Co. Trade, reklamnim napisom Lavri-

ca, Pekarni Pečjak Škofljica, Promesu La-
vrica in Železnikarju control.

Slike je mogoče odkupiti še do 15. 7. 
2010 v steklenem paviljonu v parku Ti-
voli.

Maja Novak, predsednica
Foto: Matjaž Jug

DPM Lavrica 

Bazar in taborniški izziv na Lavrici
V soboto, 5. 6. 2010, je Društvo prijateljev mladine Lavrica organizi-

ralo bazar – sejem rabljenih stvari. Organizatorji smo se ob 9.30 dobili v 
Krajevni skupnosti Lavrica, da pripravimo prostor. Vremenska napoved 
je kazala na lepo vreme, zato smo se pogumno odločili, da mize postavi-
mo kar zunaj. To se je izkazalo za dobro potezo, saj smo tako pritegnili 
več mimoidočih, ki so se z zanimanjem sprehodili med razstavljenimi 
predmeti. Tekom dopoldneva se nas je zbralo okrog 40 enakomislečih, 
ki smo na mizicah ponujali raznovrstne predmete. Na naše vabilo se je 
poleg Lavričanov odzvala tudi ženska organizacija, imenovana Društvo 
za pomoč iz Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Največ je 
bilo otroških igrač in manjših okrasnih predmetov. Nekatere stvari so 
imele listke s cenami, za večino pa smo se pogajali. Uporabljali smo 
različne metode, da bi še uporabne stvari, ki jih je škoda zavreči, dobile 
nove lastnike. Prodajali smo, nakupovali, zabavno barantali, blagovno 
menjavali in obdarovali. To je bila izvrstna prilika o spoštovanju upo-
rabne vrednosti predmetov predvsem za mlajše udeležence. Malo starej-
še pa je združila ideja o recikliranju, ki se ga lahko poslužujemo sami le 
z malo organizacije in dobre volje. Ljudje smo se ob prijetnem druženju 
lahko »znebili« stvari, ki jih ne potrebujemo več, po drugi strani pa smo 
lahko dobili zanimive stvari za simbolično ceno.

Idejo o bazarju smo podkrepili z mislijo, da bomo vse še uporabne 
stvari, ki jih na bazarju nismo prodali oziroma oddali, podarili Društvu 
za pomoč in samopomoč brezdomcev KRALJI ULICE za projekt Posre-
dovalnica rabljenih predmetov z imenom STARA ROBA – NOVA RABA. 

 Vsi si želimo ponovnega druženja, zabave in klepeta, in ker se je tudi 
s strani obiskovalcev pokazala želja po stalnih ponovitvah, bomo nasle-
dnji bazar organizirali jeseni. Če se bo prireditev obnesla, jo bomo iz-
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vajali tradicionalno, in sicer 2-krat letno.
Naslednjo soboto, 12. 6. 2010, smo ob 

dnevu Lavrice poleg ustvarjalne delavni-
ce pri društvu pripravili tudi taborniški 
lov na lisico. Zbrali smo se ob 17. uri in 
krenili do starta. Pričakovali smo sicer 
več staršev z otroki, se nam je pa zato pri-
družilo več mladih, bilo je 18 posamezni-
kov v 5 skupinah. Ena ekipa je bila na ko-
lesih, ti so seveda prišli najhitreje na cilj. 
Proga je bila preprosta, dobro označena, 
z zanimivimi nalogami, pot po gozdu je 
hitro minila in vse sodelujoče pripeljala 
do cilja, kjer smo se posladkali. Taborni-
ški vodja Tadej Pugelj je bil zadovoljen z 
udeležbo, udeleženci pa s pohodom. Ti-
sti dan je bilo še veliko veselja na dnevu 
Lavrice, tako da smo tudi mi prispevali k 
splošnemu dobremu počutju. 

Za jesen smo načrtovali nadaljevanje 
taborniškega izziva, in sicer na način, da 
se bomo en ali dva popoldneva pred po-
hodom učili znakov oz. orientacije, potem 
pa predvidoma v soboto, 11. septembra, 
opravili orientacijski pohod in ga zaklju-
čili s tabornim ognjem. Kogar zanimajo 
taborniške izkušnje, naj bo takoj v začet-

ku šolskega leta pozoren na plakate po lo-
kalnih oglasnih deskah in se nam pridruži. 
Tokratna taborniška izkušnja bo namenje-
na predvsem mladim od 8 do 15 let, lah-
ko pa se pridruži tudi kakšna družinica. 
Vabljeni tudi tisti iz Škofljice, ki se želite 
vključiti v taborniško življenje: če se nas 

bo zbralo veliko, bomo podprli pobudo za 
ustanovitev taborniškega roda.

Za vsa vprašanja in pobude nam pišite 
na dpm.lavrcia@gmail.com.

Besedilo pripravili Nataša Grobiša in 
Radmila Pavlovič

Foto: Tadej Pugelj in Ivan Blatnik

Iz dela naših društev

Tudi starejši se učimo
Pred dobrim letom je pri posameznikih 

vzniknila ideja, da bi v okviru Društva 
upokojencev Škofljica organizirali tečaj 
angleškega jezika. Upokojenka Alenka 
Tepeš iz Škofljice je bila takoj pripravlje-
na, da prostovoljno poučuje. Občina nam 
je omogočila prostor v društveni sobi. Na 
tečaj se je javilo 15 oseb, trije so po zače-
tnih urah odstopili, vendar so se skupini 
pridružili novi člani. Zasedba je bila zelo 
pisana – od takih, ki so se z angleškim 
jezikom prvič srečali, do takih, ki so se 
s tem jezikom v mladosti že kar precej 
spoznali. Mentorica nas je znala usmeriti 
in nastala je prav prijetna in organizirana 
skupina. Srečujemo se enkrat na teden po 
dve uri.

Začetni namen je bil, da pridobimo le 
nekaj osnov, vendar Alenka vztraja pri 
svoji zamišljeni poti, tako da moramo kar 
pridno reševati domače naloge. V začet-
ku junija smo zaključili »šolsko leto« in 
smo se nekateri prav veselili, da bo malo 
miru. Pa ne bo tako: med poletnimi mese-
ci bomo morali rešiti kar nekaj domačih 
nalog, o rešitvah pa se bomo pogovorili 
jeseni.

Učenje angleškega jezika je prilagojeno 
starejšim. Ob vsakem srečanju se pogovo-
rimo o vseh lepih in manj lepih stvareh, 
se včasih tudi prijetno nasmejemo, skrat-
ka prijetno druženje in učenje združimo v 
eno prijazno in veselo skupinico. Vsi pa 

smo prepričani, da znanja ni nikoli pre-
več, tudi takrat ne, ko si že upokojen.

Za kakšnega bi se še našel prostor, če 
ima željo, da se nam pridruži, in če pozna 
vsaj nekaj osnov.

Alojz Žist
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Pozno popoldne na zadnjo soboto v 
maju 2010 smo se zbrali v škofljiški žu-
pnijski cerkvi, da počastimo spomin na 
mogočni slovenski Grozdetov zbor (po 
prof. Justinu Stanovniku). V evharistični 
daritvi smo prosili Boga za vse žrtve voj-
ne, še posebej za tiste, ki so napisane na 
farnih ploščah, za žrtve boljševističnega 
nasilja, ki niso smele imeti groba, javne-
ga žalovanja in imena. Prosili smo za vse 
tiste, ki si iskreno prizadevajo za spravo v 
našem narodu, da bi celoten naš slovenski 
narod pripeljali na pot, na kateri bomo re-
snično ozdravili rane sovraštva in razde-
ljenosti, katerih je toliko med zagovorniki 
preteklega propadlega režima.

Po sv. maši smo v sprevodu odšli na po-
kopališče Trate k naši škofljiški farni plo-
šči, kjer je naš župnik s pevskim zborom 
sv. Cirila in Metoda in vsemi prisotnimi 
opravil molitve za rajne »mogočnega 
slovenskega Grozdetovega zbora«, ki je 
vgrajen kot najtrdnejši temelj naše šele 19 
let stare slovenske države.

V kulturnem delu sva podpisani z Ano-
-Lino prebrala nad 90 imen, vklesanih iz 
naše občine, na petih farnih ploščah. Pev-
ci so nam vmes in na koncu zapeli, hvala 
jim.

Podpisani sem v govoru opozoril, da 
smo edina država v Evropi, ki smo konec 
druge svetovne vojne praznovali v še po-
polni boljševistični maniri. Na televiziji 
smo videli, da so mednarodno praznovali 
v Rusiji. V Nemčiji so ta dan z mednaro-
dnim obiskom zabeležili v tovarni smrti 
Mauthausen. Nekaj podobnega bi lahko v 
tolažbo svojcev storili tudi pri nas, saj so 
se takoj po koncu druge vojne, v svobo-

Iz dela naših društev

Nova slovenska zaveza

Spominska maša

Pri branju nad 90 imen

V sprevodu

di, pri nas odprli dve veliki tovarni smrti: 
Šentvid in Teharje, s stotinami oddelkov 
po Sloveniji (tudi v naših krajih), ki so 
tako temeljito opravili svoje delo, da je do 
amnestije ostalo samo še nekaj mladole-
tnikov, med katerimi pa so mnogi kasneje 
našli smrt v domačih krajih.

Dr. Jože Balažic je v imenu Slovenskih 
katoliških izobražencev (SKI) na prire-
ditvi v spomin na 65-letnico velikega 
bratomornega zločina, ki so ga 28. maja 
2010 v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu 
pripravili NSZ, SKI in Slovenija v svetu, 
dejal: »Vsa leta od leta 1945 dalje, ko se 
je čez deželo vlekla temna moreča senca 
boljševizma, ki je zakrivila na stotine pri-
kritih grobišč, vse do osamosvojitve, ko 
je zasvetila zarja resnične svobode, ko 
smo upali, da bomo končno rekli »bobu 
bob«, da se bomo spravili med seboj in 

da bodo te žrtve, ki so umirale za vse to, 
kar danes imamo, lahko v miru počivale. 
Toda številne prepreke danes onemogoča-
jo 80.000 žrtvam, bog ve kje zasutih, in so 
morilci z 12 pregradami (Huda jama) ta 
zločin hoteli zakriti za vse čase – ni se jim 
posrečilo, kot se vedno to dogaja za vse, 
kar je proti človeku, proti Bogu.«

Podpisani sem tudi opozoril, kako se 
na našem pokopališču v govorih ZB, ko 
pravijo, da so leta 1941 napadli Slovenijo 
fašisti, nacisti in domači izdajalci, zlora-
blja to šablono, hkrati pa se ne pove, kdo 
so domači izdajalci bili. Aprila 1941 so 
odobravali in pozdravili okupacijo Slo-
venije pri nas izključno samo Nemčurji, 
pravi Nemci – Hitlerjevi pristaši, in tudi 
KPS s protiimperialistično fronto (po na-
padu Nemčije na Rusijo preimenovana v 
osvobodilno fronto). KPS je z OF takoj 
vse vidne civiliste, domoljube, ki se niso 
strinjali z njihovo ideologijo, začel po-
bijati v stotine, kar je bil napad na lastni 
narod in hkrati izdaja. Vsa dejavnost OF 
in partizanskih bojev je bila usmerjena 
v prevzem oblasti po končani vojni in v 
zbiranje spiskov, koga vse je potrebno li-
kvidirati za utrditev prihodnje totalitarne 
strahovlade.

Vse to je v zadnjih 19 letih dokumen-
tirano v številnih pisnih pričevanjih in 
publikacijah in je že skrajni čas, da se z 
mirovno pogodbo konča naša državljan-
ska vojna in vzpostavi pogoje za resnično 
spravo slovenskega naroda.

Anton Mušič
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Uradne objave Priloga 1 h Glasniku 6/2010

Na podlagi 23., 24. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski  kampanji  (Uradni list RS, št. 41/07) ter 
7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/2010) je Občinski svet Občine Škofljica  na 35. 
redni seji, dne 8. 6. 2010 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Škofljica

1.člen
S tem sklepom se določijo upravičenci, kriteriji in višina sredstev za delno povrnitev  stroškov volilne kampa-
nje na lokalnih volitvah v Občini Škofljica za leto 2010.

2.člen
Skupni stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volil-
nega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca.

3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadali man-
dati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini  0,33 EUR 
za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, 
razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča.

4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje  so upravičeni tudi organizatorji  volilne kampanje  oziroma 
kandidati za župana,  za katere je glasovalo najmanj  10 %  od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so 
glasovali in sicer v višini 0,12 EUR za dobljeni glas.

V primeru drugega kroga glasovanja  za volitve župana, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem 
glasovanju kandidirata, lahko povečajo  še za 0,12 EUR na posameznega volilnega upravičenca v lokalni 
skupnosti.

5.člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za občinski svet  ali za volitve župana se na njegovo pisno 
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Škofljica v roku 30 dni po predložitvi poročila 
o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, občinskemu svetu in računskemu sodišču.

6.člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
    

Številka: 041-05/2010
Škofljica, dne 9. 6. 2010

Župan
Občine Škofljica

Boštjan Rigler  l.r.            
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Uradne objave             Priloga 2 h Glasniku 6/2010

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah – UPB3 (Uradni list RS, št. 94/07 in 45/08) ter 7. in 
16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/2010), je Občinski svet Občine Škofljica na 35. redni 
seji, 8. 6. 2010 sprejel 

S K L E P
o imenovanju nadomestnih članov Občinske volilne komisije Občine Škofljica

1. 
V Občinsko volilno komisijo Občine Škofljica se namesto članov, ki sta odstopila:
- članica: Špela Intihar,  Puciharjeva ulica 2, 1291 Škofljica,
- namestnik članice: Peter Nose,  Bučarjeva ulica 4, 1291 Škofljica, 

 imenujeta, za:
-      članico: Zdenka Janovljak, Gradišče IV 45, 1291 Škofljica,
-      namestnico članice: Antonija Kastelic, Klanec 4, 1291 Škofljica. 

2.
Mandat novo imenovanima članoma se izteče hkrati z mandatom predsednika, članov in njihovih namestni-
kov občinske volilne komisije, imenovane s sklepom  št. 041–04/2007 (Uradni list RS, št. 83/07). 
 

3.
Ta  sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. 

Številka:  041-04/2010
Datum: 9. 6. 2010

Župan
Občine Škofljica

Boštjan Rigler  l.r.            
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Osveženi kozolčki
Člani TD Lavrica so se odločili, da letos 

opravijo vzdrževalna dela na kozolčkih. Ob 
tako vročem vremenu je sončenje pri pleska-
nju le-teh naporno. Na Lavrici so to žgoče 
delo zaupali svojemu članu in domačinu Ra-
fku Filešu. 

V kolikor se bo pokazala potreba tudi po 
drugih delih, bodo opravili tudi ta.

Andrej Pogačnik

Iz dela naših društev

DU Lavrica

Junijski izlet v Hrvaško Zagorje

Vse večje želje lavriških upokojen-
cev po spoznavanju naravnih in kultur-
nih lepot Slovenije in izven naših meja 
v družbi vrstnikov in prijateljev je bil 
vzrok za organizacijo izleta v zagorske 
gorice in v mesto Varaždin.

To ni bil navaden izlet. Po že utečeni 
ideji, da nam naši člani s pomočjo turi-
stičnih delavcev razkažejo svoj rojstni 
kraj, sta se tokrat zelo potrudila zakonca 
Frančič. Lahko rečem, da je g. Gabrijel 
prav strokovno preučil najugodnejšo 
in varno pot našega velikega avtobusa, 
polnega do zadnjega sedeža. Zagorsko 
gričevje se le toliko dvigne s panonske 
ravnine, da smo imeli lep razgled na ve-
liko Varaždinsko jezero in mesto Varaž-
din. Bili smo gostje prekrasne in obilne 

postrežbe naših gostiteljev Karoline in 
Gabrijela in si zaslužita vse pohvale. Za 
ogled mesta, ki je bilo v davni preteklo-
sti prestolnica Hrvaške, nam je bila na 
voljo zelo strokovna in zgovorna vodič-
ka. Prikazala nam je zgodovino mesta 
skozi časovna obdobja. Danes je mesto 
urejeno, z ohranjenimi mogočnimi zgo-
dovinskimi stavbami, veliko cvetja pa 
krasi mestne ulice. Posebnost mesta je 
pokopališče, ki je urejeno kot park.

Po ogledu smo se vrnili v neposredno 
okolico gostitelja, kjer nas je čakalo ko-
silo, pripravljeno po zagorski tradiciji 
in z izvirno zagorsko glasbo.

To druženje bo nepozabno.
Jože Sebanec,

predsednik DU Lavrica

Sedež: Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, tel. 01-3667-689

Večer na dvorcu Lisičje
Pridružite se nam

v SOBOTO, 31. 7.,
ob 18.00 uri na dvorcu Lisičje!

V primeru slabega vremena prireditev odpade.
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Vzgoja in izobraževanje

Otroška folklora na mednarodnem festivalu

Folklorna skupina Vrtca Škofljica se je 
25. 5. 2010 udeležila mednarodnega festi-
vala Igraj se z mano v Ljubljani. To je pri-
reditev, ki obsega štiridnevno dogajanje 
na Prešernovem trgu. Središče dogajanja 
je glavni oder z glasbo, petjem, plesom, 
igro, obkrožen s številnimi delavnicami in 
animacijskimi kotički. 

Otroci iz folklorne skupine so se v fol-
klornih kostumih na glavnem odru pred-
stavili s spletom ljudskih pesmi in plesov 
(Ob bistrem potočku, Mat' potičko peče-
jo, Abraham, Kačo vit, Polža zvijat).

Po končanem nastopu smo se posladkali 
s sladko malico in sladoledom, za uspešno 
sodelovanje pa dobili vsak svojo majico. 

Zahvaljujeva pa se tudi nekaterim star-
šem in starim staršem, ki so nas s svojo 
prisotnostjo na festivalu dodatno motivi-
rali in našemu harmonikarju g. Padarju, ki 
nas vztrajno spremlja na nastopih. 

Ana Vodeb in Ksenija Zupančič,
vodji folklorne skupine

Šola Želimlje ob zaključku šolskega leta pripravila  
čudovit muzikal

V četrtek, 10. 6. 2010, je bila zaključ-
na prireditev učencev Osnovne šole Želi-
mlje, podružnice OŠ Škofljica. V dvorani 
Gimnazije Želimlje so nam vsi učenci, 
teh je bilo v letošnjem šolskem letu 18, 
v vseh 4 razredih pričarali prijeten popol-
dan s plesom, petjem in hudomušno igro. 
Zgodbo so začeli s prihodom vzgojitelji-
ce v njihovo šolo in skupaj so premagali 
strah pred nevihto in grmenjem. Učitelji-
ca jih je peljala tudi na festival plesa in 
petja, kjer so blesteli. Peli so in plesali. 

Na odru so se prav razživeli in popol-
noma vsi smejali, ko je ena izmed učenk 
izgubila copatek. Zabavali so se in z njimi 
vsa dvorana. V svojih raztrganih copatkih 
in odličnih kostumih so bili prava paša za 
oči. In ne verjamem, da je sleherni obi-
skovalec ob pogledu na oder ostal ravno-
dušen. Kljub resnosti dogodka so jih odli-
kovali otroška lahkotnost, razposajenost, 
spontanost in smeh. Po koncu proslave so 
poželi gromek aplavz. 

Po koncu so na oder z besedami, ali se 
že kaj veseli nove službe, povabili go. 
Jadvigo Avsenak, ravnateljico Osnovne 

Zahvala učiteljic Mateje Adamič, Helene 
Tomšič in Irene Balažic Gantar

Zahvala ravnateljice Jadvige Avsenak
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Vzgoja in izobraževanje

šole Škofljica. Ker z letošnjim letom odhaja v pokoj, so jo z 
besedami zahvale popolnoma ganili in ji izročili šopek. Jad-
viga se je vsem učiteljicam in učencem zahvalila za čudovito 
predstavo in podučila otroke, da bodo vedno nosili spomine 
z osnovne šole s seboj. Povedala je, da je zelo rada opravljala 
svoj poklic in da se je v 34 letih službovanja na osnovni šoli 
spletlo ogromno čudovitih vezi zaupanja med učitelji in učen-
ci. Vsem je zaželela veliko lepega in se s solzami v očeh še 
enkrat zahvalila. 

Nato so učenci s šopki presenetili tudi vse svoje učiteljice, 
Matejo Adamič, učiteljico 1. razreda, Ireno Balažic Gantar, 
učiteljico 3. in 4. razreda ter učiteljico podaljšanega bivanja 
Heleno Tomšič. Tudi ge. Bojane, ki občasno nadomešča, niso 
pozabili. Vse so bile vidno ganjene, še posebej, ker se posla-
vljajo iz Želimeljske doline. V prihodnjem letu ostaja samo en 
razred učencev, teh pa bo najverjetneje 10. Z njimi bo ostala 
le učiteljica Mateja Adamič.

Besedilo in fotografije: Maja Novak

Potovanje skozi štiri letne čase
V začetku meseca junija so učenci OŠ 

Škofljica na prireditvi ob zaključku šol-
skega leta zbranemu občinstvu pokazali, 
kaj so se naučili v preteklih nekaj mese-
cih. Rdeča nit prireditve so bili letni časi, 
ki so jih nastopajoči predstavili s pomo-
čjo znanja in veščin, ki so jih usvojili pri 
pouku in zlasti pri interesnih dejavnostih 
(pevski zbori, tuji jeziki, ritmika ter pra-
vljični in dramski krožek). Prikazali so 

nekaj gimnastičnih spretnosti, več zborov 
je program popestrilo s pesmijo in animi-
ranim nastopom, nekateri učenci so pred-
stavili, kako urijo svoje glasbene talente, 
drugi so se izkazali z igralskim nastopom 
– tako smo na primer videli, kako pridno 
učenci pišejo domače naloge, ter prisluh-
nili pravljici o čudežnem drevesu. 

Prireditev ob koncu še enega šolskega 
leta, ki sta jo oblikovali učiteljici Kar-
men Mihelič Čampa in Nataša Spreitzer 
Jamnik, je bila prava priložnost za pode-

litev likovnih priznanj. Na OŠ Škofljica 
namreč za učence od 6. do 9. razreda v 
okviru likovnega pouka poteka projekt 
Likovno delo meseca, pri katerem je vsak 
mesec izbrano delo, ki presega druga po 
inovativnosti oziroma kako drugače iz-
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kazuje nadarjenost likovnega ustvarjalca. 
Priznanje in simbolično nagrado za svoje 
dosežke je prejelo sedem učencev, in si-
cer iz 7. razreda Špela Trdan in Martin 
Tomažič, iz 8. razreda Maša Ščavničar in 
Andraž Ambrožič in trije nagrajenci iz 9. 
razreda: Karin Laznik, Marija Sajovec in 
Luka Debevec.

Našteti nagrajenci pa niso bili edini, ki 
so za svoj trud prejeli priznanja. Učenci 
so namreč pripravili presenečenje za rav-
nateljico Jadvigo Avsenak, ki se poslavlja 
od šole in odhaja v pokoj.

Nataša Kovačič

Zaključek šolskega leta

Jakob Adamič Šeme, Sara Patricia Zebec in Maša Merc so z glasbili pričakali starše

Običajno delamo refleksijo na koncu 
koledarskega leta. Če smo v večji skla-
dnosti z notranjimi ritmi, delamo refle-
ksijo proti koncu zime, iščemo nove in-
spiracije, da smo pripravljeni na pomlad. 
Nekaterim je bližji večerni pregled dneva, 
ki so ga prakticirali že v antiki. (Medita-
tivno branje, Kamniške novice april 2010, 
str. 29). 

V šolskem letu naredimo pregled junija, 
saj se takrat zaključuje naše delo. Pogle-
damo, kaj smo se naučili in kaj bo ostalo 
za prihodnje šolsko leto, kakšno je bilo 
naše sodelovanje in kaj lahko izboljšamo 
tako pri nas kot pri učencih.

V petek, 4. junija, smo se ob 15. uri 
srečali učenci in učenke 2. b in c razreda 
podaljšanega bivanja, njihovi starši (ter 
drugi sorodniki) in učiteljici, ki poučujeva 
ta razred, da bi skupaj zaključili to šolsko 
leto na kreativen način. Učenci so z veli-
ko radostjo podelili svoje glasbeno, pev-
sko in plesno znanje tako, da so pripravili 
koncert. Učiteljica Nataša Cingerle je vo-
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Marija Sajovec in Luka Debevc sta imela za 
nalogo narisati mestno ulico z upoštevanjem pra-
vil perspektivnega risanja. Imela sta domiselnost, 
izvirnost in uravnotežila sta likovno kompozici-
jo. Uporabila sta izrazne možnosti svinčnika. 

Marija je narisala glavno ulico z visokimi stav-
bami, ki daje prepričljiv vtis plastičnosti ulice. 
Vtis globine je ustvarila z različnimi velikostmi 
oken, ki se manjšajo.

Luka je narisal različne stavbe z različnimi 
strehami. Stavbo je okrasil z opekami. Natančno 
je narisal cestišče.

Krištof Kovačič, 8. a  

Likovno delo meseca aprila

Vzgoja in izobraževanje

dila delavnico, na kateri so otroci skupaj 
s svojimi starši naredili sliko iz semen. 
Z izdelovanjem slike sva želeli učencem 
posredovati izkušnjo, da lahko v šoli dela-
mo vsi skupaj. Ob fotografijah, ki smo jih 
projicirali na platno, smo si ogledali nekaj 
utrinkov in mejnikov tega leta. 

Bilo je bogato leto. Poleg pisanja v treh 
vrstah pisav, računanja do 100, opazova-
nja vsega okoli nas, smo se predvsem (na)

učili upoštevati, podpirati in spodbujati 
drug drugega. Posadili smo semena med-
sebojnega prijateljstva in pozornosti, ki so 
ju učenci zavzeto prenašali tudi na druge 
zaposlene v šoli. 

Opazila sem, da je vsak nastop spod-
budil otroke k večji ustvarjalnosti, ki se 
močno povezuje z otrokovo samopodobo 
in učnim uspehom. Povezanost razredne 
skupnosti ter stopnja sodelovanja s starši 

se razvija in je prav tako močno usklaje-
na z učnim uspehom in lahko popelje tudi 
učno šibkejše otroke daleč preko njihovih 
običajnih zmožnosti.

Po srečanju sem imela slovesen obču-
tek še nekaj dni.

Regina Bokan,
učiteljica podaljšanega bivanja 

na OŠ Škofljica

Valerija Okorn z mamo in njuna slika HanaRepar - pesmica 

Izdelek meseca aprila je naslikala učen-
ka Karin Laznik iz 9. b razreda. Naslikala 
je tihožitje na okenski polici. V ozadju je 
hribovita pokrajina. Tihožitje je naslikano 
s pomočjo modelacije ali tonskega slika-
nja. Predmete je naslikala plastično. Do-
bro je uporabila svetlenje barv in senčenje. 
Naslikani predmeti imajo dve senci, senco 

na predmetu in senco, ki jo predmet meče 
na podlago. Za prikaz prostora je uporabi-
la še prekrivanje predmetov. Postopke te 
tehnike je izvedla brez pomoči učiteljice. 
Pokazala pa je tudi navdušeno pripravlje-
nost za likovno izražanje, izjemno vztraj-
nost, doslednost in samostojnost.

Luka Sekulić, 9. b

Likovno delo meseca maja
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Vzgoja in izobraževanje

Kulturni dan

Ptuj 
V ponedeljek, 10. 5. 2010, smo imeli 

7. razredi kulturni dan. Odhod je bil pri-
bližno ob 9.30. Naš prvi postanek je bil 
Šempeter v Savinjski dolini, kjer smo 
si ogledali Rimsko nekropolo. Izvedeli 
smo, kako so Grki in Rimljani pokopa-
vali mrtve. Vodička nam je razložila, kaj 
predstavljajo podobe, vklesane v grobni-
ci, in nam pripovedovala rimsko in grško 
mitologijo, ki so jo predstavljale. Ko je 
bilo ogleda konec, smo imeli odmor za 
malico. Po odmoru smo se z avtobusom 
odpeljali do Ptujske Gore. Do cerkve na 
Ptujski Gori smo šli peš. Notranjost cer-

kve je bila lepa in slišali smo nekaj nje-
ne zgodovine: nastala naj bi, ko je slepa 
deklica na mestu, kjer stoji, videla luč in 
so se ljudje odločili, da jo bodo zgradili, 
imela naj bi 10 oltarjev, dvakrat so jo po-
skusili uničiti Turki, glavni oltar je nastal 
v baroku, tako kot večina kipov. Zunaj 
cerkve smo si ogledali čudovito pokra-
jino in rešili list o Štajerski. Zadnje, kar 
smo si ogledali, je bil grad oz. Pokrajinski 
muzej Ptuj. Ob prihodu smo se razdelili 
v skupine in vsaka je imela vodiča. Naša 
je videla bivalne prostore grofov in grofic 
(grofičino spalnico, grofovo pisarno, prin-

ceskino sobo in dvorano). Naslednja je 
bila zbirka s slovenskimi običaji. Primer: 
pust, kurentovanje, jurjevanje ter številne 
kurentovske in pustne maske. Potem so 
nam predstavili orožja (ščite, meče, sa-
blje, nože in druga). Zadnja zbirka so bila 
glasbila. Teh nismo le videli, pač pa tudi 
slišali na posnetkih (harfa, violina, lutnja, 
prenosne orgle …). Po končanem ogledu 
muzeja smo se eno uro in pol vozili do 
Škofljice. In tako se je naš kulturni dan 
zaključil.

Lucija Robida, 7. a

Koncert orkestrov Glasbene šole Grosuplje in  
30. tekmovanje slovenskih godb

Tradicionalni pomladni koncert Glas-
bene šole Grosuplje z leti prerašča v kon-
certni večer orkestrov. V petek, 14. maja 
2010, so v avli Osnovne šole Louisa Ada-
miča nastopili kar štirje, ki delujejo pod 
okriljem naše šole: godalni, mali pihalni, 
pihalni in projektno-simfonični orkester. 
Mojstrsko so jih vodili zavzeti mladi di-
rigenti Polona Udovič, Mitja Dragolič 
in Andrej Tomažin. V dveurnem progra-
mu so nam predstavili raznoliko glasbo 
različnih obdobij, zanimive točke pa so 
popestrili solisti. Program je povezovala 
Anamarija Štukelj Cusma. 

V nedeljo, 23. maja 2010, je v Jakliče-
vem domu na Vidmu potekalo 30. tek-
movanje slovenskih godb. Orkestri so 
tekmovali v dveh težavnostnih stopnjah, 
v drugi so se pomerili štirje, v četrti težav-
nostni stopnji pa sedem orkestrov, med 
njimi tudi Pihalni orkester Glasbene šole 

Grosuplje. Naši pihalci so pod vodstvom Mitje Dragoliča dosegli odlično prvo mesto in 
s 96,02 točke prejeli zlato plaketo s pohvalo. Čestitke za izreden uspeh!

Letošnje intenzivne vaje 
pihalnega in godalnega or-
kestra Glasbene šole Gro-
suplje so potekale 7., 8. in 
9. maja na Debelem rtiču, 
namenjene pa so bile pri-
pravi na pomladni koncert 
in na tekmovanje godb. 
Kljub delu ni zmanjkalo 
časa za druženje in zaba-
vo, udeležili smo se tudi 
koncerta Mladinskega pi-
halnega orkestra Piran v 
portoroškem Avditoriju. 
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ko smo se sprehajale po ozkih ulicah, si ogledovale izložbe in se fotografirale. Zdelo se 
nam je prav smešno, ko smo na vsakem koraku srečale mimoidočega, ki je govoril slo-
vensko. Tisti dan so bile Benetke polne slovenskih bralnih značkarjev. Ko pa je bila ura 
tri popoldne, nas je že čakala ladjica, zato smo hitro odšli nazaj proti Markovem trgu. 

Po polurni vožnji 
smo prispeli do av-
tobusa, ta pa nas je 
odpeljal do nakupo-
valnega središča. V 
nakupovalnem sre-
dišču smo se malo 
sprehodili, privoščili 
smo si sladoled in 
uživali v nakupova-
nju. Ta majski izlet 
mi bo za vedno ostal 
v lepem spominu. 

  
Veronika 

Kupljenik, 9. a

Vzgoja in izobraževanje

Kako učenci drugega razreda razumejo prostovoljno 
delo in kakšna društva bi ustanovili? 

Plakat: Društva, ki obstajajo, in društva, 
ki bi jih ustanovili učenci v občini Škoflji-
ca

V torek, 15. junija, sem se kot predstav-
nica Društva za študije kontemplativnih 
tradicij udeležila srečanja društev, ki ga je 
organiziralo Stičišče NVO Srca Slovenije 
v Grajskem vrtu Boštanj pri Grosupljem. 
Razmišljali smo o pomenu nevladnih or-
ganizacij in o pomenu krepitve sodelova-
nja z občinami. Preleteli smo priročnik 
SKUPAJ ZA SKUPNOST, ki govori o 
tem in je dosegljiv tudi v elektronski obli-
ki na naslovu http://www.mojadruzba.si.

Glede na to, da nekatera društva opa-
žajo, da njihove dejavnosti slonijo na sta-
rejših članih in da ni podmladka, sem se 
vprašala, ali se ta nezainteresiranost začne 
že v osnovni šoli … Zanimalo me je, ali 
učenci na nižji razredni stopnji vedo, kaj 
pomeni prostovoljno delo, in če poznajo 
društva v naši občini. 

V pogovoru o prostovoljnem delu se je 
pokazalo, da je bilo potrebno šele zgraditi 
razumevanje, da takšno delo ne pomeni le 
nekomu pomagati čez cesto. S prostovolj-
nim delom imamo v resnici vsi že kakšne 
izkušnje, a tega dela tudi sama nisem ve-
dno imenovala tako. Kadar koli smo npr. 
organizirali delavnice za pomladni in no-
voletni sejem, so se otroci z veseljem od-
zvali in sodelovali. Vedno so se tudi takoj 

strinjali, da del sredstev, ki jih dobimo s 
prodajo svojih izdelkov, poklonimo dru-
gim. Tudi to je prostovoljstvo!

Ugotovili smo, da že zdaj obiskujejo 
dejavnosti, ki jih organizirajo društva, a 
tega ne vedo. Tudi njihovi starši sodelu-
jejo v društvih, a večinoma niso vedeli, 
kako se imenujejo. 

Zanimalo me je, kakšna društva bi oni 
ustanovili? Deklica, ki jo je oče pred krat-
kim učil plezanja, bi ustanovila društvo za 
plezanje po drevesih, ker bi želela to na-
učiti tudi druge. Neki deček bi ustanovil 
matematično društvo, da bi pomagal otro-
kom, ki jim matematika ne gre. Tej ideji 
se je pridružila tudi neka druga deklica in 
bi želela skupaj (z njim) ustanoviti mate-
matično društvo. Naj naštejem še nekaj 
idej, ki si jih posredovali otroci drugega 
razreda na osnovi svojih izkušenj in in-
teresov. Ustanovili bi kmetijsko (deček 
ima doma svoj vrt) in planinsko društvo, 
društvo hišnih ljubljenčkov, prometno, 
umetniško in kopalniško društvo, društvo 
avtomobilov na daljinsko vodenje, dru-
štvo za praznovanja rojstnih dni, društvo 
plezanja po steni, reševalno, plesno, gor-
sko-plezalno društvo, društvo prijateljev, 

društvo za stara vozila in kraljevsko dru-
štvo (da bi se skupaj igrali).

Povedala sem jim, da sem našla ime-
na in naslove društev na občinski spletni 
strani, in naredili smo miselni vzorec. Če 
bi hotela otrokom povedati več kot samo 
imena, bi potrebovala podrobnejše pred-
stavitve društev. S predstavniki društev 
bi se lahko srečali v obliki kulturnega in 
športnega dne, kjer bi se predstavili, se 
udeležili njihovih dejavnosti in tako otro-
ke povezali z življenjem svojega kraja.

  Regina Bokan, prof. pedagogike,
učiteljica podaljšanega bivanja na OŠ 

Škofljica 

Zlati bralni značkarji 

Nagradni izlet v Benetke 
V torek, 11. 5. 2010, smo se bralni 

značkarji iz OŠ Škofljice odpeljali v Be-
netke. To smo bili Nika, Tjaša, Katja, Iza, 
Laura, Nina, Barbara, Živa, Miha in jaz. 
Z nami je bila učiteljica Sandra Katanec. 
Ura je bila pet zjutraj, nas pa je že čakal 
avtobus, na katerem so že bili učenci in 
učenke iz OŠ Velike Lašče. Ko pa so vsto-
pili še učenci in učenke iz OŠ Trnovo, pa 
smo bili že vsi skupaj. Pot nas je vodila do 
meje z Italijo, naprej pa smo se peljali po 
prelepi ravnini, vse tja do morja. V prista-
nišču pa se je nabralo še kar nekaj avto-
busov. Na avtobusu so bili seveda bralni 
značkarji iz vse Slovenije. Vsi skupaj smo 
se vkrcali na ladjico, ta pa nas je popeljala 
do središča Benetk, Markovega trga. Ime-
li smo eno uro in pol vodenega ogleda po 
Benetkah. Kasneje pa smo imeli dve pro-
sti uri. S prijateljicami smo zelo uživale, 
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Kultura

Knjiga v umetnosti VSI SMO ENO
Vsi smo eno, na milijarde razdeljeno.

Kot razbito ogledalo po svetu  
razdrobljeno.

Pogledaš sosedu v oči,
v njih tvoja podoba zrcali.

Vsi smo eno.

Par se ljubeče objame,
dvoje src enak ritem ujame.

Vsi smo eno.

Smešnim stvarem se smejimo,
v žalosti jočemo, ihtimo.

Vsi smo eno, čeprav ločeni.

Smo kamenčki v mozaiku,
ki gradijo skupno sliko.

Marsikdo je ne vidi,
je ne prepozna,

ne ve,
da v njej svoje mesto ima.

Pa vendar smo eno.
Iz enega spočeti pred mnogimi leti.

Marija Apovnik,
Želimlje

ČEŠNJE
So najlepše na konceh

oddaljenih vej
nam težko dosegljive

soncu dostopne
najslajše

za stike z jeziki
zaželene

prve češnje rdeče
iz nežno belih cvetov …

HLAPEC
Od jutra do mraka

je bil vprežen kot konj,
okopaval, oral, v brazde

znojne kaplje sejal.

Letina bogato je rodila,
a on ostal je brez plačila,

okusil je le čašo
grenkega pelina.

Tončka Podlogar,
Želimlje

Evangelist Luka s knjigo in peresom,  
Smrjene

Aprila smo stopili v leto, ko Ljubljana 
nosi naziv Svetovna prestolnica knjige, 
s poletjem pa smo vstopili v čas, ko po-
gosteje kot običajno v roke vzamemo ka-
kšno dobro zgodbo.

Knjigo že od nekdaj povezujejo z uče-
nostjo in modrostjo. Zaradi moči, ki jo je 
posledično imela kot nositeljica znanja, je 
uživala posebno čast. Predvsem v starem 
in srednjem veku, ko še ni bila tako raz-
širjena, kot je postala kasneje z izumom 
tiska, in ko informacije niso bile tako lah-
ko dostopne, kot so danes, so zapise še 
posebej cenili, knjižnice pa so veljale za 
hrame modrosti in vanje so imeli vstop le 
določeni krogi ljudi. Čeprav se na prvi po-
gled zdi, da je predvsem likovna umetnost 
tista, ki je prisotna v knjigah, velja tudi 
obratno. Če le malo bolje pogledamo, vi-
dimo, da se predmeti, povezani z znanjem 
in pisanjem, kar pogosto pojavljajo v vi-
zualnih umetnostih. Že sprehodi po got-
skih cerkvah, ki imajo na svojih zidovih 
ohranjene slikarije, nam lahko odkrijejo, 
da sta knjiga in/ali zvitek pogosto upodo-
bljena kot atributa številnih svetnikov – še 
posebej to velja za apostole in evangeli-
ste; slednji so včasih prikazani tudi s pisa-
lom v roki ali pa so jih umetniki prikazali 
v trenutku pisanja (ta motiv pogosto sre-
čamo v srednjeveških rokopisih, ko je bilo 
delo pisarja še posebej spoštovano).

Da so imeli ljudje znanje za vrednoto, 
kažejo tudi upodobitve Marijinega ozna-
njenja. Motiv se je čez čas spreminjal in 
dobival različne poudarke, ki so značilni 
za posamezno dobo. V gotiki je prišlo do 
velikega preobrata, ko so umetniki Mariji 
dodali odprto knjigo. Konec 14. stoletja 
je knjiga postala nepogrešljiv element 
prizora oznanjenja, kasneje pa je isti sta-
tus dobil tudi bralni pult. Primera stenske 
slikarije oznanjenja, kjer Marija kleči 
pred bralnim pultom, sta poslikavi v la-
niški cerkvi in v podružnici na Vrhu nad 
Želimljami. Cerkev na Vrhu pa hrani tudi 
prizor Marijine smrti, kjer je mati božja 
naslikana pred bralnim pultom, na kate-
rem je odprta knjiga. 

Podobni prizori za slovensko okolje 
niso bili redkost, je pa pri nas težje ali 
sploh nemogoče zaslediti motiv sv. Ane, 
ki uči Marijo brati – ta prizor je namreč 
običajen v zahodnoevropski umetnosti, 
pri nas pa ni našel odmeva. Verjetno je ra-
zlog v tem, da na naših tleh niso bili tako 

zelo razširjeni apokrifni spisi, ki so navdi-
hovali tuje umetnike.

Da so Mariji kot atribut pripisali knji-
go, ni nenavadno, saj so božjo mater od 
nekdaj povezovali z modrostjo (neredki 
so namreč prizori Marije na prestolu mo-
drosti, ki spominja na motiv kralja Sa-
lomona), o čemer priča tudi dejstvo, da 
se oznanjenje, prikazano s knjigo ali ob 
bralnem pultu, pojavi ravno v času, ko se 
začne razvijati znanost – Marija kot učena 
žena je tako postala vzporednica upodobi-
tvam učenjakov.

Na Vrhu nad Želimljami je ohranjena 
še ena zanimiva poslikava, na kateri je 
umetnik upodobil nekaj knjig in en zvi-
tek. Gre za prizor na slavoloku, ki prika-
zuje dvanajstletnega Jezusa v templju. Tu 
lahko vidimo božjega sina, kako prebira 
zvitek in deli vsebino z drugimi prisotni-
mi, medtem pa mu modrijani v zelo ži-
vahnih gestah nasprotujejo oziroma mu 
pritrjujejo.

Knjiga v takšni ali drugačni obliki je 
torej v likovni umetnosti pogosto nasto-
pala. Morda jo res največkrat srečamo v 
sakralnem okolju, a je bila predmet upo-
dabljanja tudi v posvetnih umetnostih, saj 
so jo prikazovali tudi v žanrskih in drugih 
prizorih, svoj status pa še vedno ohranja 
kljub sodobnim komunikacijskim možno-
stim.

Nataša Kovačič
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0 Splošno
KESIČ Dimic, Katarina: Priporčnik o branju

1  Okultizem, psihologija
HILLMAN, James: Zapis duše: prepoznavanje značaja in po-

klicanosti
SOSKIN, Julie: Moč intuicije: pot duhovnega razvoja

2  Verstvo
OSOJNIK, Dušan: Imoko zen: biti pri miru in prisluhniti

3  Sociologija, pravo, vzgoja, etnologija
ŠIROK, Mojca: Oblast brez obraza: zgodbe o italijanski mafiji
BYRON, Tanya: Moj otrok po moje: ustvarite pozitiven vzo-

rec starševstva po meri svojega otroka
ŽORŽ, Bogdan: Vzgoja za svobodo – vzgoja za odrekanje: 

izbor iz člankov Bogdana Žorža
JUUL, Jesper: Družine s kronično bolnimi otroki
ZAKAJ pri nas žive Cigani: negativne podobe Ciganov/Ro-

mov
5 Astronomija, fizika, biologija, rastlinstvo, živalstvo

DAVIES, Paul: Zlatolaskina uganka: vesolje po meri človeka
KATALOG razstave Od Zemlje do vesolja
STRNAD, Janez: Fiziki
DAWKINS, Richard: Največja predstava na Zemlji: dokazi o 

evoluciji
JOHNSON, Owen: Drevesa: najpopolnejši vodnik za prepo-

znavanje naravnih in gojenih dreves v Evropi
HECKER, Frank: Živali in rastline v Alpah

6  Medicina, kmetijstvo, vrtnarstvo
PEARL, Eric: Ponovno povezani: zdravi druge, zdravi sebe
VOJNA ali mir z bakterijami?
HROBAT, Breda: Koliko tehtajo vaša čustva? 90 namigov 

za uspešno prepoznavanje in premagovanje strahu: nadgradnja 
90-dnevne ločevalne diete

THUILE, Christian: Kako se zdravimo z magnetnimi polji
PUŠENJAK, Miša: Moj ekovrt
NARAVNO vrtnarjenje: do zdravih pridelkov brez kemikalij
HOLZER, Sepp: Holzerjeva permakultura: praktični nasveti 

za vrtnarstvo, sadjarstvo in kmetijstvo
7  Alpinizem

GUČEK, Vili: Prvi koraki v svet vertikale: vaje in nasveti za 
uspešno plezanje
80/82  Jezikoslovje, literarna teorija

ROVERE-Fenati, Beatrice: Slovnica z vajami kratko & pre-
gledno. Italijanščina: slovnične vaje z rešitvami in izčrpno raz-
lago

KENDA, Jakob J.: Fantazijska književnost
ŠOLSKI slovar. Španščina: špansko-slovenski in slovensko-

-španski
821-84 Misli

LOVEC NA LUBENICE in druge zgodbe modrosti
FLAUBERT, Gustave: Slovar splošno priznanih resnic

821-7 Humor
VONNEGUT, Kurt: Zajtrk prvakov ali zbogom, plavi pone-

deljek
KIHN, Martin: Pra$€c: kako sem obogatel in postal srečen 

tako, da se nisem menil za nikogar

82 – 1 Poezija
MAURER, Neža: Piramide upanja

821-311.2  Družabni roman
DEVERAUX, Jude: Kraljična
KINSELLA, Sophie: Neugnano dekle
FLAUBERT, Gustave: Gospa Bovary: značaji s podeželja
FABIANI, Lin: Ona in Leon
ADALJAN, Norajr: Krivda in ljubezen
BARICCO, Alessandro: Ta zgodba
VIEWEGH, Michal: Primer nezveste Klare
NIFFENEGGER, Audrey: Njena skrivnostna dvojčica
LAINŠČEK, Fran: Peronarji
ŠTEFANEC, Vladimir P.: Odličen dan za atentat
Weisberger, Lauren: Lov na diamantni prstan
AHERN, Cecelia: Kam si odšla: čarobna zgodba o svetu iz-

gubljenih stvari
GLATTAUER, Daniel: Proti severnemu vetru
SHAFFER, Mary Ann: Guernseysko društvo za književnost in 

pito iz krompirjevih olupkov
SPARKS, Nicholas: Izbira

821-311.6  Zgodovinski roman
MONALDI, Rita: Secretum: drugi del trilogije o vatikanskih 

intrigah
821-312.6, 929  Biografski roman, biografije

GROVER, Brian: Poljub iz Rusije: po resnični zgodbi Briana 
Groverja in Ileane Petrovne

GILBERT, Elizabeth: Za vedno?: dvomljivka sklene premirje 
z zakonskim življenjem

KARLIN, Alma M.: Sama: iz otroštva in mladosti …
821-32  Kratka proza

DAHL, Roald: Takšen kot ti
821-94 Spomini
DEČEK, ki je videl Resnično
MYRON, Vicki: Dewey: maček iz mestne knjižnice
JESSOP, Carolyn: Pobeg: svoboda po 17 letih zlorab v imenu 

boga
BRIGITTE: Brezdomka v Parizu

821-312.4  Kriminalke
CHILD, Lee: Izziv smrti
LARSSON, Stieg: Dekle, ki se je igralo z ognjem
CHRISTIE, Agatha: Zlovešča plima
ARNALDUR, Indridason: Mesto kozarcev
KHOURY, Raymond: Svetišče

821-312.9  Znanstvena fantastika
HOBB, Robin: Kraljevi morilec: 2. knjiga trilogije Dinastije 

Videc
HOBB, Robin: Morilčeva pot: 3. knjiga trilogije Dinastije Vi-

dec

Pripravila: Alma Vidmar Mederal

Knjižnica sporoča

Novo na knjižnih policah
ODDELEK ZA ODRASLE

KNJIŽNICA ŠKOFLJICA objavlja KNJIŽNE NOVOSTI  
tudi na internetni strani:

www.skofljica.si in www.lavrica.eu
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POČITNIŠKE USTVARJALNE DELAVNICE

MKL, Knjižnica Škofljica
bo v JULIJU in AVGUSTU organizirala

za vse otroke, ki radi izdelujejo,
okrašujejo, gnetejo, barvajo …

KDAJ?
V torek, 20. julija, in
v torek, 10. avgusta, od 8. do 14. ure.

Delavnice bosta

vodili Lea in Katja.

KJE? V  KNJIŽNICI ŠKOFLJICA. Vabljeni!

30+
obveščamo ljubiteljice
pom-pon plesa,
da v septembru pripravljamo
avdicijo za
sprejem novih članic.

Zainteresirane naj pokličejo na
tel.: 041 612 703, Mateja.
Pogoj: mamica in starost 30+
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Maruša Mišmaš četrta na evropskih kvalifikacijah v 
Moskvi, Katja Zof zmagala na mitingu v Bressanoneju 
(ITA)

Maruša Mišmaš, članica Atletske šole 
teka Špela, je na evropskih kvalifikacijah 
za prve olimpijske igre mladih v Moskvi 
osvojila odlično četrto mesto. Izjemen do-
sežek ji je uspel v teku na 400 metrov čez 
ovire, kjer je z rezultatom 1:00:69 postala 
ena izmed štirih atletov in atletinj, ki bodo 
Slovenijo predstavljali na prvih olimpij-
skih igrah za mlade avgusta v Singapurju.

Maruša Mišmaš je tako potrdila dobro 
delo v Atletski šoli teka Špela, s svojo 
borbenostjo in nadarjenostjo pa je vsem 
mladim ponudila zgled, kako se je treba 
boriti za boljši jutri v svojem okolju. 

11. avgusta 2010 bosta Maruša Mišmaš 

in trenerka Špela Dizdarevič odpotovali v 
Singapur na prve olimpijske igre mladih, 
kjer bo imela 19. avgusta 2010 kvalifika-
cije na 400 m z ovirami in si z uspešnim 
tekom priborila A-finale.

Svojo nadarjenost pa je pokazala tudi 
Katja Zof, ki je nastopila za slovensko re-
prezentanco na 29. Brixia mitingu v metu 
kopja in z rezultatom 48,99 m zmagala.

Maruši in Katji čestitamo za izjemen 
uspeh in že stiskamo pesti za nastop na 
olimpijskih igrah mladih.

Športni pozdrav!
AK ŠPELA

Nepozaben izlet v Nemčijo
Četrtek, 20. 5. 2010 

Zvečer smo se plesalke Frkljice in Star 
Frkljice dobile pred športno dvorano v 
Škofljici. Prišle smo polne pričakovanj 
in veselja. Samo še poslovile smo se od 
staršev, potem pa odšle na dolgo vožnjo 
do Düsseldorfa. Vožnja z avtobusom je 
bila naporna, vendar smo se dekleta do-
bro organizirala, nekatera pa so spala tudi 
na tleh. Kljub naporni vožnji pa smo se 
imele fantastično. 

Petek, 21. 5. 2010
V hotel smo prispele okoli pol dveh in 

zaradi razvrstitve po sobah še malo ča-
kale. Dogovorile smo se, da se okoli treh 
dobimo in odidemo v »šoping«. Kot lani 
smo punce tudi tokrat imele težave pri 
plačevanju tramvaja, a vseeno srečno pri-
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spele do cilja. Pred »šopingom« pa smo 
se morale okrepiti z odličnimi in dragi-
mi testeninami. To je bila prva negativna 
stvar, vendar smo jo sprejele pozitivno in 
smo za večerjo in kosilo jedle testenine. 
Ob našem obroku s testeninami pa so nas 
naše mamice zadovoljno opazovale in 
uživale ob odlični pici. Na koncu nam je 
kot po navadi zmanjkovalo časa in smo 
histerično nakupovale vse, kar nam je pri-
šlo pametnega pod roko. Ob taki nepremi-
šljenosti smo seveda porabile ves denar za 
hrano. Opremljene z vsemi novimi stvar-
mi smo zadovoljno odšle proti hotelu. 
Tam smo se čez pet minut dobile za krajši 
trening. Po končanem treningu smo ne-
katere zadovoljne odšle spat, druge pa so 
proslavljale naš prihod v Nemčijo, vendar 
so tudi one kmalu omagale. 

Sobota, 22. 5. 2010
Ob nečloveški jutranji uri smo se od-

pravile na zajtrk. Ta je bil poln dobrot, 
kot so sveži rogljički, kosmiči, jogurti … 
Njam. Po zajtrku smo se počasi odpravi-
li v Movie Park Bottrop, kjer nas je proti 
večeru čakala že tekma. Svoje stvari smo 
odložile v ogromni telovadnici, kjer smo 
imele kasneje tudi uradni trening. Odšle 
smo na uvodno predstavitev, kjer je bil 
izjemen »light show«. Predstavila pa se 
je tudi navijaška skupina, ki je bila se-
stavljena iz najboljših plesalcev celotne 
Evrope. Po končani predstavi smo dekle-
ta napadla igrala (prosti padi, zabaviščni 
vlakci …). Ob treh smo se dobile v ita-
lijanski restavraciji in si po nesreči na-
ročile preveč pikantno hrano. Nazaj smo 
morale kar pohiteti, saj nas je priganjal 

čas. V načrtu je bilo še preoblačenje, fri-
ziranje, ličenje, ogrevanje, fotografiranje 
in vse postranske stvari, ki spremljajo ple-
sna tekmovanja. Najprej smo se oblekle 
v drese, potem pa smo si pričele urejati 
frizure. Z ličenjem smo morale pohiteti, 
saj smo bile v stiski s časom. Med ogre-
vanjem smo bile dekoncentrirane, saj smo 
opazovale svojo konkurenco. Na samo 
prizorišče tekme smo tekle, vendar nam 
je uspelo priti pravočasno. V svoji katego-
riji smo nastopale prve. Naš nastop je bil 
zelo dober, saj smo bile zelo enotne, poleg 
tega pa so za nas lahko navijali tudi naši 
starši prek interneta. Za odličen nastop 
so nas sodniki nagradili s finalom, v ka-
terega smo se uvrstile z drugim mestom. 
Ob tem dosežku so nas prevzeli občutki 
sreče, veselja, vzhičenosti. Po razglasitvi 
smo se odpravile proti hotelu, kjer nas je 
trenerka razveselila z novico, da bo naša 
večerja potekala v McDonald'su. Spet ni-
smo smele jesti krompirčka, ampak smo 
naročile zdravo solato. Da ne bi bile raz-
očarane, nam je dovolila vsaj sladoled. 
Seveda pa smo se poveselile tudi z mlajšo 
skupino Star frkljic, ki so v rokah že ime-
le svoj pokal za odlično 3. mesto. Čeprav 
smo bile že zelo utrujene, smo se morale 
še oprhati in spraviti vse bleščice s svojih 
glav. Po tem smo samo še popadale v po-
stelje in v trenutku zaspale. 

Nedelja, 23. 5. 2010
V nedeljo smo se komaj zbudile. Po 

zajtrku smo odšle v sobe in si do konca 
zložile vse stvari in jih naložile v avtobus. 

Čeprav bi na avtobusu skoraj zaspale, 
smo ostale budne zaradi vznemirjenja pri-
bližujoče se tekme. Ko smo prišle v park, 
smo se takoj začele pripravljati na tekmo, 
da se ne bi ponovila naša včerajšnja stiska 
s časom. Skupaj smo odšle na kosilo, kjer 
smo že vedele, katerih jedi ne smemo na-
ročiti. Pojedle smo in odšle nazaj v telo-
vadnico. Tam smo opravile uradni trening 
in na koncu pozabile na uradno slikanje 
finalistov. Ko je prišel čas za tekmo, smo 
se vse vznemirjene odpravile na kraj tek-
me. Zadovoljne smo bile s svojim nasto-
pom, vendar pa smo vedele, da je bil na-
stop prejšnji dan boljši. Zaradi tega smo 
bile še bolj živčne, saj smo se zavedale, 
da lahko pridobljeno drugo mesto v sobo-
to hitro izgubimo. Ko se je začela razgla-
sitev, smo vse upale, da je naš rezultat čim 
boljši. Po razglasitvi kar nismo dojele, da 
se je to dejansko zgodilo. Obdržale smo 2. 
mesto iz polfinala! Bile smo tako vesele, 
da smo zraven tudi jokale. Sledilo je sli-
kanje z našim novoosvojenim pokalom, 
ki je pri tem padel in se malce poškodo-
val. Nam je bilo vseeno, saj je bil tako še 
bolj poseben. Vendar pa zabave za nas še 
ni bilo konec. Za dve uri smo lahko od-
šle na igrala. Potem pa smo se odpravile 
proti avtobusu in domov. Vožnja na poti 
domov je bila zelo naporna, saj smo bile 
vse že utrujene od vsega, kar se nam je 
zgodilo, zato smo bile zelo vesele prihoda 
v Škofljico. 

Frkljice Maja Čamič, Sara Krošelj  
in Petra Fakin
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Ob zaključku plesne sezone 2009/2010
V plesno sekcijo ŠD je bilo v letošnji 

plesni sezoni vključenih okoli 90 plesalk 
in plesalca, in sicer v sedmih plesnih sku-
pinah, pet tekmovalnih ter dveh rekreacij-
skih skupinah. Naše pompon plesne sku-
pine so nastopale na prireditvah v kraju in 
izven, tekmovale na tekmovanjih doma in 
na tujem ter popestrile marsikatero tekmo 
domačih rokometašev ter KK Grosuplje.

V soboto, 15. maja, se je tako v Ško-
fljici odvijalo Odprto državno prvenstvo 
2010. Tekme se je udeležilo devet klubov, 
okoli 480 nastopajočih iz vse Slovenije, 
tekmo pa si je ogledalo okoli 600 gledal-
cev. Naše pompon skupine so tekmovale 
v otroški, mladinski in članski kategoriji 
kot skupine ali dvojice. ŠD Škofljica so 
priplesale enkrat 1. mesto; pom par Urša 
Balent/Maja Dolinar – trikrat 2. mesto; 
skupina Frkljice, pom par Tjaša Božič/Pe-
ter Etling ter pom par Janja Trope/Kristi-
na Etling – dvakrat 3. mesto; skupina Star 
frkljice 1 ter pom par Petra Fakin/Neža 
Repar – dvakrat 4. mesto; skupina Star 
frkljice 2 ter pom par Nika Fink/Katja 
Kovačič ter enkrat 5. mesto skupine Mini 
frkljice. V tolikšnem številu na tekmah še 
nismo bili prisotni, rezultati pa vsako leto 
nakazujejo, da smo vedno boljši in tako 
že dobro »mešamo« niti najprepoznavnej-
šim klubom pompon zvrsti. Vse čestitke 
plesalcem in njihovim mentorjem.

 V tem trenutku gre posebna zahvala 
vodji organizacije tekme, Milanu Knezu, 
organizacijskemu odboru (Darja Centa, 
Irena Balažic, Miha Brkinjač), Milanovi 
družini, staršem plesalcev, gasilcem in 
vsem, ki so kakor koli prispevali, da nam 
je prireditev uspela. Seveda pa to ne bi 
bilo izvedljivo brez posluha in pomoči 
naslednjih: Občina Škofljica, SLS Občin-
ski odbor Škofljica, OŠ in vrtec Škoflji-

ca, Pivovarna Union, d. d., Gostilna Čot, 
Cvetličarna Marjetica, Repar Elektronika, 
d. o. o., Inoteh, d. o. o., Mesarstvo Bla-
tnik, »Angelski nasmeh« –Janez Okoren, 
s. p., ter Pekarna Pečjak.

Konec meseca maja, 22. in 23. 5., sta se 
dve naši plesni skupini, mladinke Frkljice 
ter otroška skupina Star frkljice, odpravi-
li na evropsko pokalno tekmovanje Elite 
Championship 2010 v Nemčijo. Skupini 
sta se vrnili z vrhunskima rezultatoma, 
s čimer dokazujemo, da delamo več kot 
kvalitetno in da sodimo v sam vrh tudi na 
tujem. Tako so si med 13 otroškimi ple-
snimi skupinami Star frkljice priplesale 
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3. mesto, Frkljice pa med 8 mladinskimi 
skupinami 2. mesto. Še enkrat vse čestit-
ke mentoricama Sani Šarić in Tjaši Flis 
ter vsem plesalkam. Seveda pa nam ne bi 
uspelo brez pomoči in zaupanja staršev 
plesalcev, staršev spremljevalcev v Nem-
čiji, podpore našega ŠD Škofljica, Repar 
Elektronike, d. o. o., Radenske, d. o. o., 
Dane, d. o. o., in Butan plina. 

S prireditvijo »Igram rokomet in ple-
šem 2010«, 29. 5. 2010, kjer so za ple-
sno popestritev poskrbele vse naše plesne 
skupine, smo se od nastopov in tekmo-
vanj za letos poslovili. Pred nami so več 
kot zaslužene počitnice. 

Želimo vam, da se vsi skupaj odpočijete 
od naporne plesne sezone in si naberete 
novih moči za osvajanje novih rezultatov 
v prihajajoči sezoni. Zato vas vse stare 

plesalce in zainteresirane nove plesalce že vabimo, da se nam pridružite ob vpisu, ki bo 
v četrtek, 2. 9. 2010, od 17. do 19. ure v prostorih društva v Športni dvorani Škofljica. 

Irena Balažic, plesna sekcija ŠD Škofljica

Igram rokomet in plešem 2010
Zadnjo soboto v mesecu maju smo spet 

igrali rokomet in plesali. Kot vsako leto 
smo tudi letos za zaključek naše roko-
metne sezone pri ŠD Škofljica pripravili 
športno in zabavno srečanje vseh genera-
cij rokometašev naše občine. Na šolskem 
igrišču se je zbralo več kot 200 domačih 
in povabljenih igralcev, od najmlajših mi-
nirokometašev, starih 9 let, do veteranov, 
ki svojih let ne razkrijejo. V okviru prire-
ditve Veter v laseh – s športom proti drogi 
so fantje odigrali 12 tekem, dekleta, zbra-
na v plesni sekciji, pa so med odmori od-
plesala svoje plesno-navijaške točke. Tudi 
letos so se jim pridružile plesalke 30+, 
vendar zaradi dežja ob koncu dneva ve-

terani in dame niso pokazali svojih 
športnih dosežkov. Ostali smo pod 
šotori in dan zaključili z druženjem.

Vsem udeležencem, igralcem ro-
kometa in plesalkam smo podarili 
spominske majice, malico in pijačo, 
vsi prisotni pa so se lahko posladkali 
s sladoledom. Popoldan je potekal 
brez zapletov, organizatorji so se iz-
kazali in dokazali, da je z voljo in 
delom mogoče pripraviti prireditev, 
na kateri se mladi družijo in zabava-
jo ob igri, malo starejši pa se med 
seboj spoznavamo. 

 Za pomoč pri izvedbi prireditve 
se zahvaljujemo PGD Škofljica, 
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Osnovni šoli Škofljica in Občini 
Škofljica. Darovalci in pokrovite-
lji so bili: BTS Company, d. o. o., 
SBS trgovina, d. o. o., Terra RB, 
Farmedica, trgovsko podjetje, d. 
o. o., Kemofarmacija, d. d., Podje-
tje Akrapovič, d. d., PS Mercator, 
d. d., ter Modiana, d. o. o., Droga 
Kolinska, d. d., Ministrstvo za jav-
no upravo RS, Mesarstvo Promes; 
Ljubljanske mlekarne, Steklarstvo 
Glasco, Repar Elektronika, Go-
stilna Čot, Gostilna Strah, Pekarna 
Pečjak, Gostilna Petkovšek, Fri-
zerski salon Brigita Štajnar, Ban-

ka Koper, Refleksoterapija Lojze 
Škerjanec, Bossplast, Rujzdesign, 
Robikum Toni, Mobitel, Zavaro-
valnica Triglav, Magistrat Inetr-
national. Hvala Andreju Mlakarju 
za ozvočenje in glasbo ter Mateju 
Bukovcu za pogostitev mladih ro-
kometašev in plesalk. 

V novem šolskem letu bomo s 
treningi rokometa in plesa nada-
ljevali, zato vabimo vse ljubitelje 
rokometa, da se nam septembra 
pridružijo!

Športno društvo Škofljica,
Metka Debevec

VABIMO K VPISU
ŠPORTNO DRUŠTVO ŠKOFLJICA VABI DE-

KLICE IN FANTE, DA SEM NAM V NOVEM 
ŠOLSKEM LETU PRIDRUŽIJO. ZA NAJMLAJ-
ŠE BOMO V POPOLDANSKEM ČASU ORGA-
NIZIRALI VADBO »SPOZNAJMO SE Z ŽOGO«, 
MALO VEČJI SE BODO VKLJUČILI V ROKO-
METNE ALI PLESNE EKIPE. PREDSTAVILI SE 
VAM BOMO NA 1. RODITELJSKEM SESTAN-
KU NA OŠ ŠKOFLJICA, V POPOLDANSKEM 
ČASU PA NAS NAJDETE V ŠPORTNI DVORANI 
V ŠKOFLJICI.

Janez Rugelj, predsednik ŠD Škofljica

Na treningu z najboljšimi rokometaši
V športnem društvu Škofljica smo ponosni na vse svo-

je rokometne ekipe, ki dosegajo izvrstne rezultate v dr-
žavnih ligah. V letošnjem letu posebej izstopata ekipa 
članov, ki je letos napredovala v 1.b ligo, in ekipa starej-
ših dečkov B, ki je dosegla 12. mesto v skupni razvrstitvi 
v državni rokometni ligi.

V ekipi starejših dečkov si posebno mesto na naši 
športni strani zaslužita vratar ekipe Luka Janežič in de-
sni krilni igralec Jan Žnideršič, saj sta bila v spomladan-
skem delu sezone povabljena na trening za slovensko 
reprezentanco v njuni starostni selekciji. Igro je pohvalil 
tudi trener Andrej Topolovec, ki se bo z ekipo udeležil 
mednarodnega turnirja Eurofest v Izoli.

Z njima sem se pogovarjala na prireditvi Igram roko-
met in plešem.

Vprašanje: Vsi v športnem društvu smo bili ponosni 
na vajin uspeh. Kako sta se soočila z izzivom?

Jan: »Vesel sem bil, da so me drugi trenerji opazili in 
povabili na skupni trening najboljših igralcev. Tudi naji-
ni soigralci v ekipi so bili veseli.« 

Luka: »Prvi trening je bil v Ivančni Gorici, kamor 
naju je pospremil trener Bašič. Zbralo se nas je okoli 30 
najboljših in med njimi smo bili štirje vratarji. Razdelili 
smo se v tri ekipe in odigrali tekme.«

Vprašanje: Kako si se izkazal v vratih, Luka?
Luka: »Za igro sem bil super razpoložen in tisti dan 

sem bil najboljši.«
Jaka: »Dobili smo se še enkrat, drugič na treningu v 

Škofji Loki, kamor naju je odpeljal naš trener Andrej To-
polovec. Tudi v Škofji Loki sva se izkazala in upava, da 
bova izbrana v slovensko reprezentanco.«

Vprašanje: Tekmovalna sezona se je zaključila. Se ob 
koncu šolskega leta česa še posebej veselita?

Luka in Jaka: »Ja, turnirja v Izoli, kamor odhajamo 3. 
julija. Tam je vedno prijetno, saj igramo rokomet in spo-
znavamo druge igralce, pa še plavamo in zabavamo se.«

Hvala fantoma in čestitke vsem igralcem ekipe starej-
ših dečkov B, vodji ekipe Zlatu Lešku ter trenerju An-
dreju Topolovcu!

Metka Debevec, ŠD Škofljica 

Športno društvo Škofljica vabi na rekreacijo!
Vabimo vas, da se nam pridružite pri rekreaciji! 
Košarka za odrasle bo potekala v telovadnici osnovne 

šole vsako sredo od 19.00 do 20.30. Za informacije pokli-
čite Igorja Pušnika na telefon 031/706 307.

Mali nogomet za odrasle bo ob petkih v telovadnici 
osnovne šole. Vadba se bo pričela ob 19. uri in zaključila 
ob 20.30. Informacije: Robi Pislevič, 040/433 540 

VABIMO OTROKE VSEH STAROSTI, DA SE PRIDRUŽI-
JO ROKOMETNIM EKIPAM. VADBA POTEKA VSAK DAN 
V ŠPORTNI DVORANI ŠKOFLJICA. URNIK NAJDETE NA 
NAŠI SPLETNI STRANI ALI NA OGLASNI DESKI V RECEP-
CIJI DVORANE.

Metka Debevec, 
Športno društvo Škofljica
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Frklje nastopale na odprtju vrtnarije Planta
V podjetniško-obrtni coni Škofljica je 

28. maja 2010 potekalo odprtje vrtnari-
je Planta, kjer smo bile povabljene tudi 
Frklje. Ker je to italijansko podjetje, je 
odprtje potekalo v dveh jezikih – sloven-

ščini in italijanščini. Občinstvu smo se 
predstavile dvakrat in obakrat požele bu-
čen aplavz. Po končani prireditvi smo bili 
vsi povabljeni na zakusko, kjer se je prava 
zabava šele začela.

Odprtje je bilo lepo in vesele smo, da 
smo lahko sodelovale.

Frklja 
Janja Trope 

Plesalke so tudi letos svoje znanje pokazale na  
dnevu rokometa

Že tradicionalni dan rokometa se je 
letos odvil 29. 5. 2010. Sončen in vroč 
začetek dneva je napovedoval lep dan. A 
smo se ušteli … Pa pojdimo od začetka.

Pri najmlajših rokometaših so začele s 
plesnimi nastopi Cici Frkljice pod vod-
stvom Tine Hočevar. Predstavile so nam 
tri zanimive plesne točke. Sledila sta na-
stopa malo starejše otroške plesne skupine 
Mini Frkljice pod vodstvom Line Bravni-
čar, ki sta nam prav tako pokazala, kaj so 
se plesalci letos naučili. Nato se nam je 
predstavila otroška plesna skupina Star 
Frkljice 2, ki jih trenira Nastja Šturm. Po 
vseh otroških plesnih skupinah so bile na 
vrsti mladinke. Pod vodstvom Sani Šarić 
plešejo Star Frkljice 1, ki so nam pokaza-
le tekmovalno točko. Predstavil pa se nam 
je še mladinski pom par Nika Fink/Katja 
Kovačič, ki sta svoje znanje pokazali 
občinstvu. Druga mladinska skupina Fr-
kljice pa trenira pod vodstvom Tjaše Flis. 
Predstavile so nam štiri atraktivne skupin-
ske točke in par Petra Fakin/Neža Repar. 
In že smo bili pri najstarejših plesalkah – 
članice Frklje. Po predstavitvi petih točk 
in pom para Janja Trope/Kristina Etling 
se je začela rokometna tekma članov, ki 
pa se ni končala, ker nam je zagodel dež 

in smo morali tekmo prekiniti. Ker pa dež 
ni ponehal, smo dan rokometa dokončno 
zaključili in začela se je veselica. Ostalo 
je le še nekaj ljudi, predvsem tisti, ki so 

kakor koli povezani s ŠD Škofljica. Tudi 
slabo vreme nas ni oviralo in smo se zaba-
vali še dolgo v noč.

Janja Trope, Frklje

Če bi se radi sprostili, poskrbeli za svoje telo in svoj um se udeležite

JOGE NA PIJAVI GORICI
ob torkih ob 19. in ob četrtkih ob 20. uri. Začnemo v torek, 14. septembra.
Odločite se lahko za obiskovanje enkrat ali dvakrat tedensko po eno uro. Potrebujete blazino 
in udobna oblačila. Vadbo vodi priznana vaditeljica z dolgoletno prakso.

Informacije po telefonu 041 611 009 (Tončka).

Joga je vadba  za krepko in zdravo telo ter bister um. Gibe se dela v povezavi z dihanjem, gib 
zlahka naredimo, če pravilno dihamo, ravno tako lahko osvojimo asane to je položaje telesa, 

ki nam najbolj ustrezajo. Razgibavanje in sproščanje s pomočjo pravilnega dihanja  nam pomaga doseči notranji mir in zado-
voljstvo ter umiriti in obvladovati misli in čustva.
Mnenje  udeleženke: Če bi prej poskusila jogo, bi jo zagotovo začela vaditi že prej. Zato je potrebno poskusiti in se odločiti.
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Fotografija sprašuje 2
Gospod Pogačnik se upravičeno spra-

šuje, zakaj ob čistilnih akcijah niso bili 
pobrani vsi odpadki, ki kazijo pogled na 
naravno okolje, ga onesnažujejo in tudi 
zastrupljajo.

V čistilnih akcijah, ki so bile izvede-
ne, so sodelovali prostovoljci, ki jim ni 
vseeno, kako se ravna z naravo, in jim 
je mar zdravo okolje. Kot je videti na 
terenu, je bila pobrana večina komunal-
nih odpadkov in embalaže, ki se zbira 
za reciklažo. Niso pa bili pobrani nevar-
ni odpadki, med katere sodijo tudi az-
bestne plošče in ostanki rušenj različnih 
objektov. Ti odpadki na žalost presegajo 
zmožnost prostovoljcev za odstranitev in 
odvoz. Za nevarne odpadke morajo biti 
ekipe primerno opremljene z zaščitno in 
tehnološko opremo. Za odstranitev nasi-
panj in ostankov rušenj je tudi potrebna 
tehnološka oprema. Ob čistilni akciji 27. 
marca 2010 Komunalno podjetje Snaga, 
ki je zagotavljalo odvoz in deponiranje, ni 
dopustilo odvoza in deponiranja nevarnih 
snovi. Odpadki so šli na odlagališče, ne v 
zbirni center.

Za odvoz nevarnih odpadkov bo tre-
ba aktivirati ustrezne ekipe, ki bodo od-
stranile, odpeljale in na ustrezno mesto 

shranile nevarne odpadke. To se žal ne bo 
zgodilo brezplačno. Sredstva za odstrani-
tev bo najbrž morala zagotoviti občina. 

Učinkoviteje in tudi cenejše je preven-
tivno delovanje. Odlagališča so tujek v 
okolju, ki jih nekdo ustvari. Ugotoviti, 
kdo so »nekdo«, je dokaj težka naloga. 
Tisti, ki mu je ceneje odložiti odpadke na 
odmaknjeni travnik kot odpeljati na odla-
gališče Snage ob Cesti v Mestni log, bo 
bržkone to še naprej opravljal, dokler ne 
bo učinkovitega nadzora, dokler ustrezne 
službe ne bodo učinkovito delovale in do-
kler ne bo sprejeta boljša zakonodaja. 

Za občane je odlaganje odpadkov v 
Zbirnem centru Barje brezplačno, tudi 
gradbeni odpadki do 0,5 m3. Imajo vzor-
no urejene zabojnike, kamor se lahko od-
laga vse, kar je odvečnega pri hiši. Delov-
ni čas Zbirnega centra Barje je objavljen 
na njihovi spletni strani, dosegljivi pa so 
tudi na telefon 01/477 96 00 ali po e-po-
šti: snagalj@snaga.si. Za gospodarske 
družbe in samostojne podjetnike odlaga-
nje ni brezplačno. 

Gradbene odpadke in ostanke rušitev, 
predelane v razviti tujini, umno uporabijo 
za ponovno gradnjo objektov, pri nas pa 
končajo ob cestah in poteh. 

Poleg spremembe okolijske zakonodaje 
bo treba zagotoviti pogoje za odlaganje 
tovrstnih odpadkov na ustrezna odlaga-
lišča, kjer jih bodo predelali in ponovno 
uporabili. 

Okoljevarstveno društvo Barjanski 
Zmaj je že imelo uspehe s preventivnim 
delovanjem skupaj z inšpekcijskimi služ-
bami, a bo treba nadzor onesnaževanja 
okrepiti. Vsakdo, ki opazi tovrstno delo-
vanje, naj bi si zapisal registrsko številko 
vozila in podatke predal ustreznim služ-
bam. 

Če je interes, naj se civilnodružbene, 
okoljevarstvene organizacije in občina 
dogovorijo, kako delovati, da bo tudi v 
naši občini zagotovljeno zdravo in čisto 
okolje.

Okoljevarstveno društvo Barjanski 
Zmaj vodi projekt obveščanja, ozavešča-
nja in pomoči lastnikom zemljišč, kako 
ravnati, če na njihovih zemljiščih pride 
do odlaganja in onesnaženja. Obvestila 
o odlagališčih lahko sporočate na portal 
info@barje.net, več informacij pa lahko 
dobite na: www.barje.net.

Franc Prešeren,
Lavrica    

»Bolan u nulo«
Zahvaljujem se za sicer pričakovani od-

govor. Kot pišete, naj bi geji in lezbijke 
spreminjali pomen zakonske zveze, ven-
dar ne pojasnite, na kakšen način. Pred 
desetletji so imeli ljudje enako razmišlja-
nje o zunajzakonski skupnosti, ki pomena 
zakonske zveze ni ogrozila. Zakaj bi jo 
istospolno usmerjeni pari oziroma njiho-
ve družine? Pravni vidik zakonske zveze 
ter družinskih razmerij tako v prihodnje 
dokončno odpravlja vsakršno diskrimina-
cijo, tako bo pomen zakonske zveze kve-
čjemu bolje urejen, saj so v njem zajete 
vse oblike družin, ne le tako imenovana 
tradicionalna. Zato je razmišljanje o ogro-
ženosti tradicionalne družine navaden 
predsodek. Pri odločanju večine o manj-
šini iz mojega pisma morda ni bilo dovolj 
razvidno, da pri odločanju ne gre za to, 
ali odloča večina ali manjšina, temveč, 
da večina ne sme kršiti pravic katere koli 
manjšine. Slovenija je ne nazadnje podpi-
snica številnih mednarodnih konvencij, ki 
nam nalagajo tudi urejanje takšnih vpra-
šanj. 

Ker pa ste pristaš »naravnega«, me res 
zanima, kako gledate na položaj razno-

spolnih parov, ki otrok nimajo. Delež pa-
rov, ki so v postopkih umetne oploditve, 
kot tudi delež parov, ki so v postopkih 
posvojitve, naraščata. Boste dosledni in 
boste tudi tem parom dopovedovali, da 
otrok ne smejo imeti, če jih po naravni 
poti ne morejo? Seveda upam, da ne. 

Glede vaše primerjave »naravne« dru-
žine z živalskim svetom pa si od gospoda 
Mitje Blažiča sposojam naslednje misli. 
V intervjuju v Sobotni prilogi pred nekaj 
tedni me je spomnil na zelo zabavno dej-
stvo o »naravnih« družinah – to nista mati 
in oče s potomci, kot meni večina Sloven-
cev, temveč samohranilka z otroki, torej 
koklja, krava ali mačka. Tako živi večina 
živalskega sveta – oče zgolj opravi svo-
jo dolžnost in zapusti samico, ki vzreja 
svoje mladiče sama. Izjeme so le kakšni 
pingvini ali morski konjički, kot je duho-
vito zaključil g. Blažič. Zatorej upam, da 
bo oportunističnih primerjav z živalskim 
svetom, do katerega večina ljudi nima no-
benega odnosa, sedaj res konec.

Imate prav, ko navajate, da gre za pra-
vice otrok do primernih posvojiteljev. 
Vsi otroci imajo pravico živeti v varnem 

okolju, brez nasilja, ki pa je žal resničnost 
velikega števila otrok iz raznospolnih 
družin. Več kot desetina prebivalstva Slo-
venije je alkoholikov, veliko število ljudi 
je zasvojenih z drugimi substancami, veli-
ko je tudi raznih oblik nasilja, osebnostne 
nezrelosti, vzgojne nezmožnosti staršev. 
Pomislite kdaj na to, da imajo tudi ti otro-
ci pravico do varnega in srečnega življe-
nja? Kaj, če bi marsikateri med njimi raje 
izbral življenje ob urejenem istospolnem 
paru kot ob raznospolnih starših, ki ga 
vsaj psihično ali tudi spolno ter fizično 
zlorabljajo. A če se spet dotaknem otrok, 
ki živijo v istospolnih družinah – njiho-
vi nebiološki starši, na primer, ne mo-
rejo dobiti niti bolniškega dopusta, če ti 
otroci zbolijo. Ti otroci ne morejo niti, na 
primer, dedovati po njih. Le zato, ker je 
nebiološki starš istega spola kot biološki. 
Zakaj odobravate takšno kršenje otroko-
vih pravic, če vam le-te toliko pomenijo? 

Pišete tudi, da bi morala družba poma-
gati graditi družine, država pa po vašem 
mnenju neupravičeno posega v družino. 
Družba naj dela nekaj, česar država ne 
bi smela? Gre za čudno razmišljanje, za 
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katerega upam, da ga boste znali razložiti 
in argumentirati. Posegi države v družino 
so nujni, v nasprotnem primeru bi še več 
otrok trpelo v neustreznih družinah. Res 
pa je, da bi ti posegi morali biti učinko-
vitejši in v korist otroka, a pogosto, žal, 
ni tako. Dokaz za to je neurejen položaj 
rejništva, posvojitev, slabo organizirano 
delo z družinami itd. 

Nadalje omenjate nestrpnost naše libe-
ralne družbe. Ne gre za nestrpnost, gre 
za tako imenovano ničelno toleranco do 
dejanj, ki vsebujejo nestrpnost in sovra-
štvo. Gre za (strokovni) pristop, s katerim 
zmanjšujemo tovrstne pojave v družbi. Če 
takšnega odnosa ne zavrnemo, ga dopu-
ščamo, s čimer se ustvarjajo vedno nove 
krivice, nezaželen pojav pa narašča. 

Starejše generacije ste glede strpnosti 
že imele veliko težav, o dokazih za to ste 
marsikdaj pisali že vi. Dolžnost nas, mlaj-
ših rodov, je, da to spremenimo. 

Kot pišete, so moje področje živali. To 
je res, a sem obenem tudi diplomirana 
socialna delavka z večletnimi izkušnjami 
pri delu na področju nasilja v družini ter 
na področju dela z mladino. Zato si upam 
trditi, da o tem, kaj je družina, kakšna je 

njena funkcija in kakšno je resnično sta-
nje družin pri nas, vem nekaj več kot vi. 
Včasih je lepo, če poznamo področje, o 
katerem pišemo ... Priporočam vam tudi, 
da obiščete kakšno istospolno družino, in 
prišli boste do marsikaterega spoznanja, 
do katerega drugače ne bi, potem vam 
tudi temeljnih pravic družine, ki jih nava-
jate, ne bo treba prikrojevati po svoje. 

Živalim pomagam zato, ker jim poma-
ga tako malo ljudi. Zato mi včasih prepro-
sto primanjkuje časa za to, da bi pisala o 
vsem, kar je potrebno, denimo o bulma-
stifih, kot ste izrazili željo. O tej temi je 
bilo napisano ogromno, tudi v dnevnem 
časopisju so se občasno pojavili kakovo-
stni članki na to temo. V tem primeru pa 
je bila povsem spregledana zoofilija, o ka-
teri pa sem pisala v začetku aprila v Oni. 
Ker je moj namen ozaveščanje javnosti, 
svoje prispevke raje objavljam v dnevnem 
časopisju, ki doseže večje število bralcev. 
Drugi razlog, da nisem več pisala o tem, 
pa je v pomanjkanju časa. Svoje delo na-
mreč opravljam prostovoljno, tako kot ne-
kateri ljudje zbirajo znamke ali se ukvar-
jajo s športom. Članov našega društva je 
premalo in živimo po različnih koncih 

Slovenije (tudi sama se bom v kratkem 
preselila), zato ni dovolj časa za vse, kar 
bi bilo treba storiti. Pričakovanja občanov 
so velika, pomoči pa člani nimamo. 

Vašega odnosa do živali kot tudi odno-
sa vaše družine do živali pa raje ne bom 
komentirala.

Metafora o »mešanju jabolk in hrušk« 
je bila uporabljena povsem smiselno – pri 
domnevni argumentaciji svojih stališč ste 
pomešali nekaj, kar ni spadalo skupaj, s 
čimer ste pokazali rakrano večine sloven-
skih piscev – težave pri argumentaciji la-
stnih stališč oziroma nezavedanju pome-
na in nujnosti tovrstnih argumentacij. 

A tudi razmišljanje je veščina, ki se jo 
po Edvardu de Bonu da naučiti. Razmi-
šljanje na podlagi predsodkov ter logika 
v smislu »tako je, ker sem jaz tako rekel 
in ker jaz tako mislim« danes za razliko 
od bolj totalitarističnih časov nista več 
dovolj. 

Ob tej priložnosti pogovor z vami za-
ključujem, saj nadaljevanje ne bi bilo več 
smiselno. Želim vam vse dobro, lep poz-
drav!

Barbara Györfi,
Škofljica

Nasveti

Poletje v vrtu
Poleg pravočasne setve, presajanja, 

gnojenja in namakanja je v vrtu za ka-
kovosten pridelek potrebna tudi redna 
oskrba rastlin. Poleti skrbimo predvsem 
za krepitev njihove odpornosti, s tem pa 
preprečujemo razvoj bolezni in prepreču-
jemo negativne posledice, ki jih povzroča 
s težkimi vremenskimi razmerami pogo-
jen stres. 

Za zdrav in bogat pridelek v zelenjav-
nem vrtu se je treba potruditi. V prvi vr-
sti je treba poskrbeti, da naših vrtnin ne 
napadejo škodljivci, skrbimo pa tudi, da 
se preveč ne razrase agresiven plevel. 
Pri paradižniku tudi redno odstranjujemo 
zalistnike, pri debeloplodnih sortah pa 
je potrebno še dodatno redčenje cvetov. 
Konec julija ali kasneje v avgustu para-
dižnik potrebuje tudi vršičkanje. Solatne 
kumare, ki lahko rastejo tudi na opori, za 
kakovostne plodove in enakomerno ro-
dnost zahtevajo, da jim redno odstranju-
jemo vse plodove in vreže do višine 40 
centimetrov. Zato, da bi preprečili gnilo-
bo plodov, vsem plodovkam tudi redno, 
preko listov (foliarno), dodajamo kalcije-

vo listno gnojilo Plantella. Na isti način 
postopamo tudi pri solatnicah in s tem 
preprečujemo rjavenje listnega roba. Da 
bi rože cvetače ohranili snežno bele, jih je 
v času rasti treba prekrivati z listi. 

Ekološko varstvo v zelenjavnem 
vrtu

Za bolezni velja, da jih je bolje pre-
prečiti kot zdraviti. To še zlasti velja za 
paradižnik, kumare in druge »težavne« 
vrtnine. V ta namen jih redno – na deset 
dni in po vsakem večjem deževju – škro-
pimo z naravnim pripravkom na osnovi 
njivske preslice Bio plantella natur-f. Ob 
pravilni uporabi bolezni preprečimo, da bi 
vstopila v rastlino, zato ta ostane zdrava 
in ni potrebno naknadno zdravljenje. Če 
je poletje zelo deževno, je najbolje, da pa-
radižniku postavimo tudi streho iz folije, 
pazimo pa, da je dovolj visoka in je tako 
omogočen pretok zraka. 

Proti škodljivcem so nam v veliko po-
moč rumene lepljive plošče Bio plantella, 
ki s svojo barvo privabljajo odrasle ško-
dljivce, da se prilepijo nanje. Na deset 
kvadratnih metrov nastavimo 2 do 3 ru-

mene lepljive plošče. Če na njih opazimo 
večje število škodljivcev, lahko sklepamo 
na močnejši napad, zato takrat uporabimo 
še ekološki insekticid na osnovi narav-
nega piretrina Bio plantella flora verde. 
S tem sredstvom škropimo vrtnine na tri 
dni, dokler ne uničimo vseh škodljivcev. 

Za visoko odpornost vrtnin je ključne-
ga pomena tudi pravilna prehrana. V ta 
namen jih redno dognojujemo s tekočim 
organskim gnojilom Bio plantella vrt, ki 
za večjo odpornost vrtnin vsebuje izvleč-

Telefon: 080 81 22,  
e-pošta: gaia@klubgaia.com
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 Če bi radi izvedeli, kaj imata skupnega obdobje renesanse in slado-
led***, če radi poslušate glasbo, če radi sami zapojete, če radi posku-
šate dobre jedi,

vas vabimo na renesančni večer
v sredo, 15. septembra, ob 18.30  
v Gostilni »Čot«, Pijava Gorica

Program:
Predstavitev obdobja renesanse v:

 renesančnih vzorcih na tekstilu, tapetah – Olga Marguč, izdelovalka histo-
ričnih oblačil

 glasbi  - Eva Pal, Viktorija Šuštaršič Smrekar, violini
                      - Trio Hymnia, dve kljunasti flavti in kitara,                    

 besedi - Jožef Žlahtič, filozof
 kemiji -  dr. Ivan Leban,  kemik
 kulinariki - Dragica in Franci Bolha, Gostilna “Čot”  - 

     pokušino jedi (po ceni 10 EUR),  
prosimo  rezervirajte po telefonu 01 366 12 02.

 

 povezovanje - Peter Pal, slovenist, 
 skupno petje za zabavo - Čotovi pevci

***V prvi polovici 17. stoletja je angleški kralj Karel I. (1600 – 1649) priredil 
veličasten banket za svoje prijatelje in družino. Večerja je bila sestavljena iz naji-
menitnejših jedi, vendar je največje presenečenje prišlo na koncu. Francoski chef je 
po dolgem prizadevanju ustvaril novo jed. Bila je mrzla in je spominjala na sveže 
zapadli sneg, le da je bila bolj kremasta in bolj sladka kot katerikoli drug desert … 
konec zgodbe boste zvedeli na renesančnem večeru.                    

Ves svet je teater. W Shakespeare   

VABILO   
na delavnico 

IZDELOVANJA  
RENESANČNIH  

VZORCEV 
V SOBOTO, 12. SEPTEMBRA 

2010 OD 9. DO 13. URE
v gasilskem domu na Pijavi Gorici

pod vodstvom ge. Olge Marguč

  Ves svet je teater. W Shakespeare  

ke morskih alg. Z njim gnojimo vse vr-
tne rastline, še zlasti pa smo pozorni, da 
ne pozabimo na tiste, ki potrebujejo več 
hranil – to so plodovke in kapusnice. 10 

ml gnojila zmešamo z vodo v 10-litrski 
zalivalki in s pripravkov vrtnine zalivamo 
na štirinajst dni vse do konca rastne dobe.

Prvi sadeži v sadovnjaku 
V domačem sadovnjaku sadje obiramo, 

ko je popolnoma zrelo, ter tako ohranimo 
tipično aromo in okus posamezne sorte. 
Za boljšo obarvanost in slajše plodove 
je priporočljivo tudi osvetliti notranjost 
krošnje. Na ta način pridelamo tudi bolj 
utrjen pridelek, ki bo imel boljše skladišč-
ne sposobnosti. Pri koščičarjih (marelice, 
breskve, češnje …) s poletno rezjo po 
obiranju poskrbimo za večji pridelek v 
prihodnjem letu. Poletni rez opravljamo 
od sredine julija do sredine avgusta, za to 
pa izberemo dan, ko ni nevarnosti dežev-
ja. Izrežemo vse odvečne poganjke, večje 
rane pa zamažemo s kvalitetno cepilno 
smolo Bio plantella arbosan. 

V juliju nas lahko presenetijo neurja s 
točo ter nam poškodujejo tako pridelek 

kot tudi zeleni del rastlin. Po toči pore-
žemo vse polomljene dele, nato pa drev-
je poškropimo z naravnim vitaminskim 
kompleksom Bio plantella vita, ki bo z 
dodanimi vitamini iz skupine B rastlinam 
dal novih moči in jim omogočil, da čim 
prej začnejo s ponovno rastjo. 

V juliju jabolka ogroža druga generaci-
ja jabolčnega zavijača, ki lahko začrviči 
še več plodov kot prva. Zato na drevesa 
ponovno obesimo rumene lepljive plošče 
Bio plantella. Na te naj ne pozabijo tudi 
Primorci, ki jih konec meseca že lahko 
obesijo na oljke ter na ta način plodove 
zavarujejo pred napadom oljčne muhe, 
ki je še posebej nevarna v avgustu. V sa-
dovnjaku lahko še vedno nadaljujemo z 
rednimi škropljenji proti škrlupu in pe-
pelasti plesni – v ta namen na varovanem 
in zdravem drevju uporabimo naravni 
pripravek za krepitev rastlin Bio plantella 
natur-f.

Davor Špehar, strokovnjak Kluba Gaia

NSZ
NOVA SLOVENSKA ZAVEZA

Občinski odbor Škofljica

Občinski odbor NSZ Škofljica prire-
ja ob občinskem prazniku prireditev za 
ozaveščanje slovenstva, kjer bodo so-
delovali intelektualci, uredniki revije 
Tretji dan:
ALI SLOVENSKI ČLOVEK 
ZNA MISLITI O SVOJEM 

PROSTORU IN ČASU?
 
Dogodek bo potekal v sredo, 14. 

septembra 2010, ob 20. uri v kultur-
ni dvorani v Škofljici.

Anton Mušič, za društvo NSZ
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KMETIJA SMOLE
IŠKA LOKA

Tel.: 041/858 187

PRODAJA SVEŽIH
DOMAČIH JAJC

še posebej primerna  
za peko

Cena za 10 kosov je 
1,5 EUR, ob naročilu  

30 kosov ali več je v Občini 
Škofljica dostava brezplačna.

Obvestila

Navodila oglaševanja lokalnih 
volitev 2010 v Glasniku

Zaradi občinskega praznika v septembru in 
zaradi lokalnih volitev, za katere do zaključka 
redakcije še vedno ni bil znan datum, smo se od-
ločili, da bomo za potrebe lokalnih volitev izdali 
posebno volilno številko Glasnika in tako obča-
ne z redno septembrsko številko pravočasno ob-
vestili o vseh dogodkih. Izdaja volilne številke, 
ki bo vsebovala izključno volilni material, bo 
vezana na datum lokalnih volitev, kar pomeni, 
da bo izšla znotraj 30-dnevnega obdobja, ki ga 
za potrebe volilne kampanje določa zakon. Pri 
tem, prosimo, dosledno upoštevajte naslednja 
navodila:

1. Kandidati/kandidatke za župana/županjo 
bodo imeli na voljo eno brezplačno stran forma-
ta A4, kar pomeni eno stran na osebo ne glede 
na to, koliko strank ali list jo podpira.

2. Liste za občinski svet bodo imele na voljo 
dve brezplačni strani formata A4.

3. Liste za krajevne, četrtne in vaške skupno-
sti bodo imele na voljo eno brezplačno stran 
formata A4.

4. Volilna številka Glasnika bo v celoti izdana 
v črno-beli tehniki, zato naj bodo v taki izvedbi 
pripravljeni tudi volilni oglasi oziroma materi-
ali.

5. Rok za oddajo materialov je 35 dni pred 
datumom lokalnih volitev.

6. Materiali naj se pošljejo v digitalni obliki 
po elektronski pošti na naslov 

glasnik.skofljica@gmail.com 
ali na zgoščenki po redni pošti: 
Glasnik, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
7. Volilna izdaja Glasnika bo izšla v nakladi 

2800 izvodov in jo bo dobilo vsako gospodinj-
stvo v občini, torej v enakem obsegu in načinu 
distribucije kot izdajamo Glasnik.

8. Za morebitne nejasnosti oziroma dodatna 
pojasnila smo vam na voljo na elektronskem na-
slovu uredništva.

Iztok Petrič, odgovorni urednik

OBVESTILO
DU Škofljica obvešča, da v okviru občinskega praznika or-

ganiziramo srečanje za pogovor in merjenje krvnega sladkor-
ja, holesterola in krvnega tlaka, ki bo

v četrtek, 9. septembra 2010, ob 9. uri
v gasilnem domu na Pijavi Gorici.

Pogovorili se boste lahko tudi s patronažno sestro na temo sladkorne 
bolezni in uporabe inzulina.

OBVESTILO
Tudi letos bomo  

organizirali skupinsko 
letovanje v Simonovem 

zalivu med 
25. 9. 2010 in  
30. 9. 2010.

Petdnevno letovanje stane 215 
evrov in strošek prevoza. Prevoz 
bo organiziran s Pijave Gorice in 
iz Škofljice do hotela in nazaj.

Vse dodatne informacije so 
vam na voljo na tel št. 031/377 
314 (Jelka) in 01/3667 510 
(Heda). Prosimo, da oddate prija-
ve najkasneje do prvega četrtka 
v septembru.

Obvestilo dopisnikom Glasnika
V uredništvu smo se po posvetu z izdajateljem Glasnika odločili, da bo 

septembrska številka zaradi občinskega praznika izšla redno, kar pomeni 
najkasneje v petek, 3. septembra 2010. Zato je rok za oddajo prispev-
kov torek, 17. avgust 2010. Za potrebe letošnjih lokalnih volitev bo izšla 
posebna volilna izdaja Glasnika, ki bo nadomestila prvotno načrtovano 
volilno prilogo k septembrski številki.

Iztok Petrič,
odgovorni urednik
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Odšli so

ZAHVALA
Za vedno je zaspala naša draga mama

MARIJA POPOVIČ,  
rojena Intihar

(1926–2010), iz Lanišč.
 

Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem in vaščanom 
Lanišč, še posebej družini Pintar, Vidi in Milki, za izrečena 
sožalja in nesebično podporo v težkih trenutkih. Zahvala 
tudi gospodu Rojcu iz ZB ter gospodu župniku Jožetu To-
mincu za poslovilne besede in lepo opravljen pogreb. Za-
hvaljujemo se tudi za vsa pisna sožalja, darovano cvetje in 
sveče.

Vsi njeni

Ni več trpljenja, ne bolečine,
življenje je trudno končalo svoj boj.
(S. Gregorčič)

ZAHVALA
Ob smrti naše mame, nonice, prababice in sestre

VERONIKE MARKIČ, roj. BUČAR,
12. 1. 1926–29. 4. 2010,

iz Lanišč
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, 

sosedom, znancem in prijateljem, ki so jo pospremili na za-
dnji poti. Hvala za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče 
in darove za cerkev. Hvala osebju ZP Škofljica in patrona-
žni službi za dolgoletno pomoč, nego in podporo v težkih 
dneh. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen pogrebni 
obred.

Vsi njeni

ZAHVALA

Zapustil nas je naš dragi ata

JAKOB KERŠMANC
28. 8. 1930–17. 5. 2010 

Zahvaljujemo se vsem dobrim sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja in darovane sveče, darove za 
cerkev in sv. maše, hvala tudi gospodu župniku Jožetu To-
mincu ter vsem, ki ste bili z nami v teh težkih trenutkih. 
Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Žalujoči, vsi domači

Minile zate vse so bolečine,
pustil nam si le spomine,
ostala nam je le tišina,
a v srcih naših je praznina.

ZAHVALA

Z bolečino v srcih smo se poslovili od svojega dragega 
moža, očeta in dedka

JOŽETA OKORNA
1942–2010
iz Želimelj

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem in sodelavcem za izrečena sožalja, darovano cve-
tje in sveče.

Posebna zahvala PGD Želimlje za poslovilne besede in 
pogrebno slovesnost. Hvala tudi župniku Janezu Žabotu za 
opravljen pogrebni obred in darovano mašo.

Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu spremljali na 
njegovi poti k večnemu počitku.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Po hudi in kratki bolezni nas je zapustil dragi mož, oči, 
ata, dedek in pradedek

VLADO LAZNIK
1934–2010

Iskreno se zahvaljujemo organizaciji KO ZB NOB Ško-
fljica za podarjeno cvetje, udeležencem pogreba za izrečen 
sožalja in tolažilne besede.

Posebna zahvala gospodu Jožetu Rojcu za prelep poslo-
vilni govor ob odprtem grobu dne 20. 5. 2010 na pokopali-
šču Ljubljana Vič.

Zahvaljujemo se tudi prijateljem in znancem za izrečena 
sožalja, vaščanom Gradišča in Vrha, med katerimi je živel 
celo desetletje. Ohranijo naj ga v lepem spominu.

Žalujoči žena Milena, 
otroci Tomi, Miran in Mojca z družinami
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Razvedrilo

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

 

             
 

                  
              

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Gorenjec Jože je kot mornar potoval po svetu. 
Domov se vrača s papagajem v kletki. 
"Papagaja imate? To bo pa drago! Brez carine 
lahko pripeljete le nagačenega" reče carinik. 
Jože se zamišljeno popraska po glavi, tedaj pa 
se oglasi papagaj: "Toni, ne bodi svinja! Plačaj 
in greva!" 
 

 
Peter in Jaka sta se prvič peljala z 
avtobusom mestnega prometa v službo. V 
nabito polnem avtobusu se je Peter 
nenadoma nasmehnil, Jaka pa mu je dejal: 
"Kaj se pa smeješ? Meni ni nič smešnega v 
tej gneči!" "Možakar poleg mene je svojo 
denarnico vtaknil v moj žep!" je Peter 
zašepetal Jaki. 
 



Dogodki v barvahDogodki v barvah

3. dan Lavrice3. dan Lavrice

Hudo neurje na Pijavi Gorici in okoliciHudo neurje na Pijavi Gorici in okolici

Foto M. NovakFoto M. Novak

Foto N. KovaèièFoto N. Kovaèiè

Foto F. PavlinjekFoto F. Pavlinjek

Aktivnosti DPM LavricaAktivnosti DPM Lavrica

Katja ZofSprejem na letališèu Jožeta Puènika

Uspehi š portnikov AK ŠpelaUspehi š portnikov AK Špela

Od leve proti desni: predsednik KS Lavrica Janez Gaènik, 
podžupan Ivan Jordan ter prejemniki krajevnih priznanj 
hokejist Andrej Heber, upokojena medicinska sestra Ana 
Strgar, upokojeni uèitelj Lojze Sever in pesnik Peter 
Semoliè.

Prvo leto služim

Milni mehurèki

Enci benci na kamenci




