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Kazalo - Uvodnik

Uvodnik
Kljub temu da naj bi bil tole počitniški uvodnik, boste po sami 

vsebini Glasnika, ki je ni malo, lahko ugotovili, da smo bili v uredništvu 
precej delavni. Mesec junij je že tradicionalno zapolnjen z mnogimi 
prireditvami, ki jih občina in društva pripravijo ob dnevu državnosti. 
Za našo državo in nas državljane je to velik praznik oziroma bi vsaj 
moral biti. Prav je, da ga praznujemo navzven in s tem pokažemo, 
da smo ponosni na izpolnitev sanj naših prednikov. Vsaka nacija se 
mora sproti dokazovati s svojo kulturo, sposobnostmi in dosežki. Znati 
mora ohranjati izročilo prednikov in na podlagi tega graditi prihodnost. 
Hkrati z življenjem sedanjosti se mora zavedati novo prihajajočih, ki 
bodo živeli na trenutnih dosežkih.

Povsem enako velja za lokalno skupnost. Čutiti mora pripadnost 
tistemu, kar ji je bilo dano oziroma kar ima, in s tem graditi prihodnost, 
ki bo dobra za vse zanamce. Občinska uprava tako skupaj z županom 
pripravlja nov občinski prostorski načrt, k oblikovanju katerega je župan 
v svojem govoru ob dnevu Lavrice povabil tudi občane. O njem bodo 
svetniki razpravljali na eni izmed prihodnjih sej. Še vedno mi v mislih 
odmeva misel svetnika Jožeta Žlahtiča, da nismo lastniki prostora, smo 
pa njegovi gospodarji. Ob tem se sprašujem, kako gospodarni smo v 
primeru, ko gre za interese širše skupnosti in ne (zgolj) privatnega vrta. 
V prispevku o zamudi pri gradnji doma starejših občanov boste lahko 
prebrali, s kakšnimi težavami se srečujeta investitor in občina, ker je 
zemljišče poplavno ogroženo. Ko je občina iskala primeren prostor 
za gradnjo, je bila cena primernejših zemljišč nedosegljiva oziroma 
ni bilo interesa za prodajo s strani lastnikov. Kljub vsemu je bila 
konec junija oddana vloga za gradbeno dovoljenje in upajmo, da bo 
to čim prej izdano. Občinska uprava je pripravila pregled dogajanja 
na področju investicij. Morda tudi zaradi kritičnih zapisov v Glasniku, 
ki motijo podžupana Ivana Jordana, kar je povedal na majski seji 
občinskega sveta, ko so sprejemali osnutek dopolnjenega Odloka o 
izdajanju občinskega glasila. Kakršnegakoli pisnega demantija na do 
sedaj objavljene zapise z njegove strani v uredništvo nismo prejeli.

Želim pa opozoriti še na prispevek mladega skejterja, ki nazorno 
kaže na to, kako v občini nimamo primernih igrišč in zunanjih športno-
rekreativnih površin oziroma kako nujno jih potrebujemo. Mladi se tako 
zadržujejo na odmaknjenih ulicah, kjer ni veliko prometa, in trenirajo 
spretnosti s skejtom. Tam jih stanovalci nemalokrat preganjajo. 
Pismo lahko razumemo, seveda če želimo, kot konkreten predlog pri 
oblikovanju občinskega prostorskega načrta. Koliko površine bomo 
rezervirali za urejena igrišča? Kako bodo ta igrišča razporejena po 
območju naše občine? Veseli me, da je skejterje sprejela podružnična 
osnovna šola na Lavrici, kjer se zbirajo in trenirajo.

Pravijo, da je poletje čas kislih kumaric, ko se zlasti v medijih 
pojavljajo iz naftalina potegnjene vsebine, ker se pač nič zanimivega 
ne dogaja. V naši občini bo to poletje drugače, saj je odprtih veliko 
projektov. Za nekatere upamo, da jih bomo s poletjem sklenili, za 
druge pa, da jih bomo s poletjem začeli izvajati. Pa lepe počitnice, 
dragi bralke in bralci!

Iztok Petrič, odgovorni urednik
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Poročilo s 25. redne seje občinskega sveta z dne 26. 5. 2009 

V novem naselju na Lavrici prostor tudi za vrtec.  
Proračunska sredstva za pospeševanje malega  
gospodarstva. Izdelani načrti zaščite in reševanja.

Svetniki so najprej sprejeli Odlok o 
koncesiji za opravljanje izbirne gospo-
darske javne službe urejanja in vzdrže-
vanja javne razsvetljave ter urejanja pro-
meta Občine Škofljica.

Opravili so prvo branje Odloka o ob-
činskem podrobnem prostorskem na-
črtu (OPPN) ŠSE 4/5 Lavrica – južni 
del, ki ga je podrobneje predstavila ur-
banistka Darja Draksler. Gre za obmo-
čje zahodno od Dolenjske ceste, kjer je 
predvidena gradnja eno- in dvostano-
vanjskih objektov. Priprava dokumenta 
traja že dobri dve leti. Po javni razgrnitvi 
je bil izdelan osnutek OPPN, za katerega 
so bila pridobljena vsa potrebna pozitiv-
na mnenja. Na območju je predvideno 
tudi črpališče. Osnutek je podprla Komi-
sija za okolje in prostor. V razpravi se je 
najprej oglasil Bojan Božič (Naša Lavri-
ca), ki je povedal, da se do odloka ne bo 
opredelil, ker je zvišano število zgradb, 
število prebivalstva se bo povečalo za 
15 %, pričakuje pa, da se do prihodnje 
seje definira »javni program«, ki naj bi 
bil v enem izmed objektov. Šlo naj bi za 
dve enoti vrtca. Opozoril je na skladišče 
podjetja Glasco, ki je v odloku omenje-
no kot »ovira«, ki je postavljena z vsemi 
potrebnimi dovoljenji in soglasji. Jožeta 
Žlahtiča (SD) je zanimalo, ali se bo ce-
sta nadaljevala proti Škofljici do POC. 
Župan mu je odgovoril, da je nadalje-
vanje ceste možno. Janez Zagorc (SDS) 
je opozoril na problem meteornih voda, 
in sicer zlasti v odnosu do staroselcev. 
Drakslerjeva mu je odgovorila, da se 
mora rešiti celotno poselitveno območje, 
kar je zahtevala Agencija RS za okolje 
(ARSO). Damjan Pangerc (SD) je poz-
dravil, da je v objektih predviden tudi 
prostor za družbene dejavnosti. Zanima-
lo ga je, ali se bo cesta navezovala proti 
Babni Gorici, kjer je železniški prehod, 
ki bi ga bilo potrebno zavarovati. Župan 
je povedal, da so na Slovenske železnice 
(SZ) poslali dopis, odgovora še ni, da pa 
bo verjetno inšpektor odredil ustrezne 
ukrepe. Pangerc je še opozoril, da naj se 

z investitorji dogovori, da ne bo možno 
graditi drugačnih objektov, kot so pred-
videni z OPPN. Romana Brunška (SLS) 
je zanimalo, ali so študije o poplavnem 
območju pozitivne. Župan je odgovoril 
pritrdilno. Brunšek je zahteval, da se 
objekt, namenjen družbenim dejavno-
stim, jasno opredeli, da gre za predšol-
sko vzgojo oziroma vrtec, kot je bilo 
dogovorjeno. Predsednika KS Lavrica 
Janeza Gačnika je zanimalo, kako bodo 
rešili tiste dele ceste ob železniški pro-
gi, kjer zmanjka prostora. Drakslerjeva 
je pojasnila, da je bilo s SŽ dogovorje-
no, da se cesta premakne proti železnici. 
Svetniki so osnutek odloka sprejeli.

Dopolnjen je bil Odlok o izdajanju 
občinskega glasila. Dopolnitve je pred-
stavil podžupan Brunšek. Spremembe so 
bile vnesene predvsem v okviru nalog in 
pristojnosti urednika ter članov uredni-
škega odbora in roka izida posamezne 
številke. Spremenila se je tudi zakono-
daja. Predsednik Komisije za družbene 
dejavnosti, ki je osnutek pregledala sku-
paj s sedanjim odgovornim urednikom, 
Jože Žlahtič je povedal, da imata ure-
dnik in uredništvo veliko odgovornost in 
da bi moralo biti nagrajevanje urednika 
večje. V razpravi je Jožef Nose (SDS) 
povedal, da vsa gospodinjstva ne preje-
majo Glasnika, tudi on ne. Ivanu Jorda-
nu (LDS) se je zdelo dvoumno določilo 
glede oglasnega prostora v času volilne 
kampanje, sicer pa je menil, da je odlok 
dobro pripravljen. Dodal je, da ga moti 
delo urednika, saj v glasilu kritizira delo 
občinske uprave in občinskega sveta. 
Jože Rojc (DeSUS) je opozoril, da je po-
trebno natančneje definirati brezplačne 
objave. Damjan Pangerc je predlagal, da 
je potrebno v odlok zapisati, da mora ure-
dnik zagotoviti udeležbo člana uredni-
škega odbora na sejah občinskega sveta, 
saj uredništvo ne more pisati poročila, 
če ni prisoten, zato se zgodi, da prihaja 
do dezinformacij (Vse seje so posnete na 
magnetogramu, op. a.). Osnutek odloka 
so svetniki potrdili. Svetniki so potrdi-

li tudi Programsko zasnovo Glasnika 
za mandatno obdobje 2009–2010, saj 
je bila ta nazadnje potrjena za obdobje 
1998–2002.

Pravilnik o dodeljevanju proračun-
skih sredstev za pospeševanje malega 
gospodarstva v Občini Škofljica je 
predstavila Brigita Marinšek. Trenutno 
je v veljavi pravilnik, ki opredeljuje le 
subvencijo obrestne mere pri dodelje-
vanju kreditov, za to vrsto pomoči pa ni 
bilo posebnega interesa. Novi pravilnik 
tako prinaša več ukrepov državnih po-
moči: poleg že omenjenega subvencio-
niranja obrestne mere tudi izobraževanje 
in usposabljanje, svetovalne storitve in 
promocijske aktivnosti s področja male-
ga gospodarstva. Učinki naj bi se kazali 
v večjem številu delovnih mest v gospo-
darstvu, višji izobraženosti, inovativno-
sti in boljši kakovosti izdelkov. Komisi-
ja za gospodarstvo in financiranje je bila 
mnenja, da z ukrepi, ki jih prinaša pra-
vilnik, ne bomo dosti pomagali, saj so 
v proračunu predvideni prenizki zneski. 
Župan je dodal, da je naloga občine, da 
vlaga v gospodarstvo. K navedeni po-
moči pa lahko prištejemo še komunalno 
opremljanje. Jordan je menil, da s pred-
videnimi sredstvi ne moremo pospeše-
vati gospodarstva, lahko pa proračunska 
sredstva pomenijo določeno vzpodbudo.
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Na pobudo svetnice Bojane Mencin-
ger (LDS) je bil na Ljubljanski potniški 
promet (LPP) poslan dopis, v katerem je 
bila navedena problematika medkra-
jevnega potniškega prometa na rela-
ciji Grosuplje–Škofljica–Ljubljana. V 
odgovoru z dne 23. 3. 2009 so pojasnili, 
da do zamud prihaja zaradi gneče na ce-
sti in da zadevo lahko rešujejo le z do-
datnimi avtobusi. Za letošnjo jesen načr-
tujejo, da bodo med odhodoma ob 6.20 
in 6.40 vsakodnevno vključevali doda-
tni avtobus. Mencingerjeva je menila, 
da bi se morali uvesti dodatni avtobusi 
ob 6.45 in 7.15, saj načrtovani dodatni 
avtobus ne bo zadostoval. Ljuba Bekša 
(N.Si) je zanimalo, kaj je novega v zvezi 
s podaljšanjem proge št. 3. Župan mu je 
odgovoril, da usklajujejo cene. Pangerca 
je zanimalo, kako je z izpopolnitvijo pri-
ključka na avtocesto v Šmarju. Jordan je 
povedal, da so o tem razpravljali v par-
lamentu in da naj bi v okviru rebalansa 
proračuna 2009 zagotovili denar za iz-
vedbo popolnega priključka. Brunška je 
zanimalo, ali je občina prejela odgovor 
na odprto pismo ministru za promet dr. 
Patricku Vlačiču. Župan je odgovoril, da 
ne.

Občinski svet se je seznanil z načrti 
zaščite in reševanja v primeru poplav, 
požara, nesreče z nevarnimi snovmi 
in potresa. Načrti določajo podrobne 
postopke ukrepanja pri posameznih vr-
stah nesreč. Podrobneje jih bodo obrav-
navali na štabu Civilne zaščite (CZ). Po 
predstavitvi je Žlahtiča zanimalo, kako 
je v primeru nesreč poskrbljeno za pred-
šolske in šolske otroke, ali bodo ljudje 
obveščeni o vseh aktivnostih v primeru 
nesreče (tudi o vajah) in kakšna materi-
alna sredstva ima občina na voljo. Ciril 
Martinc, predsednik CZ, je pojasnil, da 
morajo vrtci in šole izvesti letne vaje na 
občinskem nivoju. Elaborat, preden gre 
v izvedbo, potrdi župan. Jordan je dodal, 
da so podpisane pogodbe z izvajalci v 
primeru potresa, določen pa je tudi pro-
stor za odlaganje materiala. Kar zadeva 
CZ, je zadeva urejena, razen zaklonišč. 
Noseta je zanimalo, ali so v načrtih ome-
njeni tudi viharji. Martinc je odgovoril, 
da ujme lahko povzročijo veliko ško-
de in da je potrebno oceno ogroženosti 
sproti dopolnjevati. Če se bodo ujme 
ponavljale, bo potrebno izdelati poseben 
načrt.

V Svet zavoda Glasbene šole Grosu-
plje je bil imenovan Janez Zagorc.

Na koncu so svetniki razpravljali še o 
uveljavljanju predkupne pravice obči-
ne na delu zemljišča parc. št. 818/1, k. 
o. Želimlje, ki je del zemljiškega kom-
pleksa SZ od pokopališča v Želimljah in 
je namenjen širitvi pokopališča. Celoten 
zemljiški kompleks je namreč v postop-
ku prodaje. Tomaž Sket, predsednik 
KS Želimlje, se je zavzel, da naj obči-
na kupi celoten kompleks, saj Želimlje 
potrebujejo javne površine. Pangerca je 
zanimalo, zakaj je parc. št. 816, ki je bila 
leta 1998 namenjena širitvi pokopališča, 
sedaj namenjena stanovanjski gradnji. 
Žlahtič, Brunšek in Nebec so podprli 
predlog KS Želimlje. Svetniki so z gla-
sovanjem soglasno podprli nakup celo-
tnega kompleksa, tj. parc. št. 810, 816 in 
818/1, vse k. o . Želimlje.

Pobude in vprašanja
Jožef Žlahtič je poročal, da je bilo 

oddanih 183 vlog za sprejem v vrtec, 
od tega je bilo zavrnjenih 100 otrok. 
Prebivalci Lanišča prosijo za postavitev 
grbin. Želel bi prejeti načrt dela za leto 
2009 referentov občinske uprave. Vpra-
šal je, ali potekajo kakšne aktivnosti v 
zvezi z dvorcem Lisičje. Znova je pre-
dlagal skupno računovodstvo za društva. 
Komisiji KVIAZ je dal pobudo za spre-
membo Pravilnika o plačah funkcionar-
jev in drugih delovnih teles glede nagra-
de za odgovornega urednika občinskega 
glasila.

Bojan Božič je opozoril, da je že 
dolgo nazaj dal pobudo za spremembe 

občinskega statuta in poslovnika, spre-
membo števila volilnih enot, odgovora 
pa še ni prejel. Na vprašanja, ki jih poši-
lja občinski upravi, ne prejema odgovo-
rov. Podprl je Občinski prostorski načrt, 
je pa pričakoval, da bo prišlo do nefor-
malnega srečanja svetnikov in župana na 
temo vizije in strategije občine.

Jože Rojc se boji, da vsi projekti na 
Gradišču ne bodo izvedeni, ker se še ni 
pričelo z delom. Stane Bozja je pojasnil, 
da naj bi vaški odbor pridobi soglasja, 
pa jih ni. Problem je z enim izmed la-
stnikov zemljišča, je dodal župan. Gle-
de doma starejših občanov (DSO) ga je 
zanimalo, ali Ministrstvo RS za okolje 
in prostor res zahteva študijo 500-letnih 
voda in kdaj naj bi se pričelo z gradnjo. 
Župan je pojasnil, da je študija naroče-
na, gradnja pa se bo pričela, ko pridobijo 
gradbeno dovoljenje. Več o DSO lahko 
preberete na strani 17.

Janez Zagorc je poročal, da je cesta 
ob Škofeljščici proti POC uničena pred-
vsem zaradi tovornjakov, ki nasipajo 
parcele v POC. Izvajalec naj popravi 
cesto.

Ljuba Bekša (NSi) je zanimalo, kako 
je s projektom Klanec–Glinek. Opozoril 
je, da šolski kombiji ustavljajo na drugi 
strani ceste, kar je nevarno za otroke, ki 
prečkajo Kočevsko cesto. Vprašal je o 
odzivu na trgovski center. Župan mu je 
odgovoril, da bo kmalu zgrajeno kroži-
šče, glede trgovskega centra pa bo imel 
sestanek z lastnikom.

Po zapisniku povzel
Iztok Petrič
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Eden izmed projektov LAS LEADER, 
katerega investitor in nosilec je Občina 
Škofljica, je tudi otroško igrišče na Vrhu. 
Končno nam je uspelo poiskati zakonito 
in najustreznejšo varianto v zvezi z ze-
mljiščem. Ker je lastnik zemljišča PGD 
Vrh, je bilo potrebno skleniti najemno 
pogodbo. Občina je že naročila geodet-
ske meritve, prav tako smo vložili vlogo 
za izdajo kulturno-varstvenih pogojev, saj 
prostor, kjer bo igrišče, spada v območje 
varovanja kulturne dediščine. 

Gabrijela Golob, 
Občinska uprava Občine Škofljica

OBVESTILO O ODDAJI VLOG ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA
Obveščamo vas, da bomo za otroke,

ki bodo vpisani v vrtec 1. 9. 2009, sprejemali 
»VLOGE ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA«

od 15. 6. 2009 do 15. 8. 2009.
Občina Škofljica sprejema vloge staršev, ki imajo stalno prebivališče v Občini Škofljica.

Vlogo za znižano plačilo vrtca lahko dobite:
v knjigarnah in papirnicah,

v izbranem vrtcu,
na spletni strani Ministrstva RS za šolstvo in šport,

na državnem portalu E-uprava in
na spletni strani Občine Škofljica http://www.skofljica.si/ (vloge in obrazci – družbene dejavnosti). 

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

Zadnji rok za oddajo vloge, da se vam znižanje upošteva s 1. 9. 2009, je do 15. 8. 2009.
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).

Starši, ki ne uveljavljajo pravice za znižano plačilo vrtca, plačajo 80 % cene programa. 
Pričakujemo, da boste zaradi dopustov vloge oddali že v mesecu juniju in juliju.
Prosimo, da na vlogo dopišete tudi telefonsko številko, da vas lahko pokličemo v primeru morebitnih nejasnosti.

Občinska uprava Občine Škofljica

Otroško igrišče na Vrhu nad Želimljami

Kmetijstvo in gospodarstvo je že v 
maju uredilo vse formalnosti na razpisu 
za področje kmetijstva. Tu gre predvsem 
za tehnično podporo ter varstvo tradicio-
nalnih stavb in pomoč za spodbujanje ka-
kovostnih proizvodov hrane. Za ta namen 
je Občina Škofljica prejela le eno vlogo. 
Še vedno pa imajo odprt razpis za zava-
rovalne premije v kmetijstvu. Veliko vla-
gajo tudi v tekoče vzdrževanje poljskih 
poti. Še vedno nimajo formalno urejenih 
zadev na poti, ki pelje ob Želimeljščici. 

Zaenkrat je še v zasebni lasti, bila je pa 
že v denacionalizacijskem postopku. Če 
jo hočejo nasipati z gramozom, morajo 
predhodno pridobiti soglasje uradnega la-
stnika. Podpisane so tudi že pogodbe za 
vzdrževanje gozdnih cest in rekonstruk-
cijo gozdnih vlak. Dela bodo izvajali v 
poletnem času. 

V mesecu juniju bodo na 5 lokacijah po 
občini namestili informativne table pro-
jekta mTURIST. Tako bodo informacijske 
table postavili: v Želimljem, pri cerkvi sv. 

Petra na Vrhu, pri cerkvi sv. Simona in 
Juda na Pijavi Gorici, pri gradu Lisičje 
ter na Lavrici. Projekt bo predstavljen v 
naslednji številki Glasnika. 

Na 25. seji občinskega sveta je bil spre-
jet Pravilnik o dodeljevanju sredstev za 
pospeševanje drobnega gospodarstva (v 
Objavah).

Kakor koli že, povsod se nekaj le pre-
mika na bolje.

Andrej Pogačnik

Gospodarske dejavnosti v občini

Lokacija bodočega igrišča
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Vrtec Lanovo
Gradbena in obrtniško-instalacijska dela se zaključujejo, opre-

ma je v izdelavi in bo v naslednjih tednih montirana. V teh dneh 
se pripravlja dokumentacija za vlogo za pregled za pridobitev 
uporabnega dovoljenja.

Osnovna šola Lavrica
Pridobljeno je zemljišče, izveden javni arhitekturni natečaj, 

podpisana je pogodba za izdelavo projektne dokumentacije. V 
oktobru bo predvidoma zaključena faza projektiranja dokumen-
tacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, sledi pridobivanje 
soglasij in vloga na UE Ljubljana za izdajo gradbenega dovolje-
nja. Izvedla so se prva usklajevanja z Ministrstvom RS za šol-
stvo in šport glede konkretnih rešitev v zasnovi nove šole. 

Kanalizacija Rudnik–Lavrica
Dela so v večji meri zaključena. Zgrajeno je črpališče pod De-

belim hribom, tlačna in gravitacijska kanalizacija, na Nebčevi 
cesti je obnovljen vodovod, zgrajen plinovod, kabelska kanali-
zacija in obnovljena javna razsvetljava. Prav tako so izvedeni vsi 
hišni priključki. Ob izgradnji komunalne infrastrukture je bila 
rekonstruirana tudi cesta. Potrebno je namestiti še opremo čr-
pališča in izvesti pregled za pridobitev uporabnega dovoljenja.

V naslednjih dneh pričakujemo izdajo gradbenega dovoljenja 
za povezovalno kanalizacijo (fekalno in meteorno) med Kamni-
karjevo in Nebčevo ulico ter pričetek gradbenih del. S tem bo 
postala funkcionalna tudi sekundarna kanalizacija severnega 
dela Lavrice, ki je bila zgrajena pred leti.

Kanalizacija Lavrica–Škofljica
Izdelana je vsa potrebna dokumentacija, vloga za dodelitev 

sredstev iz kohezijskega sklada je vložena na Ministrstvo RS 
za okolje in prostor. V času, ko se pričakuje izdaja odločbe, bo 
dokumentacija vložena na UE Ljubljana za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja. Po izdaji odločbe se bo izvedel razpis za izbiro 
izvajalca.

Komunalna infrastruktura na Žagarski cesti
Dela na Žagarski cesti se zaključujejo. V sklopu investicije 

je bila zgrajena fekalna kanalizacija, nova meteorna in obnova 
obstoječe meteorne kanalizacije, obnova vodovoda, izgradnja 
plinovoda, obnovljena javna razsvetljava, zgrajen pločnik in 
rekonstruirana cesta. Izvedena je bila temeljna konstrukcija za 
postavitev protihrupne ograje, ki bo ločevala območje poslovno 
obrtne cone od stanovanjskega.

Novice iz občinske hiše

Kratka informacija o poteku pomembnejših  
investicij v Občini Škofljica
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Izgradnja II. faze komunalne opreme v POC Škofljica
Izdano je gradbeno dovoljenje ter izbran izvajalec, ki je bil 

pred dnevi uveden v delo. V sklopu investicije bosta zgrajeni 
dve novi cesti ter rekonstruirana cesta od Kočevske ceste mimo 
gasilskega doma z vso potrebno komunalno opremo (sanitarna 
in meteorna kanalizacija, vodovod, plinovod, kabelska kanaliza-
cija za telekomunikacije in elektriko).

Investicija je sofinancirana z evropskimi sredstvi.

Dom starejših občanov
Zaključuje se izdelava novelirane študije ukrepov poplavne 

varnosti za širše območje potoka Škofeljščica med Kočevsko 
cesto in cesto Škofljica–Grosuplje. Projektna dokumentacija za 
objekt in komunalno infrastrukturo je zaključena, pripravljena je 
vloga za izdajo gradbenega dovoljenja.

Izgradnja širokopasovnega omrežja
Nadaljuje se investicija podjetja Telekom Slovenije, d. d., v 

izgradnjo kabelske kanalizacije na območju naše občine, ki je 
v večji meri že zgrajena. V letošnjem letu naj bi montirali novo 
centralo ter pričeli z montažo kablov.

Plinifikacija
V teku je intenzivna gradnja plinovoda na območju Pevčeve 

doline.

O poteku navedenih in novih investicijah vas bomo obveščali 
v naslednjih številkah Glasnika.

Občinska uprava

Ulični sistem na Gradišču
Krajani Gradišča ste na Občino Škoflji-

ca naslovili vlogo za izpeljavo postopka 
za ureditev uličnega sistema v naselju 
Gradišče v letu 2007, zato je občinski 
svet na zadnji seji leta 2007 sprejel Odlok 
o uvedbi uličnega sistema v naselju Gra-
dišče nad Pijavo Gorico in Odlok o pre-
imenovanju naselja Gradišče nad Pijavo 
Gorico (Uradni list RS, št. 1, 4. 1. 2008). 
Na novo se poimenujejo naslednje ulice:

Kočevska cesta (1827/2, 1827/3)* – 
cesta se podaljša tako, da poteka od meje 
z naseljem Smrjene proti jugovzhodu do 
meje z naseljem Vrh nad Želimljami.

Gradišče I (596/1, 625/29, 1750/5, 
1755, 1757, 1761/21, 1796; cesta ni v ce-
loti zemljiško urejena) – cesta se 330 m 
jugovzhodno od stavbe Gradišče nad Pi-
javo Gorico 217a (638/9), v nadaljevanju 
Gradišče, odcepi levo od novoimenovane 
Kočevske ceste in poteka proti jugovzho-
du, vzhodu in severu, skozi prvotni (stari) 
del naselja Gradišče nad Pijavo Gorico do 
meje z naseljem Smrjene (Kopanke).

Cesta na Vrh (180/28, 1750/5) – cesta 
se 40 m severno od stavbe Gradišče 130 
(180/12) odcepi levo od novoimenovane 
Kočevske ceste in poteka 250 m proti 
vzhodu, nato proti jugozahodu do meje z 
naseljem Vrh nad Želimljami.

Gradišče II (620/14, 625/28, 631/2, 
631/3) – cesta se severovzhodno od stav-
be Gradišče 144 (180/36) odcepi levo od 
novoimenovane ceste Gradišče I in pote-

ka proti severozahodu do stavbe Gradišče 
234 (620/7), kjer se slepo konča.

Gradišče III (625/28, 630/1; cesta ni v 
celoti zemljiško urejena) – cesta se vzho-
dno od stavbe Gradišče 154 (625/45) od-
cepi desno od novoimenovane ceste Gra-
dišče II in poteka proti severozahodu in 
severu do novoimenovane ceste Gradišče 
VI.

Gradišče IV (612/2, 613/3, 616/22, 
621/3, 623/5, 625/27, 626/2) – cesta se 
pri stavbi Gradišče 149 (494/8) odcepi 
levo od novoimenovane ceste Gradišče 
I in poteka proti severozahodu, severu 
in severovzhodu do stavbe Gradišče 228 
(616/14), kjer se slepo konča.

Gradišče V (623/2, 624/6, 624/9, 
625/5; cesta ni v celoti zemljiško ureje-
na) – cesta se severovzhodno od stavbe 
Gradišče 185 (624/5) odcepi desno od 
novoimenovane ceste Gradišče IV in po-
teka 40 m proti vzhodu, nato proti jugu 
do stavbe Gradišče 189 k (625/62), kjer 
se slepo konča.

Gradišče VI (613/3, 615/1, 616/1; ce-
sta ni v celoti zemljiško urejena) – cesta 
se pri stavbi Gradišče 194 (621/2) odcepi 
levo od novoimenovane ceste Gradišče 
IV in poteka proti severozahodu in severu 
do stavbe Gradišče 214c (618/8), kjer se 
slepo konča.

Gradišče VII (604/3, 604/9, 612/1) – 
cesta se pri stavbi Gradišče 220 (612/6) 
odcepi desno od novoimenovane ceste 

Gradišče IV in poteka proti jugovzhodu 
in jugu do stavbe Gradišče 69 (613/16), 
kjer se slepo konča.

Gradišče IX (613/5) – cesta se pri stav-
bi Gradišče 197a (613/6) odcepi desno 
od novoimenovane ceste Gradišče VII in 
poteka proti jugu do stavbe Gradišče 200 
(613/20), kjer se slepo konča.

Gradišče XI (442/1, 442/5, 462/8, 
462/10, 469/1) – cesta se zahodno od 
stavbe Gradišče 142 (434/3) odcepi desno 
od novoimenovane ceste Gradišče I in po-
teka proti jugu in jugovzhodu do stavbe 
Gradišče 99 (442/4), kjer se slepo konča.

Gradišče XIII (180/28, 1750/5) – ce-
sta se jugozahodno od stavbe Gradišče 16 
(398/2) odcepi desno od novoimenovane 
ceste Gradišče I in poteka proti jugu do 
novoimenovane Ceste na Vrh.

Gradišče XIV (1754/2) – cesta se na-
sproti (vzhodno od) stavbe Gradišče 128a 
(405/5) odcepi levo od novoimenovane 
ceste Gradišče XIII in poteka proti vzho-
du do stavbe Gradišče 140 (277/4), kjer se 
slepo konča.

Gradišče XV (411/2; cesta ni zemlji-
ško urejena) – cesta se pri stavbi Gradišče 
127 (411/1) odcepi desno od novoimeno-
vane ceste gradišče XIII in poteka proti 
zahodu in severu do stavbe Gradišče 127e 
(419/12), kjer se slepo konča.

Gradišče XVI (273/22, 273/43, 
273/48) – cesta se nasproti (jugovzhodno 
od) stavbe Gradišče 113 (407/3) odcepi 
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levo od novoimenovane ceste Gra-
dišče XIII in poteka proti vzhodu, 
jugu in jugozahodu do novoimeno-
vane Ceste na Vrh.

Gradišče XVIII (625/98, 1757) 
– cesta se nasproti (zahodno od) 
stavbe Gradišče 4 (392/1) odcepi 
levo od novoimenovane ceste Gra-
dišče I in poteka proti severozaho-
du, zahodu in severu do stavbe Gra-
dišče 189s (625/75), kjer se slepo 
konča.

Gradišče XIX (562/1, 1760; ce-
sta ni v celoti zemljiško urejena) 
– cesta se pri stavbi Gradišče 38 
(565/1) odcepi desno od novoime-
novane ceste Gradišče I in poteka 
200 m proti severovzhodu, nato 
proti jugu do stavbe Gradišče 31c 
(562/10), kjer se slepo konča.

Gradišče XXI (554/16, 588/25; 
cesta ni v celoti zemljiško urejena) 
– cesta se pri stavbi Gradišče 22 
(553/1) odcepi desno od novoime-
novane ceste Gradišče I in poteka 
proti severu do stavbe Gradišče 27 
(588/3), kjer se slepo konča.

Gradišče XXII (625/23) – cesta 
se južno od stavbe Gradišče 58a 
(625/59) odcepi levo od novoime-
novane ceste Gradišče I in poteka 
proti jugozahodu in jugu do novo-
imenovane ceste Gradišče XVIII.

Gradišče XXIII (1761/3, 
1761/16, 1761/17, 1761/18, 
1761/19, 1761/20) – cesta se na-
sproti (zahodno od) stavbe Gradi-
šče 63 (596/11) odcepi desno od 
novoimenovane ceste Gradišče I 
in poteka proti severozahodu do 
stavbe Gradišče 88 (595/1), kjer se 
slepo konča.

Gradišče XXIV (596/1) – cesta 
se pri stavbi Gradišče 63 (596/11) 
odcepi levo od novoimenovane ce-
ste Gradišče I in poteka proti seve-
rozahodu, zahodu in jugu do stavbe 
Gradišče 61 (601/2), kjer se slepo 
konča.

Gradišče XXV (599/6, 604/6; 
cesta ni v celoti zemljiško ureje-
na) – cesta se pri stavbi Gradišče 
65 (599/4) odcepi desno od novo-
imenovane ceste Gradišče XIX in 
poteka proti jugozahodu in jugu do 
stavbe Gradišče 67c (610/1), kjer se 
slepo konča.

Gradišče XXVI (598/10; cesta 
ni v celoti zemljiško urejena) – ce-
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sta se pri stavbi Gradišče 80 (597/3) odce-
pi levo od novoimenovane ceste Gradišče 
I in poteka proti zahodu in jugu do stavbe 
Gradišče 79 (598/6), kjer se slepo konča

* V oklepajih so navedene številke par-
cel; vse številke parcel, ki so navedene v 
odloku, so v katastrski občini Gradišče. 

Večina je nove hišne številke že prevze-
la od 10. do 12. 6. 2009, za zamudnike pa 
bo prevzem možen še 29. 7. 2009 in 5. 8. 
2009 ali po dogovoru na Občini Škofljica. 
Od septembra dalje bo prevzem hišnih 
št. za Gradišče možen le na Območni 
geodetski upravi Ljubljana, Cankarje-
va cesta 1, 1000 Ljubljana. 

Za samo pritrditev tablic morate poskr-
beti sami, vendar mora biti tablica po na-
vodilih geodetske uprave pritrjena tako, 
da se vidi z ulice, ki ji stavba pripada, 
in s strani dostopa k stavbi. Izjemoma je 
lahko tablica pritrjena na ograji ali poseb-
nem stebričku, če na stavbi ni vidna, ven-
dar tako, da je nedvoumno, katero stavbo 
označuje. Kolikor ni stavbe mogoče ne-
dvoumno označiti z eno tablico, ima ena 
stavba dve tablici z isto hišno številko. 
Tablica je praviloma nameščena 3 m od 
tal. 

Ulične table, ki bodo označevale posa-
mezne ulice v Gradišču, bodo naročene in 
izdelane skladno s celostno podobo Obči-

ne Škofljica predvidoma v začetku jeseni, 
saj imamo trenutno odprto javno naročilo 
za zbiranje ponudb najugodnejšega izde-
lovalca. 

Menjavo dokumentov lahko opravi-
te na vseh upravnih enotah v Sloveniji. 
Krajevni urad na Škofljici (tel.: 01 366 37 
60) pa ima uradne ure ob ponedeljkih od 
8.00 do 13.00 ure in ob sredah od 8.00 do 
12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure. 

Zaradi formata skice prilagamo zgolj 
simbolno sliko.

Služba investicij

Občinski  
režijski obrat

Ob koncu šolskega leta smo pregledali 
aktivnosti občinskega režijskega obrata.

Kot smo že objavili, se je širitev poko-
pališča na Škofljici upočasnila, sedaj pa 
lahko zapišemo, da je občina dobila grad-
beno dovoljenje za povečanje pokopali-
šča. Tako so dani vsi pogoji, da se z deli 
lahko nadaljuje. Prav tako je bil objavljen 
e-portal za javna naročila za izvedbo širi-
tve pokopališča. 

Vzdrževanje občinskih cest se nadalju-
je. Izbrali pa so tudi izvajalca za adaptaci-
jo kletnih prostorov občinske stavbe. 

Sedaj je pravi čas za pleskarska dela. 
Izbrali so izvajalca za beljenje kulturnega 
doma na Lavrici. 

Ker je čas košnje, opravljajo košnjo tra-
ve ob lokalnih in javnih poteh. 

V zdravstveni postaji na Škofljici so iz-
vedli zamenjavo pomožne razsvetljave in 
dveh hidrantov. 

Po občini je opaziti večjo ekološko 
osveščenost. V ta namen so po raznih za-
selkih naredili dodatne ekološke otoke. 
Pohvalno!

Prometne razmere so pokazale potrebo, 
da se namesti še nekaj dodatnih cestno-
prometnih znakov. Vse to lahko koristi le 
osveščenim voznikom, ostalim ni pomo-
či.

Razne prireditve v kulturni dvorani na 
Škofljici so nakazale potrebo po nakupu 
klimatske naprave. Ni redko, da je dvora-
na premajhna in tudi zraka zmanjka. Dvo-
urna prireditev je ob vročini mučna.

Vse te pridobitve omogočajo kakovo-
stnejše življenje in bivanje v naši občini.

Andrej Pogačnik
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Iz krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti

2. dan Lavrice

Dan, ki neznance spreminja v znance in prijatelje
V soboto, 13. junija 2009, je Krajevna 

skupnost Lavrica znova pripravila kra-
jevni praznik, ki ga je načrtno uvedla v 
lanskem letu. Pripravljalni odbor, v kate-
rem so bili podžupan in svetnik Roman 
Brunšek, svetnik Bojan Božič, ga. Zden-
ka Gačnik in g. Tomaž Kupljenik, je dan 
zasnoval v treh delih. Ob dveh popoldan 
so se odvile rekreativne prireditve: kole-
sarjenje po Barju, pohod na Lisičje, bali-
nanje, košarka in nogomet. Pri POŠ La-
vrica se je z oklepnim vozilom predstavila 
Slovenska vojska, PGD Lavrica je pred-
stavilo gasilsko vozilo in pripomočke, ki 
jih uporabljalo gasilci, Društvo prijateljev 
mladine Lavrica je izvedlo delavnice iz-
delovanja lutk, Lojze Sever pa je z otroki 
izdeloval različne objekte in predmete iz 
lesa. Osrednja proslava se je na igrišču 
POŠ začela ob 17. uri, tej pa je sledila ve-
selica ob glasbi ansambla Utrinek. Vreme 
je bilo prazniku več kot naklonjeno.

Rekreativnih dogodkov in delavnic so 
se udeležile manjše skupine vseh starosti, 
prav vsi pa so se do osrednje prireditve 
zbrali pri POŠ in lepo napolnili priredi-
tveni prostor. Sonce je mnoge napotilo v 
senco. Osrednjo prireditev so s pesmijo, 
recitacijami in plesom oblikovali učenci 
POŠ Lavrica, ki so praznik lepo združili z 
zaključkom šolskega leta, MePZ Češnje, 
s frajtonarico pa Nika Koprivec, vnukinja 
Karla Pirmana, ki je prejel posthumno 
odlikovanje KS Lavrica. Za povezovanje 
je poskrbel Roman Brunšek. Prireditve 
sta se udeležila tudi župan Boštjan Rigler 
z družino in župnik župnije Ljubljana Ru-
dnik Alojzij Zupan. Občinskih svetnikov 
– razen Brunška, Božiča in Nebca, ki so 
bili aktivno vključeni v sam dogodek – ni-
smo videli. Osrednji govor je imel pred-
sednik KS Lavrica Jože Gačnik. V njem 
je kritično nanizal probleme prostorskega 
oblikovanja Lavrice: »Investitorji kot hi-
jene trgajo dele Lavrice kos za kosom,« 
in se vprašal, »ali bomo lahko te dele med 
sabo povezali v celoto, da bo Lavrica 
imela dušo.« Posebej je opozoril na pro-
metno problematiko. Predlagal je podhod 
pod Dolenjsko cesto in hitro železniško 
povezavo z Ljubljano. Obžaloval je, da bo 
v križišču z Dolenjsko cesto in Kamnikar-
jevo ulico zgolj semaforizirano križišče in 
ne krožišče, ki naj bi bilo po priporočilih 
stroke mnogo boljše. Ključni problem je 

Nekateri so preizkusili orožje Slovenske 
vojske

Otroci so v organizaciji Društva prijate-
ljev mladine Lavrica izdelovali lutke

Pod vodstvom Lojzeta Severja so otroci 
sestavljali različne izdelke iz lesa

Predsednik KS Lavrica Janez Gačnik je 
opozoril na neskladen razvoj Lavrice

prostor. Prisotne je nagovoril tudi župan. 
Strinjal se je, da je bilo v preteklosti stor-
jenih nekaj napak, ki pa se sanirajo, zasta-
vljeni projekti pa se nadaljujejo. Posebej 
je poudaril, da na občini pripravljajo nov 
prostorski načrt občine in k njegovemu 
oblikovanju povabil tudi krajane, da bi 
tako skupaj oblikovali rešitve, ki bodo po 
meri kraja in krajanov.
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Na prireditvi so podelili priznanja 
KS Lavrica

Objavljamo prejemnike priznanj in 
povzetke utemeljitev, ki so bile prebrane 
ob podelitvi. Spominsko priznanje Lavri-
ce je prejel Ivan Ahčin za večdesetletno 
delo v PGD Lavrica. V gasilske vrste je 
vstopil leta 1957 in je še danes aktivni 
član. Posmrtno spominsko priznanje La-
vrice je prejel Karel Pirman. Kot izučeni 
mizar je pomagal tako posameznikom kot 
krajevni skupnosti pri raznih mizarskih 
opravilih. Gojil je ljudsko kulturo, pre-

peval v več zborih in pisal pesmi, ki so 
izšle v knjigi K srcu. Bronasto plaketo 
Lavrice je prejela Vesna Sušec Šuker, 
ki vodi Društvo prijateljev mladine La-
vrica. Vsako leto izvede več ustvarjalnih 
delavnic za otroke in starše, je iznajdljiva, 
spretna in dobra organizatorka, ki s svo-
jo pozitivno energijo razveseljuje otroke 
in krepi medsebojno sodelovanje v dru-
žinah. Srebrno plaketo Lavrice je prejel 
Viktor Koncilja, borec Levstikove briga-
de, ki se je na Lavrici naselil kmalu po 
drugi svetovni vojni. Bil je aktivni član 

Pohodniki na Lisičje

Podžupan Roman Brunšek je pripravil in 
vodil osrednjo prireditev

MPZ Češnje je prireditev zaključil s skladbo Sonce pomladi (Pepel in kri)

Župan Boštjan Rigler je zbrane povabil 
naj sodelujejo pri oblikovanju občinskega 
prostorskega načrta

sveta KS Lavrica, se vključeval v delo lo-
kalne skupnosti in družbenopolitičnih or-
ganizacij. Vedno je deloval povezovalno. 
Srebrno plaketo Lavrice je prejela Polona 
Žabjek za desetletno vodenje TD Lavri-
ca (1999–2009). Pod njenim vodstvom je 
bila označena sprehajalna pot TD Lavri-
ca, postavljeni kozolci z imeni zaselkov 
in naselji ter uvedene mnoge prireditve, ki 
so danes skorajda tradicionalne. Posebno 
razumevanje je imela za delovanje MePZ 
Češnje. Zlato plaketo Lavrice je prejel 
Rado Kerin, ki je kot priseljenec kmalu 
uvidel, da kraj zaostaja v razvoju. Poiskal 
je pot, da so bile asfaltirane glavne ulice 
in postavljena javna razsvetljava. Zasluge 
je imel pri postavitvi telefonske centrale 
na Škofljici ter napeljavi kabelske televi-
zije. Med leti 1980–2000 je aktivno sode-
loval v raznih komisijah in odborih.
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Pokale pa so prejele tudi skupine, ki so 
se v rekreativnem delu izvedle tekmova-
nje: v nogometu je zmago osvojila nogo-
metno-veteranska ekipa z Lavrice, v ko-
šarki so slavili igralci s Pijave Gorice, pri 
balinarjih pa ekipa s Škofljice.

Po sklepni pesmi Sonce pomladi v iz-
vedbi MePZ Češnje se je začela veselica, 
ki jo je začinil brezplačni golaž za vse pri-
sotne, ki ga je skuhala Urška Kastelic z 
Lavrice. Plesalo se je dolgo v noč.

Vodja organizacijskega odbora svetnik 
Bojan Božič je ob sklepu povedal: »Če 
strnem vtise, je prireditev po mnenju 
mnogih zares dobro uspela. Zopet se je 
pokazalo, kako zelo na Lavrici potrebuje-
mo prostor za tovrstne prireditve, kot je ta 
pred podružnično osnovno šolo, in verja-
mem, da ga bomo po izgradnji nove šole 
uspeli tudi obdržati.«

Dan Lavrice je pomemben praznik za 
krajevno skupnost, saj povezuje ljudi, 
ki bivajo na strnjenem prostoru. Lahko 
bi rekli, da ne mine dan, da se ne bi kdo 
priselil na Lavrico, tako staroselci in ti-
sti, ki tu bivamo nekaj desetletij, vsak dan 
srečujemo nove obraze. Dan Lavrice ne-
znance spreminja v znance in prijatelje, 
nas povezuje in utrjuje v delu za skupno 
dobro. In prav vrednota pripadnosti je za 
naš kraj zelo pomembna. Z njo bomo pri-
šli do jedra kraja, ki se ne bo kazal samo 
v trgu ali dvorani, pač pa v medsebojno 
povezanih ljudeh.

Iztok Petrič

Za uspešno izveden 2. dan Lavrice se zahvaljujemo
POŠ Lavrica, Vrtcu Lavrica, DU Lavrica, DPM Lavrica, PGD Lavrica, MTB 

Club Lavrica, TD Lavrica, ZB NOB Lavrica, MePZ Češnje, ŠD Klen ter lavriškim 
nogometašem in balinarjem.

Posebej članom organizacijskega odbora: predsedniku KS Lavrica Janezu Gač-
niku, podpredsedniku KS Lavrica Tomažu Kupljeniku, ki je skrbel za tehnični del, 
podžupanu Romanu Brunšku, ki je koordiniral celotno prireditev, in Zdenki Gačnik, 
ki je koordinirala dejavnosti.

Sponzorji prireditve so bili:
Občina Škofljica, Promes, d. o. o., Glasco Lavrica, Ecuman, d. o. o., Hotel Grand-

vid, Prevozi Petrič, Tema, d. o. o., Gostilna Strah, Ena group – iProjekt Ljubljana, 
Avtousluga Zajec, Kupljenik Lavrica, Križman Anica in Maglan, trgovsko in proi-
zvodno podjetje.

Bojan Božič,
vodja organizacijskega odbora

Podelili so priznanja KS Lavrica; na fo-
tografiji hči Karla Pirmana prejema post-
humno priznanje za svojega očeta

Priznanja so prejeli tudi športniki; na fotografiji nogometni veterani z Lavrice, skrajno 
levo svetnik Bojan Božič

Z desne proti levi: župnik Lojze Zupan, 
vodja POŠ Lavrica Ivica Simčič, župan 
Boštjan Rigler s soprogo
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Orle

PGD Orle skupaj z vaščani še vedno upa na varen  
osrednji prostor s športnim igriščem

Orlovci so bili konec lanskega leta zelo 
razočarani, ko so izvedeli, da ne bo nič z 
nakupom zemljišča, ki leži nasproti gasil-
skega doma. Imeli so namreč vizijo, da bi 
na njem uredili osrednji vaški prostor s 
športnim igriščem, saj v vasi razen ceste 
ni nobenega drugega urejenega prostora 
za preživljanje prostega časa ali kakršno 
koli dogajanje na prostem. Ob tem je 
mnogo očitkov letelo na občino, češ da 
jim je bilo obljubljeno, da bo občina pred-
metno zemljišče odkupila.

Časovni pregled dogajanja
Pred dobrimi štirimi leti, marca 2005, 

je Vaška skupnost Orle na občino posla-
la predlog za vzpostavitev osrednjega 
prostora na zemljišču nasproti gasilskega 
doma, saj so izvedeli, da naj bi bilo pred-
metno zemljišče naprodaj. Direktorica 
občinske uprave mag. Lorena Goričan 
nam je povedala, da je občinski svet na 
svoji 19. redni seji 10. maja 2005 sprejel 
sklep, da naj občina pristopi k cenitvi in 
pogajanjem za odkup parc. št. 396, k. o. 
Rudnik (sadovnjak v izmeri 158 m2 in 
stanovanjska stavba v izmeri 151 m2). 
V začetku junija so na lastnika naslovili 
dopis z vprašanjem, pod kakšnimi pogoji 
je pripravljen nepremičnino prodati. Ko-
nec junija je soproga takrat že pokojnega 
lastnika po telefonu na občino sporočila, 
da je predmetna nepremičnina predmet 
zapuščine, ki se deli med štiri dediče. Prvi 
trije dediči so za svoj delež zahtevali ta-
kratnih 15 mio tolarjev, četrti dedič pa za 
svojo četrtino kar 48 mio tolarjev. Nato je 
na prošnjo občine nova solastnica dne 23. 
septembra 2005 poslala pisno ponudbo za 
prodajo, in sicer je za ¾-delež tokrat zah-
tevala 20 mio tolarjev, pripoveduje Gori-
čanova. Ta ponudba je bila nato predsta-
vljena občinskemu svetu, ki pa ni sprejel 
nobene odločitve o tem, ali naj se ponud-
ba sprejme ali ne. Problem je bil v tem, da 
občina ni razpolagala s ponudbo zadnjega 
dediča (do četrtine), s katerim stika ni bilo 
moč navezati. Oktobra je občina nato ve-
činski solastnici poslala dopis, da je cena 
za solastniški delež absolutno previsoka 
in ji predlagala uskladitev cene z vsemi 
lastniki. Temu je sledilo še nekaj vzpod-
bud, vendar do uskladitve oziroma skleni-

tve pravnega posla ni prišlo. Goričanova 
še doda, da se je vseskozi kot interesent 
za odkup nepremičnine pojavljala tudi 
odvetniška pisarna. Večinska solastnica je 
kasneje tričetrtinski delež prodala, lastnik 
četrtine pa je še vedno prvotni dedič, ki 
nepremičnine ni bil pripravljen prodati. V 
zemljiški knjigi pa je po besedah Goriča-
nove knjižena prepoved odtujitve in obre-
menitve nepremičnine.

(Ne)upravičene kritike na račun 
občine?

V lanskem letu so zlasti predstavni-
ki Vaške skupnosti Orle in predstavniki 
PGD Orle začeli polemizirati glede opi-
sanega kupovanja zemljišča, ki je za same 
Orle vitalnega pomena. Občini so očitali 
zlasti to, da v potrdilu o namenski rabi ze-
mljišča, ki je bilo izdano 13. marca 2008, 
ni uveljavljala predkupne pravice. Po spo-
minu Lojzeta Nebca, predsednika vaške 
skupnosti, naj bi na seji občinskega sveta 
namreč sklenili tudi to, da se občina za 
predmetno zemljišče zagotovi predkupno 

pravico. Goričanova pojasnjuje, da obči-
na na predmetni parceli predkupne pravi-
ce nima oziroma je ni imela. Hkrati doda-
ja, da tudi če bi občina predkupno pravico 
imela, bi prodajalec lahko od občine zah-
teval, da v roku 30 dni sprejme njegovo 
ponudbo in stavbo odkupi po ceni, ki jo 
je ponudil drugi kupec. Občina pa zaradi 
Zakona o stvarnem premoženju države, 
pokrajin in občin na tak način nepremič-
nin ne sme kupovati, saj mora upoštevati 
zakonsko predpisani postopek in pogoje.

Kot nam je povedal Lojze Nebec, je va-
ška skupnost skupaj z županom navezala 
stik z novim ¾ lastnikom, ki bi bil, potem 
ko bi pridobil še manjkajočo četrtino, pri-
pravljen predmetno zemljišče zamenjati 
za drugo primerno parcelo. Tako še ob-
staja možnost, da bi Orle prišle do prepo-
trebnega večnamenskega prostora.

Pohvalno je, da kljub vsem zapletenim 
lastninskim razmerjem vaška skupnost ne 
obupuje in išče nove možnosti. 

Iztok Petrič
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Slovesna akademija ob dnevu državnosti v znamenju 
domovinskih pesmi mešanih pevskih zborov

V ponedeljek, 22. junija, se je v pro-
storih Osnovne šole Škofljica odvijala 
slovesna akademija. V počastitev dneva 
državnosti in zaključka šolskega leta. Pol-
na dvorana, prijetno vzdušje, veliko mla-
dih in starih, pester program in nasmejani 
obrazi pridnih osnovnošolcev in ponosnih 
staršev, so bili odraz kulturno-umetniške-
ga dogajanja. Prazniku primerno je bila 
okrašena dvorana, za kar ima vse zasluge 
ga. Darinka Golobič.

Nagovor župana Boštjana Riglerja

Po kratkem uvodnem nagovoru pove-
zovalnega para Gašperja in Damjane je 
v avli osnovne šole zazvenela slovenska 
himna z nežnimi zvoki flavte, ki jo je od-
igrala Alja Perovšek. Pridružili so se ji 
tudi združeni zbori in s svojimi glasovi 
ustvarili nepozabno melodijo v poklon 
naši državi Slovenji. Sledil je nagovor g. 
Boštjana Riglerja, župana Občine Ško-
fljica. Spomnil nas je na izpolnitev sanj 
o lastni državi in na blaginjo, ki nam jo 
je prinesla osamosvojitev. Za našo lepo 
prihodnost, je podaril, je potrebno razu-
mevanje in iskanje skupnih rešitev, za 
lepši jutri. Spomnil se je tudi na zaklju-
ček šolskega leta in čestital učencem za 
uspešen zaključek leta. Govor je zaključil 
z besedami: »Srečno Slovenija!« Nato so 
nas razveselili otroški glasovi zasebnega 

MPZ Češnje, zborovodja Katarina Bambič

MPZ sv. Cirila in Metoda, zborovodja Jože Smrekar

Najboljši učenci so prejeli županovo priznanje
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vrtca Smrkolin, ki so vse navzoče pouči-
li s pesmijo Na cesti nisi nikoli sam. Za 
svojo »korajžo« na odru so bili nagrajeni 
z močnim aplavzom. Program se je nada-
ljeval z Mešanim pevskim zborom Češnje 
pod vodstvom zborovodkinje Katarine 
Bambič (Na svetu lepše rož'ce ni in Rož, 
Podjuna, Zilja) in Mešanim pevskim zbo-
rom sv. Cirila in Metoda pod vodstvom 
zborovodje Jožeta Smrekarja (Vsi so pri-
hajali in Slovenska domovina). S plesom 
in petjem so navdušili otroci Vrtca Ško-
fljica. V nošah in bosonogi so nas nasme-
jali ter popestrili slovesno prireditev. Na 
harmoniki jih je spremljal Miha Padar.

Vsako leto se ob prazniku slovenske 
države spomnimo na zaključek šolskega 
leta in ob tej priložnosti župan podeli žu-
panova priznanja najbolj uspešnim fan-
tom in dekletom. 

Odličen uspeh v vseh letih osnovnega 
šolanja in povprečje najmanj 4,7 in več v 
zadnjem razredu so dosegli: Špela Ahlin, 
Sara Krošelj, Matic Mehlin, Simon Uršič 
in Sara Lavrič.

Priznanje za odličen ali drugačen učni 

Frklje v elementu

Mladinski pevski zbor OŠ Škofljica, zborovodja Mateja Novak

uspeh ter uspeh na različnih tekmovanjih 
so prejeli:

– Matevž Fakin za srebrno Proteusovo 
priznanje iz znanja biologije ter odlične 
rezultate na športnem področju;

– Andrej Buh za srebrno priznanje iz 
znanja fizike ter zlato priznanje na tekmo-
vanju iz logike;

– Pia Hrovat za srebrno priznanje v zna-
nju iz geografije;

– Jan Bolha za srebrno Preglovo pri-
znanje iz kemije, srebrno priznanje iz 
matematike in srebrno priznanje iz znanja 
fizike;

– Meta Novak za zlato Preglovo prizna-
nje iz znanja kemije;

– Helena Vesel za zlato Cankarjevo pri-
znanja iz znanja slovenščine;

– Neža Repar za srebrno Proteusovo 
priznanje iz znanja biologije, zlato Can-
karjevo priznanje iz znanja slovenščine 
ter zlato priznanje na tekmovanju logike;

– Martin Koprivnikar Krajnc za srebrno 
Proteusovo priznanje iz znanja biologije, 
srebrno priznanje iz znanja zgodovine, 
srebrno priznanje v znanju iz geografije in 
zlato Preglovo priznanje iz znanja kemije.

Posebej je bila nagrajena pionirska eki-
pa PGD Orle za doseženo prvo mesto na 
sedmem državnem kvizu gasilske mla-
dine. Ekipo so pod vodstvom mentorice 
Mojce Matjaž sestavljali: Miha Verček, 
Peter Verček, Žan Černe.

Poželi so ogromen aplavz, vsi pa smo 
jim zaželeli čim bolj uspešno nadaljnje 
šolanje. 

Nato so ozračje ogrela dekleta Plesne 
skupine Frklje, nadaljevali pa so vokalna 
skupina in instrumentalisti OŠ Škoflji-
ca pod vodstvom zborovodkinje Mateje 
Novak (Po jezeru) s spremljavo Tadeja 
Sajovica na violončelu in Katje Koprivc 
na violini. Izkazali sta se tudi instrumen-
talistki Sara Krošelj in Meta Novak s 
skladbo Giuseppa Verdija: Pesem sužnjev 
iz opere Nabucco. Za konec je zapel še 
Komorni zbor Khorim pod vodstvom 
zborovodje Iztoka Petriča (Stoji, stoji mi 
polje in Moja domovina). Z nagovorom: 
»Praznujmo naš praznik optimistično in 
ponosno« se je zaključil uradni del slo-
vesne akademije. Sledilo je druženje in 
prijeten klepet z nastopajočimi, veselimi 
starši in obiskovalci prireditve. 

Fotografije in besedilo
Maja Novak

Komorni zbor Khorim, zborovodja Iztok Petrič
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Fotografija sprašuje

Kaj je inšpektorica Goropevšek Kočar storila s podatki 
o morebitnem lastniku na črno odloženih smeti?

Ko so spomladi čistili opuščeni ka-
mnolom za vasjo Sela na Lavrici, so med 
odpadki našli tudi razno dokumentacijo 
(od blagajniških prejemkov in izdatkov 
do odrezkov položnic in računov). Ker 
so udeleženci čistilne akcije menili, da bi 
se na podlagi tega lahko ugotovilo, kdo 
je nezakonito odložil smeti in se ga tako 
ustrezno kaznovalo, so poklicali medob-
činsko inšpektorico Leonido Goropevšek 
Kočar, ki si je zadevo ogledala na kraju 
samem. Nas pa zanima, kako je inšpek-
torica ravnala oziroma kaj se je zgodi-
lo/se dogaja s konkretnim primerom. 
Zaradi varovanja osebnih podatkov, kljub 
temu da so bili »odloženi« na javnem kra-
ju, smo te zabrisali.

Pripravil Iztok Petrič

Marca 2008 je upravljavec Vitadom 
prejel koncesijo za dom starejših občanov 
(DSO) na Škofljici. Investitor, podjetje 
Sanolabor, je takrat napovedal, da priča-
kujejo gradbeno dovoljenje avgusta 2008, 
začetek gradnje septembra 2008, vselitev 
pa naj bi bila možna decembra letos. Kot 
lahko vsi občani vidimo, je zemljišče, kjer 
naj bi dom stal, še vedno praktično nedo-
taknjeno. Svetniki so na sejah občinskega 
sveta županu Boštjanu Riglerju večkrat 
zastavljali vprašanja, kaj se dogaja v zve-
zi z DSO. Odgovori so bili dani v smislu, 
da je vse v rokah investitorja, da je občina 
svoje naredila.

Da bi skušali dobiti odgovor na v naslo-
vu zastavljeno vprašanje, smo se obrnili 
na občinsko upravo, direktorja Vitadoma 
Andreja Žugla in direktorja Sanolaborja 
Marka Bokala. Glede koncesije smo se 
obrnili tudi na Ministrstvo RS za delo, 
družino in socialne zadeve (MDDSZ). 

Težave z vodo, zemljišči in s spre-
minjajočo zakonodajo

Zaradi nejasnosti, kaj naj bi bil kdo od 
vseh vpletenih dolžan storiti, samo vse 
vprašali, kakšne so njihove naloge ozi-

roma obveznosti zlasti z vidika pridobi-
vanja zemljišč in služnosti. Zemljišče za 
DSO je bilo solastniško odkupljeno leta 
2006, občina pa je še istega leta z inve-
stitorjem in upravljavcem podpisala po-
godbo o poslovnem sodelovanju, v kateri 
so uredili medsebojne odnose, občina pa 
je solastniški delež zemljišča v vrednosti 
118.933,34 EUR (33,18 % celotne kupni-
ne) prenesla na podjetje Sanolabor. »Vre-
dnost prenesenih nepremičnin naj bi bila 
enaka vrednosti protistoritev in ugodnost, 
ki jih bosta nudila Sanolabor in Vitadom 
občini (prednostno vključevanje oskrbo-
vancev s področja občine v domsko oskr-
bo in prednostno obravnavanje vlog za 
zaposlitev občanov Občine Škofljica),« 
je povedala ga. Goričan. Sledilo je spre-
minjanje zazidalnega načrta, saj je bilo 
področje namenjeno stanovanjski gradnji. 
»V postopku spremembe zazidalnega na-
črta se je izkazalo, da bodo za komunalno 
ureditev območja VS 9 potrebni obsežnej-
ši ukrepi, kot smo jih pričakovali, zlasti 
glede ureditve vodotoka Škofeljščice in s 
tem zagotovitve poplavne varnosti obmo-
čja gradnje doma kot tudi širšega obmo-
čja,« je zapisal direktor Vitadoma Andrej 

Žugel. Občina je prevzela vso odgovor-
nost za zagotavljanje poplavne varnosti. 
Po pogodbi, ki je bila sklenjena med in-
vestitorjem in občino dne 10. februarja 
2009, je investitor dolžan zgraditi komu-
nalno infrastrukturo (kamor sodijo tudi 
ceste) in jo po izgradnji v last in posest 
predati občini. Občina se je zavezala, da 
bo pomagala pri pridobivanju lastništva 
in služnosti za zemljišča, ki so potrebna 
za izgradnjo komunalne infrastrukture, 
in sicer na podlagi tripartitnih pogodb. 
Stroške naj bi kril investitor. Sklepanje 
pogodb naj bi se že začelo, gradnja komu-
nalne infrastrukture pa naj bi stekla letos 
in bila končana do 25. oktobra 2010.

Ker je lokacija DSO poplavno ogro-
žena, je bilo za pridobitev gradbenega 
dovoljenja potrebno izdelati protipo-
plavno študijo, kar je bila naloga občine. 
Občina je zato – po besedah direktorice 
občinske uprave mag. Lorene Goričan 
– oktobra 2008 naročila projekt protipo-
plavnih ukrepov in ga še istega leta po-
slala na Agencijo Republike Slovenije za 
okolje (ARSO). Izdelovalec protipoplav-
nih ukrepov je očitno spregledal Vladno 
uredbo o pogojih in omejitvah za izvaja-

Skoraj enoletna zamuda

Zakaj se projekt gradnje doma starejših občanov  
nikamor ne premakne?
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Tržnica je realnost

nje dejavnosti in posegov v prostor na ob-
močjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja. 
Ta je bila objavljena v Uradnem listu 
89/2008 (19. 9. 2008) in je začela veljati 
4. oktobra 2008 (petnajsti dan po objavi v 
Uradnem listu). Iz nje namreč izhaja, da 
je gradnja domov za starejše občane na 
poplavnih območjih prepovedana. Izje-
moma naj bi bila gradnja dovoljena le s 
poprejšnjo izvedbo omiljevalnih ukrepov 
v skladu z vodnim soglasjem po predpisih 
o vodah. Da projekt ne bi propadel in da 
bi Sanolabor kljub tej uredbi dom vseeno 
lahko gradil, je občina naročila t. i. Hidro-
loško-hidravlično študijo potoka Škofelj-
ščica pri Inženiringu za vode Ljubljana. 
Protipoplavni ukrepi naj bi se izvajali le-
tos poleti in bili končani do jeseni. S tem 
bo občina naredila vse, da bi dom lahko 
gradili na predvidenem mestu. Ob tem naj 
zapišemo, da je za vzdrževanje vseh vo-
dotokov sicer odgovorna država in ne lo-
kalna skupnost, verjetno pa jih ni dolžna 
rekonstruirati za potrebe gradenj lokalne 
skupnosti. Direktor Žugel kljub zapletom 
pričakuje, da naj bi gradbeno dovoljenje 
pridobili do avgusta letos in tako pričeli z 
gradnjo, ki naj bi se končala do konca no-
vembra 2010, če se med gradnjo ne bodo 
pojavili še drugi nepredvideni zapleti.

Koncesija bo verjetno o(b)stala
Glede na veliko zamudo smo MDDSZ 

vprašali, kako je z veljavnostjo koncesije. 
Odgovorili so nam, da je bila koncesija 
upravljavcu podeljena za 40 let z možno-

stjo podaljšanja še za 40 let. Če koncesi-
onar ne more začeti izvajati koncesijske 
dejavnosti v roku, ki je bil dogovorjen ob 
podelitvi koncesije, lahko MDDSZ za-
prosi za podaljšanje roka oziroma določi-
tev novega datuma. Ob tem mora navesti 
razloge zamude. Če koncendent (ministr-
stvo) ugotovi, da so razlogi neupravičeni, 
lahko koncesijsko pogodbo razveljavi.

V našem primeru se bosta investitor in 
koncesionar verjetno izgovarjala na vo-
dno problematiko. Ko je bila določena 
lokacija DSO in podeljena koncesija, je 
bila zakonodaja glede poplavne politike 
drugačna, nato pa je krenila v smer za-
ostrovanja pogojev. Neuradno smo tudi 
izvedeli, da investitor, ki naj bi po po-
godbi financiral odkup zemljišč, le-tega 
ni bil pripravljen plačati po višji ceni, kot 
je predvidena po programu opremljanja, 
zato lahko upravičeno sklepamo, da je 
k zamudi pripomogla tudi problematika 
odkupa oziroma cene zemljišč, na kar se 
bo tudi lahko skliceval koncesionar. »Do-
sedanje sodelovanje z občino ocenjujemo 
kot korektno, res pa je, da so pogajanja 
glede ureditve komunalne infrastrukture 
potekala nepredvideno dolgo,« je zaklju-
čil Žugel. Kupoprodajne pogodbe bodo 
tripartitne, in sicer med prodajalcem, 
investitorjem in občino. Občina teh po-
godb v podpis še ni dobila. Julija stopi v 
veljavo nova uredba, ki govori o uporabi 
obnovljivih virov energije, kar pomeni, 
da bo potrebno temu prilagoditi gradbe-
ne načrte, s tem pa se bo odmik začetka 
gradnje še povečal. Izvirni greh pa je 

verjetno v tem, da je bil dom lociran na 
za gradnjo neprimerno zemljišče. Po be-
sedah Goričanove naj bi bilo to območje 
izbrano zato, ker je bil prodajalec pripra-
vljen prodati zemljišča po sprejemljivi 
ceni. V naši občini se namreč soočamo z 
veliko težavo pri odkupu zemljišč, saj jih 
lastniki preprosto ne želijo prodati ali pa 
postavljajo nesprejemljivo ceno oziroma 
pogoje. Občina je ob sprejemu zazidalne-
ga načrta, s katerim je predvidela gradnjo 
DSO, s strani soglasodajalcev prejela vsa 
potrebna mnenja in soglasja. Danes pa je, 
kot smo že zapisali, zakonodaja strožja.

Upamo na najboljše
Kar zadeva gradnjo doma starejših 

občanov, se zdi ob vsem povedanem še 
precej oddaljena, vendar pa je ob tem po-
membno zapisati, da so vsi naši sogovor-
niki glede opisane problematike zelo op-
timistični. Z lastnimi sredstvi bi gradnja 
verjetno stekla hitreje, žal pa smo odvisni 
od zasebnega kapitala. Upajmo, da bo re-
konstrukcija potoka Škofeljščica prinesla 
pozitivno vodno soglasje in da zamuda 
ne bo prinesla novih uredb oziroma spre-
memb zakonodaje. Občina je namreč že 
porabila sredstva, ki jih je v letošnjem 
proračunu namenila za DSO, zato bo 
morala z rebalansom zagotoviti nova. V 
projekt, ki je za občino zelo pomemben in 
resnično potreben, je bilo vloženo veliko 
energije in finančnih sredstev. Upajmo, da 
naporov in kapitala ne bo v prazno odne-
sla poplavna Škofeljščica.

Iztok Petrič

Tržnica na Škofljici že kar nekaj let buri 
duhove. Prvi zametki segajo v leto 2006. 
Izkazalo se je, da prvotno izbrana lokacija 
ni bila posrečena in se zadeva ni obnesla. 
Verjetno je za neuspeh več razlogov. Čas 
pa je prinesel spremembe in še bolj smele 
načrte.

Pojavil se je človek, ki je prepričan, da 
poizkusi znova. Na Občini Škofljica so prav 
veseli, da je za tržnico prišel nov privatni 
interes, in sicer so pobudo dobili od družine 
Čučkin Petrič, po domače Ruskovih. Novi 
zagon je prišel od upravnega odbora lokal-
ne akcijske skupine LEADER. Obnovljeni 
kozolec pri Ruskovih naj bi služil več na-
menom. Tako naj bi ideje okrog obnovlje-
nega kozolca izkazale tudi kulturno krajino 
in okolico Občine Škofljica. Gre za pobude 
ureditve prostora tako s kmečkega kot tudi 
obrtnega vidika. 

Z novimi nameni želijo oživiti sonarav-
no prodajo kmetijskih pridelkov pa drobnih 
izdelkov domačih in celo drugih obrtnikov. 
Želijo prodajati ter iskati domače pridelke, 
saj jih obstaja kar cela paleta. Vsekakor 
vidijo kmečke pridelovalce v dopolnilni 
dejavnosti, obrtnike in razne opuščene pro-
grame rokodelcev na eni strani, pa domače 
kupce in kupce iz bližnjega mesta na drugi 
strani. Morda se bo razvil celo boljši trg v 
predmestju. Seveda je rdeča nit tržnice po-
speševanje lokalnega kmetijstva in širjenja 
dopolnilnih dejavnosti. Kmetje naj proda-
jajo izdelke domače pridelave in izdelave, 
gozdne sadeže (gobe, borovnice, jagode …) 
in podobno (čaje, zelišča ...). Torej naj bi se 
prodajali darovi zemlje in sezonski pridel-
ki. Vsi izdelki na tržnici bodo imeli tudi po-
trdilo o lastni proizvodnji. Tržnica bo tudi 

prostor za predstavitev društev in lastne 
promocije iznajdljivih posameznikov. 

Popestritev na tržnici bodo stalni gostje 
pa turistična društva od doma in drugod. 
Nujno bo obiskovalce potrebno seznanjati, 
da je prav blizu za ogled zelo poučna goz-
dna pot. Nove zamisli o tržnici se bodo še 
dopolnjevale. 

Informacije lahko dobite na e-pošti ru-
skov@siol.net. Tukaj boste dobili marsika-
teri odgovor, pa tudi pobude sprejemajo. Po 
sedanjih načrtih naj bi tržnica zaživela z ob-
činskim praznikom 3. soboto v septembru 
2009, nato bi nadaljevali s prodajo zadnjo 
soboto v oktobru. Verjetno bo zadnja sobota 
v mesecu ostala tudi termin za naprej. 

Zaželimo vsem pobudnikom novega pro-
grama pričakovanega uspeha in zadovolj-
stva ter veliko energije za izvedbo.

Andrej  Pogačnik
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Plesni skupini Frklje in Frkljice v Nemčiji 
več kot odlični

Še se spomnite, ko smo leta 2005 ple-
salke skupine Frklje prvič odšle na tek-
movanje v tujino in osvojile naslov evrop-
skih pokalnih prvakinj? Letos smo se od-
ločile, da zopet odidemo v Nemčijo, kjer 
so se nam pridružile tudi plesalke skupine 
Frkljice. 

V četrtek, 28. 5. 2009, zvečer smo se 
zbrali pred športno dvorano na Škofljici. 
Po slovesu od najbližjih smo se posedli 
na avtobus in odšli Bottropu naproti. Da 
nam ne bi bilo dolgčas, smo gledali filme, 
kmalu pa je na avtobusu nastala tišina, saj 
smo se počasi zazibali v sladke sanje. 

Vožnja je minila neverjetno hitro in do-
poldne smo že bili pred hotelom v Düs-
seldorfu, kjer smo se razdelili po sobah, 
se osvežili ter podali v mesto. Nekatere 
niso občutile utrujenosti in so uživale v 
nakupovanju, druge so šle nekaj pojest, 
spet tretje so si ogledovale mesto. Po kon-
čani avanturi smo se s tramvajem odpe-
ljali nazaj v hotel, kjer smo naredili lažji 
trening, nato pa odšli spat, saj nas je na-
slednji dan čakala tekma, ki je odločala, 
katerih pet skupin iz vsake kategorije bo v 
nedeljo dobilo še eno priložnost v finalu. 
Zjutraj smo članice obeh skupin že na 
zajtrku pokazale pripadnost svoji skupini, 
saj smo bile enotno oblečene v trenirke, 
ki so nas spremljale veš čas tekmovanja. 
Frklje smo letos v sodelovanju z blagov-
no znamko NES dobile nove trenirke. Z 
avtobusom smo odšle proti Movie parku 
v Bottropu, ki je oddaljen 40 km od na-
šega hotela in v katerem se je odvijalo 
dvodnevno tekmovanje. Najprej smo si 
uredile frizure, make up, oblekle dre-
se in sledil je uradni trening. Počasi nas 
je že začelo stiskati v želodcu, saj se je 
tekmovalni nastop bližal vse hitreje. 
Skupini Frklje in Frkljice sta tekmovali v 
isti starostni kategoriji. Kot prve so svojo 
točko odplesale članice Frkljic. Bile so su-
per. Proti koncu kategorije smo na tekmo-
valni oder stopile še plesalke Frkelj. Ime-
le smo nekaj problemov z glasbo, saj nam 
je kar dvakrat preskočila, vendar se nismo 
pustile zmesti in smo kot prave profesi-
onalke nadaljevale z našim nastopom ter 
si prislužile bučen aplavz cele dvorane. 
Ker je bilo do razglasitve kar nekaj časa, 
smo se odločile za sprostitev na vožnjah 
z različnimi vlakci ter drugimi adrena-
linskimi atrakcijami, nekatere pa nismo 

izpustile niti prostega pada. Polne adre-
nalina smo odšle na razglasitev. Poiska-
le smo si sedeže in stiskale pesti. V naši 
kategoriji je tekmovalo 14 plesnih skupin. 
Začeli so od zadaj. 14., 13., 12. mesto … 
ni našega imena. Pridemo do šestega me-
sta, to pomeni, da je vsaj ena naša skupi-
na v finalu. In 6. mesto – Frkljice. Škoda, 
da jim je tako malo zmanjkalo. Frklje pa 
smo se uvrstile v finalni del tekmova-
nja, ki je bil naslednji dan. Tako vesele 
že dolgo nismo bile, kar skakale smo.  
Zvečer smo se dobile v eni od sob, kjer 
smo premlele dogodke preteklega dne. Še 
vedno nismo dojemale, da smo v finalu. 
Kmalu smo se odpravile spat, da bi bile 
čim bolj spočite za finalni nastop, vendar 
nam je vznemirjenost kratila spanec.

In že je bil tu dan D. Frklje smo odpr-
le tekmovanje v finalu. Imele smo dobre 
navijače, saj so bile plesalke Frkljic naj-
glasnejše v dvorani. Tokrat je bilo brez 
zapletov in skupina Frklje je prikazala 
polno energije in plesalke smo pozabile 
na ure in ure treningov, ki smo jih preži-
vele v dvorani. Bilo je vredno. Prislužile 
smo si bučen aplavz. Takoj po končanem 
tekmovanju naše kategorije je sledila 
razglasitev. Začeli smo pri petem mestu. 
Nismo me. Trdno se držimo za roke. Če-
trto mesto. Tudi nismo me. Tooo, imamo 
pokal, samo ne vemo še kako velikega. 
Tretje mesto: FRKLJE! Jeeeeee, bile smo 
tako vesele, kot da bi zmagale. Skakale 
smo, se smejale, nekatere so tudi poto-
čile solzo sreče. Vesna je bila tudi zelo 
vesela in se je kar smejala. Sledilo je 
seveda slikanje s pokalom, res lepim po-
kalom. Izvedel smo tudi, da smo za dru-

gim mestom zaostale za pičle 0,02 točke. 
Za »nagrado« in obljubo, ki smo jo dale 
pred finalnim delom, smo šle vse plesal-
ke Frkelj na prosti pad, ki je visok 60 m 
in te spusti proti tlom s hitrostjo 90 km/h. 
Kmalu je napočil čas odhoda in vrnitve 
v Slovenijo. Pot nazaj je minila zelo hi-
tro. Pred dvorano nas je pričakala Irena s 
šampanjcem. Otroški za skupino Frkljice 
in pravi za skupino Frklje. Slikale smo se 
še z občinsko zastavo in šle domov spat. 
Na koncu bi se rade zahvalile še vsem 
našim sponzorjem, ki so nam finančno in 
blagovno pomagali, da sta bili pot in ude-
ležba na evropskem pokalnem prvenstvu 
v Nemčiji prijetnejši: Avtoservis Krošelj, 
Avtošola Brulc, d. o. o., Black blokx, 
Dana, d. d., Gostilna Čot, Interspar, 
Pekarna Pečjak, Robikum, Tikomex, 
Zavarovalnica Triglav.

Frklja Janja Trope
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20 let Balinarskega kluba Gradišče

Balinarski klub Gradišče je praznoval 
20. obletnico delovanja in s tem počastil 
praznik dneva državnosti. Kljub slabemu 
vremenu smo v soboto, 20. junija, izvedli 
turnir šestih ekip na pokritem balinišču v 
Grosupljem. 

Po končanem turnirju smo se preselili 
v občinsko dvorano na Škofljici in slav-
nostno nadaljevali. Pozdravil in nagovoril 
nas je član Branko Križ. 

Spoštovani gospe in gospodje, gospoda 
podžupan, dragi kolegi balinarji, prisrčno 
pozdravljeni ob zaključku balinarskega 
turnirja ob 20-letnici BK Gradišče in ob 
prazniku državnosti. Veseli smo, da ste 
danes z nami počastili naš praznik. 

Janko Robar, član Kluba Rožna dolina, 
je privolil, da smo balinišče postavili na 
njegovi parceli. Z veliko dobre volje smo 
hitro zgradili balinišče ter se že leta 1989 
registrirali kot klub in začeli s treningi. 
Velikokrat smo bili zaradi padavin pri-
krajšani, smo morali prekiniti tekmo ali 
pa smo nadaljevali povsem mokri, zato 
nam je takratna BZ Slovenija naložila, 
da zaradi tekmovanj balinišče pokrijemo. 
Leta 1997 smo začeli s prvimi deli. Vse 
smo delali s pomočjo g. Robarja, donator-
jev ter naših pridnih članov. Uredili smo 
prijeten prostor, pokrit in zaprt z vseh 
štirih strani. Tako so se v tem prostoru 
dogajale tudi druge prireditve: turistični 
večeri, pustovanja, obdarovanja otrok … 
Vse do leta 2001 so bile stvari urejene, 
potem pa se je zamenjal lastnik in morali 
smo prenehati z našo dejavnostjo na tem 
balinišču. Poiskali smo novo balinišče na 
Lavrici, kjer gostujemo še danes.

Pozdrav predsednika Jožeta Grma
Predsednik je vse prisotne lepo pozdra-

vil, se zahvalil ekipam za udeležbo na tur-
nirju, za njihov trud kljub slabemu vreme-

nu in omenil kar nekaj perečih problemov 
zaradi balinarskega objekta. 

Naj citiram iz prvega zapisnika: Na šir-
šem področju Pijave Gorice ni nobenega 
športno-razvedrilnega objekta, ki bi bil na 
tak ali drugačen način središče druženja 
krajanov. Zdi se nam koristno omogoči-
ti krajanom Pijave Gorice spoznavanje 
skozi rekreacijsko dejavnost, skozi različ-
ne oblike organiziranja dejavnosti, ki bi 
hkrati krepile odnos krajanov do prirode, 
služile razvedrilu krajanov v naravi, zaba-
vi in nenazadnje nudile športni užitek v 
takšni zvrsti igre, kot je balinanje. Tako 
se je začelo. Ker smo balinarji danes pre-
cej dejavni v občini, smo prosili gospo-
da podžupana Romana Brunška, da nam 
spregovori nekaj besed. Gospod podžu-
pan je pohvalil delovanje balinarskega 
društva, čestital nam je ob 20. obletnici 
delovanja kljub slabim pogojem.

Člani so predstavili kronologijo društva 
od samega začetka; leta 1989 so bili prvi 
člani izvršilnega odbora naslednji: Ivan 
Pirnat, Jože Hribar, Roman Klančar, Ja-
nez Robar, Jože Gluhak, Janez Lenasi, 
Marijan Brunec in Anton Zorec; od takrat 
se je izmenjalo kar nekaj članov našega 
kluba. Vsak po svoje je pripomogel, da 
smo se srečevali, trenirali in dosegali do-
bre rezultate. Hvala vsem nekdanjim in 
sedanjim članom.

Na koncu je sledila objava rezultatov in 
podelitev pokalov. 

Vsem iskrene čestitke. Naj omenimo, 
da smo ob naši dvajsetletnici dali izde-
lati tudi pokal Občine Škofljica, ki ga je 
prispevala prav občina, za kar se ji ob tej 
priložnosti tudi zahvaljujemo. Prejelo ga 
je BK Gradišče.

Po uradnem delu je sledilo druženje z 
zdravico in lepimi željami za naslednjih 
dvajset let. 

Branko Križ

Leta 1988 smo se na Gradišču srečevali 
ljudje z istimi pogledi na balinarski šport 
in tovrstne rekreacije. Ob vsem delu, ob 
gradnji hiš ali počitniških hišic smo raz-
mišljali, da bi v prostem času vendarle 
vrgli kakšno kroglo, kot se reče v na-
šem žargonu. Večinoma smo prihajali iz 
Ljubljane in nam balinanje ni bilo tuje. 
Stopili smo skupaj in se dogovorili, da 
bomo ustanovili BK Gradišče. Gospod 



21

Aktualno

Športni objekti za »skejt« na Lavrici? Najbrž ne … 
Za postavitev parka na Škofljici so oz. 

smo se že kar nekajkrat lotili zbiranja 
podpisov, toda vse je bilo zaman. Govo-
rili so, da je za postavitev parka potrebnih 
1.500 podpisov, ampak na Škofljici in La-
vrici skupaj ni tri četrt toliko mladih, ki bi 
bili zainteresirani podpisati kakršnokoli 
peticijo za postavitev parka ali vsaj nekaj 
objektov. 

Lavriška mladina je tako rekoč »naspi-
dirana« za izdelavo objektov, ampak ker 
za to nimamo prostora ne na Škofljici ne 
na Lavrici, lahko še tako dobra ideja hitro 
propade oz. je skoraj že. Pred nekaj dnevi 
smo na igrišču pred lavriško šolo posta-

vili »box«. Ampak že naslednji dan je bil 
razbit. Ali ga je prevrnil veter ali pa je to 
nekdo naredil namerno, ne vemo. Hišnik 
ga je sedaj spravil v šolo zaradi varnosti 
otrok, ki se igrajo na igrišču, ampak z za-
četkom počitnic ga dobimo nazaj na igri-
šče. Tako so nam rekli.

Vemo, da ljudem ne paše ropotanje po 
ulici, ampak drugje ne moremo biti. Rolka 
žal ni za vožnjo po gozdu ali kje drugje. 
»Pejte takoj stran!« samo te besede sliši-
mo, kadar se odpravimo rolkat. Pravijo, da 
umažemo vse robnike, zakaj?! Zato, ker 
nimamo nobene kovinske »štange«, po 
domače povedano, da bi lahko skakali po 

njej. Oziroma narejene imamo, samo kaj, 
ko je ne smemo imeti nikjer, ker vedno 
skrivnostno izgine. Vosek pa gre z robni-
kov tudi dol ob prvem močnejšem nalivu. 

»Dejte narod, mal' spodbude, no!« Edi-
na oseba, ki nas podpira, poleg staršev, je 
gospod Brunšek (podžupan). Če bi bilo 
takih ljudi vsaj 10, verjemite, da Škofljica 
ne bi imela le enega parka za skejt, ampak 
bi bili vsaj trije in to res dobri. Sedaj pa 
niti prostora nimamo. Upamo na boljše 
čase, do takrat pa bomo po vsej verjetno-
sti skakali po ulicah in pločnikih, voskali 
robnike in preskakovali stopnice.

Blaž Žnidarec

Na pobudo g. Janeza Skubica je ob 
400-letnici astronomije (leta 1609 je Ga-
lileo Galilei izumil prvi teleskop ter od-
kril planete in njihove lune) Turistično 
društvo Škofljica pri gradu Lisičje organi-
ziralo opazovanje nočnega neba, ki ga je 
vodil prof. Boris Kham. Z njim je prišlo 
še več fizikov – navdušenih astronomov, 
ki so s seboj pripeljali nekaj velikih tele-
skopov.

Opravičujemo se, ker je bil v Glasniku 
za opazovanje nočnega neba napačen da-
tum 18. maj, je bil pa pravilen datum na 
plakatih TD Škofljica, ki so bili naleplje-
ni na različnih lokacijah občine. Najprej 
je bilo predvideno opazovanje v petek, 
15. maja, ker pa je bila slaba vremenska 
napoved, je bilo prestavljeno na petek, 
22. maja 2009. Tisti, ki smo večkrat na 
takšnem ogledu vesolja, vemo in se mo-
ramo sprijazniti z vremenom, kakršno 

pač je. Tudi v začetku tega večera vreme 
ni bilo najboljše, vendar je prof. Boris 
Kham, ki je to opazovanje vodil, najprej 
na platnu prikazal razlago nastanka veso-
lja, črne luknje ter oddaljenosti meglic, 
galaksij in planetov. Potem se je začelo 
jasniti in nebo je postalo popolnoma ja-
sno. Tako smo si lahko vsi obiskovalci 
v prijetnem okolju in vzdušju, ob vonju 
sveže pokošenega sena, ogledali planet 
Saturn z lepo vidnim obročem, njegovo 
luno Titan, Veliki in Mali voz. V ozvezdju 
Velikega voza smo opazovali galaksijo M 
82, ki je oddaljena 8,5 milijonov svetlob-
nih let (svetlobna hitrost je 300.000 km 
na sekundo). V ozvezdju Volarja smo vi-
deli najsvetlejšo zvezdo Artur, v ozvezdju 
Herkula pa smo videli zvezdno kopico M 
13, ki sveti v daljavi 25.000 svetlobnih let 
in ima okoli milijon zvezd.

Zbralo se je veliko ljudi, prišli so od 

blizu in daleč, celo iz Litije, Kranja, Lju-
bljane in okolice. Zelo všeč nam je bilo, 
da je iz Osnovne šole Škofljica prišla kar 
precejšnja skupina osnovnošolcev z vod-
jo prof. geografije go. Tino Tolar. Lahko 
rečemo, da ni bilo nikomur žal, ker je pri-
šel k nam na prelepi »grajski marof« in 
s pomočjo teleskopov gledal v vesolje, v 
katerem je tudi naš planet Zemlja, katere 
lepota nas prevzema v veliki razsežnosti. 
Skratka, občudovali smo božje stvarstvo.

V ta namen smo s pomočjo ge. Ivanke 
Skubic in prof. Romana Brunška izdela-
li priložnostno zgibanko o zanimivostih 
našega kraja – gradu Lisičje, Lanišča s 
cerkvijo sv. Uršule, označitve vzporedni-
ka 46°, ki poteka malo severno od gradu 
Lisičje, o lanu, po katerem je vas Lanišče 
dobila ime – s pesmico »Pogled v zvez-
dno nebo«. Te zgibanke smo podelili obi-
skovalcem, da so jih ponesli domov in jih 
pokazali še drugim. Poleg tega smo pripe-
ljali h gradu tudi mize in klopi ter seveda 
postregli s pijačo in pecivom.

Doživeli smo prečudovit večer z astro-

Astronomski večer pri dvorcu Lisičje
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nomi, ki ga bomo ohranili v trajnem spo-
minu, saj je to prvi dogodek te vrste pri 
nas in je lepa promocija našega kraja, 
(sicer ob zapuščenem gradu), na tem pre-
lepem koščku naše slovenske domovine. 
Zadovoljni in veseli smo, da so se odzvali 
našemu povabilu ob 400-letnici astrono-
mije. Zahvaliti se moramo profesorju fizi-
ke g. Borisu Khamu in njegovim kolegom 
ter vsem obiskovalcem in upam, da smo 
vsi odnesli nekaj koristnega s tega večera.

Janez Skubic in Jože Dolšina,  
član in predsednik TD Škofljica

Koalicija podpira laž
V moji relativno kratki zgodovini v po-

litiki sem ob dogodkih zadnjega meseca 
zelo razočarana. 

Minister Gregor Golobič je lagal o svo-
jem premoženju, ki ni majhno. Nato je laž 
priznal. Sedaj je vse v redu in lahko živimo 
naprej. 

V resnici jo je priznal potem, ko so ga 
novinarji ujeli na laži in se je posul s pepe-
lom, češ, da se je zatekel k laži samo zato, 
da ne bi škodoval podjetju, katerega sola-
stnik je. Ampak še več. Sedež podjetja, ka-
terega solastnik je, je v drugi državi, saj se 
je tako lahko izognil plačilu davka državi, 
katere minister je. 

Dejstvo je, da je nastal velik vihar, pa ne 
zato, ker bi ga povzročili v opoziciji, kot 
nas radi obtožujejo, ampak ker sta med 
seboj trčila dva velika, močna voditelja v 
levem političnem bloku. Ponovno se je za 
resničnega izkazal slovenski pregovor Laž 
ima kratke noge.

Vse se je v nadaljevanju osredotočilo na 
to, da je minister laž priznal. V resnici to 
sploh ni problem. Problem je v tem, da je 
minister obsojal tajkune in tako imenovane 
uspešne menedžerje, ki so se preko davč-
nih oaz in poštnih nabiralnikov s skritimi 
lastniki izogibali plačilu davka, torej so kr-
šili zakonodajo, saj bi morali za dobičke in 
sredstva, pridobljena s posli v RS, skladno 
s slovensko zakonodajo plačati davek oz. 
poravnati obveznosti do države.

In neverjetno bi lahko rekli, tudi mini-
ster Gregor Golobič je lastnik poštnega 
nabiralnika oz. podjetja, slovenske podru-
žnice na Nizozemskem. Zakaj le? Morda 
zato, da se izogne plačilu davka državi, 
katere minister je, plačilu davka državi, 
ki mu daje vsak mesec plačo. Cinizem in 
norčevanje iz sodržavljank in državljanov. 

Ob tem se večina niti ne sprašuje, na 
kakšen način je, v relativno kratkem času, 

pridobil tako veliko premoženje. Podjetje 
Ultra, v katerem je Gregor Golobič za-
sedal pomembno mesto v vodstvu, je v 
preteklem desetletju prejemalo državne 
subvencije, ki so se prelivale v nagrade za 
inovacije, patente, za kar inovator pridobi 
nagrado. Neverjetno, tudi Gregor Golobič 
je prispeval kar nekaj Ultrinih patentov. 
Splošno znano je bilo, da se dogaja marsi-
kaj na tem področju, ni pa bilo mogoče teh 
aktivnosti dokazati, še manj koga obsoditi. 
Zakonodaja je bila v preteklem mandatu 
spremenjena, ampak to je bil komaj prvi 
korak. Drugi korak, ki ga je bilo potrebno 
narediti, je pomenila usposobitev in vzpo-
stavitev nadzornih institucij, ki bodo ugo-
tavljale kršitve. Tako sta bila v nadzornih 
institucijah, v Uradu za varstvo konkuren-
ce in Agenciji za trg vrednostnih papirjev, 
imenovana direktorja, ki sta se posla lotila 
tako, kot je treba, in ukrepala, ko je bilo to 
potrebno. Seveda se zadeve, ki so nastaja-
le in se pletle nekaj let in celo desetletje, 
ne da urediti v dveh letih, zato ti postopki 
še potekajo. Seveda se ob tem lahko vpra-
šamo, kako jima bo to uspelo, saj jima je 
nova vlada bistveno zmanjšala sredstva 
(Uradu za 400.000 eur, Agenciji nekaj 
manj). Človek se ne more znebiti vtisa, da 
je usmeritev koalicije, da delo obeh nad-
zornih institucij oslabi. Ob tem pa je imela 
priročen odgovor, da zmanjšuje sredstva 
na njunih postavkah zaradi varčevanja, 
medtem ko na mnogih drugih področjih o 
varčevanju ni ne duha ne sluha. 

In kaj je najbolj zaskrbljujoče in kaj je 
povzročilo moje razočaranje. Golobiče-
vo laž so podprli najvišji politiki v drža-
vi, celo predsednik Republike Slovenije, 
predsednik Državnega zbora, predsednik 
Vlade in mnogi drugi. Večina članov nje-
gove stranke pa je celo rekla, da bi sami 
ravnali enako. Torej bi nam LAGALI! Ne-

verjetno! Najbrž nam lažejo vsak dan, če 
jim gre taka trditev tako lahko z jezika. 

To je sramota za Slovenijo. Državljanke 
in državljani to obsojajo, kar kažejo ankete 
javnega mnenja, stališča in menja na sple-
tnih forumih, v medijih ... Sprašujem se, 
kako se iz Evrope ozirajo na nas in se čudi-
jo, da nekateri tako glasno opravičujejo laž. 
Takega primera Evropa ne pozna. Še daleč 
smo od demokratičnih načel, ko bi politik 
v enakem primeru odstopil brez razprave, 
brez časa za premislek ... Če pristanemo na 
logiko, ki nam jo Gregor Golobič in drugi 
vsiljujejo v tem trenutku, potem se lahko 
vsak dan lažemo tudi sami in se nato opra-
vičimo, da je šlo samo za napako. Na tako 
logiko pa jaz ne pristajam. 

In še za konec. 16. junija 2009 je koa-
licija, brez naših glasov, izglasovala, da 
se Zakon o državni upravi spremeni tako, 
da se področje »elektronskih komunikacij 
in pošte« prenese z Ministrstva RS za go-
spodarstvo na Ministrstvo RS za visoko 
šolstvo, katerega minister je, kdo drug kot, 
Gregor Golobič.   

Tako bo dodeljeval sredstva Ultri, jo 
nadzoroval in reguliral trg telekomuni-
kacij v Sloveniji. Skratka, kot minister in 
solastnik Ultre bo imel v rokah regulativo, 
razdelitev sredstev in nadzor. Moji kole-
gi poslanci so se slikoviti izrazili: »To je 
enako, kot da bi mačko določil, da varuje 
klobaso.« 

Najbrž ne bo potrebno prav dolgo čakati 
na novo afero, povezano z ministrom Go-
lobičem.  

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

Alenka Jeraj, poslanka v Državnem 
zboru Republike Slovenije 



23

Hvala za vaš glas!
Za nami so več kot uspešne evropske vo-

litve, na katerih smo se kot »neparlamen-
tarna« stranka zelo dobro odrezali. Hvala 
vsakemu posebej in vsem skupaj, ki ste k 
temu rezultatu kakorkoli pripomogli. Pri 
tem bi najprej izpostavil delo in zagnanost 
vas članov in simpatizerjev, ki delujete v 
okviru Občinskega odbora N.Si Škofljica. 
Hvala vam za pomoč, za darovane ure, ki 
ste ji žrtvovali za ta uspeh z vašim delom. 
Hvala vsem, ki ste se udeležili občnega 
zbora, kjer smo se srečali s kandidati, hva-
la vsem, ki ste skrbeli, da so bila plakatna 
mesta dobro označena, hvala vsem, ki ste 
se odpravili na volišče in obkrožili našo 
stranko. Vse to skupaj je pripomoglo k re-
zultatu, ki nam daje močno upanje, da se 
čez leto dobro odrežemo tudi na občinskih 
volitvah in kasneje na državnozborskih in 
tako znova postanemo tudi parlamentarna 
stranka v RS. 

Po slabem rezultatu na državnozborskih 
volitvah smo sklenili, da gremo naprej z 
novim vodstvom, ki je ves ta čas delalo 
zelo dobro in priganjalo k delovanju tudi 
vse občinske odbore. In prav je tako. Op-
timizem, ki se je kazal skozi besede in de-
lovanje same stranke, je morda nov zaščitni 
znak uspeha, ki smo se mu vsi zavezali. Po-
tem ko so nas mnogi že »pokopavali », smo 
spet vstali pokončno in z dobrim zaledjem, 
ki ga predstavljate vi, naši volivci. 

Optimističen je bil že naš prvi nastop 
pred volitvami, v katerem je Lojze Peter-
le zapisal: »Ne vidim razloga, da rezultat 
iz leta 2004 ne bi ponovili tudi letos. Listo 
smo v primerjavi z letom 2004 okrepili z 
ljudmi, ki imajo intenzivne evropske izku-
šnje. Prepričan sem, da volivci evropske 
volitve dojemajo drugače od parlamen-
tarnih, in sicer bolj skozi kompetence in 
osebnost kandidatov.« Naša predsednica 
Ljudmila Novak pa je zapisala: »Nova Slo-
venija bo v kampanji za volitve poslancev 

v Evropski parlament predstavila pomen 
Evropske unije za razvoj Slovenije. Imamo 
najboljšo listo z bogatimi evropskimi izku-
šnjami.« 

Vse to skupaj, znanje in izkušnje naših 
kandidatov, vaša odločenost, da nas pod-
prete in dobro delo po zamenjavi vodstva 
stranke nas je pripeljalo do tega, da lahko 
z veseljem pritrdimo besedam Lojzeta Pe-
terleta, ko je komentiral prve neuradne re-
zultate evropskih volitev. Dejal je: »Nova 
Slovenija se v slovenski politični prostor 
vrača kot močna stranka. Napovedovali 
so nam konec, napovedovali so nam smrt. 
N.Si živi, gre naprej.« 

Pri vsem tem pa ni zanemarljivo dejstvo, 
da smo na nekaterih voliščih celo zmagali, 
na nekaterih pa bili na drugem mestu. Zato 
še enkrat hvala vsem, ki ste kakorkoli pri-
pomogli k uspehu, ki si ga lahko lastimo vsi 
skupaj, da postajamo vse bolj prepoznavna 
stranka in da smo na poti, ki jo razume in za 
svojo sprejema vse več Slovencev.

Pred nami je čas dopustov in počitnic. 
Vsem želim obilo miru, odpočijte se, nau-
žite se lepot, ki jih nudi naša domovina, da 
bomo jeseni pripravljeni na nove naloge, ki 
nam jih bo prineslo življenje. 

Ljubo Bekš,
OO N.Si Škofljica

Politične stranke

DeSUS – IZZA KONGRESA
7. kongres stranke DeSUS je bil 15. maja v Ljubljani. Udeležilo se ga 

je 175 delegatov, ki so sprejeli številne statutarne spremembe, prevetrili 
program stranke in delovanje.

Tokrat so izvolili nov 40-članski svet stranke, druge organe stranke in 
tudi predsednika.

Kandidata sta bila dva: Karl Erjavec, ki je zbral 104 glasove, ter Franc 
Žnidaršič, za katerega je glasovalo 70 delegatov.

S tem razpletom glasovanja je stranka na demokratični način presegla določeno dvojnost v delovanju. Na eni 
strani izvršni odbor, na drugi poslanska skupina sta skušala uskladiti poglede na bistvene strategije stranke. To je 
na kongresu uspelo, zato je stranka sedaj trdna in bo pridobivala na svoji moči v slovenskem političnem prostoru.

Še beseda dve o volitvah v evropski parlament. Nevolivcev je bilo veliko, nehote in nevede je odsotnost njiho-
vega glasu uporabil nekdo drug – morda tisti, za katerega ne bi nikoli glasovali. Hkrati je nizka volilna udeležba 
omogočila, da se sedaj vsi proglašajo za zmagovalce. 

25. junij – čas spominov na čas, ko smo rekli ne jugoslovanskim integracijam in šli na samostojno pot v Evropo. 
Sedaj se znova srečujemo z istimi – bodimo samozavestni, suvereni in odločni.

Vsem občankam in občanom čestitamo ob prazniku ter si želimo, da bi se na praznik srečali, morda na Svaru-
novi poti, kakšno rekli in prijetno praznovali.

Občinski odbor DeSUS.
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Iz dela naših društev

Pot je cilj – srečanje OTC Škofljica
Značilnost zadnjega, 14. srečanja staro-

dobnikov na Škofljici v soboto , 23. maja, 
je bila zelo ambiciozno zastavljena 86 km 
dolga pot. 

Še nikoli doslej se niso vozila in njihovi 
lastniki soočili s kar dvema zahtevnima 
vzponoma in s tako pestro vožnjo.

Po uvodnem pozdravu župana Boštja-
na Riglerja in dobrih željah predsednika 
Francija Grudna se je kolona motoristov 
in avtomobilov podala preko »šmarskih 
red« do Grosupljega, zagrizla v prvi kla-
nec po stari cesti čez Peščenik do Višnje 
Gore in obvozila najmanjše slovensko 
mesto s 530-letno tradicijo. Sledil je kra-
tek, a strm vzpon na Leskovec nad Višnjo 
Goro s prekrasnim razgledom v jasnem 
in vročem dopoldnevu. Postanek je bil na 
kmetiji Čož, ki postaja ena najbolj zna-
nih turističnih kmetij. Parkirali smo na 
prostranih travnikih, sveže pokošenih, in 
poslušali pozdrav predsednika Turistične 
zveze Pavla Groznika, ki nas je celo uro 
prijetno zabaval. K besedi se je oglasil 
tudi podžupan občine Ivančna Gorica ter 
gospodinja, gospa Čoževa. Nastopili so 
glasbeniki, v povorki pa tudi člani Dru-
štva ljubiteljev konj z vozovi. Bilo je do-
volj pijače in jedače, delili so turistične 
prospekte – mnenje mnogih udeležencev 
je bilo, da je bil ta postanek v dolgoletni 
zgodovini eden najboljših.

Gosta z Desternika, Lidija in Franc, ki sta bila prvič na takšni prireditvi, navdušena 
nad postankom na kmetiji Čož.

Sledil je start za novo etapo, postalo je 
že kar pošteno vroče in, kot je splošno 
znano, starodobniki nimajo klime, razen 
kabrioletov. Vozila so se zagnala v travna-
to klančino in jo vsa zvozila, da so pririni-
la na cesto. Sreča, da ni bilo blata.

Sedaj smo se spuščali in preko Sel pri-
šli pred Ivančno Gorico na staro cesto, se 
peljali preko Muljave, Krke ter resno iz-
birali pravilna prestavna razmerja, da smo 
zvozili klanec čez Hočevje (ni tiskarski 
škrat!) do Vidma, kjer smo se oddahnili 

vsi – vozila in vozniki ter sopotniki. Sle-
dil je povratek preko Radenskega polja, 
Grosupljega na Škofljico. Tam smo se 
okrepčali, se pogovorili, prejeli pokale in 
se razšli.

Bil je naporno, vendar zaradi krasnega 
vremena in odlično izbrane poti izjemno 
lepo.

Udeleženci so vsi po vrsti delili mne-
nje, da je bila organizacija izvrstna – tako 
tehnični sejem zjutraj, pohvalili so priza-
devne motoriste, ki so usmerjali vozila 
na križiščih po poti. Znano je, da je OTC 
Škofljica najmočnejše društvo v občini – 
po številu članstva, pa tudi po številu ak-
tivnih članov iz naše občine in po vseslo-
venski dejavnosti. Škofljica je prepoznav-
na v Sloveniji prav zaradi tega društva. O 
vtisih smo povprašali nekaj članov vod-
stva kluba, in sicer:

Brane Šnajder, blagajnik
Finančna konstrukcija tako zahtev-

ne prireditve je nedvomno velik izziv. 



25

Iz dela naših društev

Kako obvladujete stroške in prihodke?
Šnajder: Vsako srečanje je zahtevno 

z vidika pokrivanja stroškov. Članarina 
je seveda le eden od virov, zato se zana-
šamo na donatorstvo. Letos so bili prvi 
odzivi skromni, nato smo obiskali stare 
donatorje, s katerimi smo osebno poveza-
ni, in uspeli. Tudi s startnino pokrivamo 
stroške, vendar je naša nekaj srednjega v 
slovenskem okviru. Upoštevati moramo, 
da vsak udeleženec dobi vredno tablico, 
bilten, pokal, bone za prehrano. Tega ne 
nameravamo krčiti, čeprav nam startnina 
to komaj pokriva.

Stroški so tudi s predstavitvami kluba 
na srečanjih v Sloveniji, pristojni moramo 
biti na Gospodarskem razstavišču, prosla-
vah, da smo lahko prepoznavni. Vsega 
tega brez vloženega dela naših članov ne 
bi bilo, za samo srečanje se prostovoljno 
angažirajo mesec prej, samo zato lahko 
ulovimo občutljivo ravnovesje med pri-
hodki in stroški.

Emil Sladič, tajnik
Kaj je bil letos pri organizaciji naj-

trši oreh?
Kakšna pričakovanja imate glede or-

ganizacije te prireditve v bodoče?
Sladič: Letos je bila prireditev uspešna 

glede varovanja, ki smo ga izvajali moto-
risti na križiščih. Vodila sta ga Jože Sašek 
in Dušan Miler, napravila sta osnovni raz-
pored. Seveda se je dogajalo, da so dolo-
čena vozila zavila po svoje, a tudi to se 
zgodi. Glede na 350 vpisanih je aktivnih 
70 do 90 članov in to je problem pri or-
ganizaciji takšne prireditve. Postavljanje 
in pospravljanje šotora, prostora, prodaja 
klubskih materialov – vse to terja ljudi. 

Franci Gruden, predsednik
Kot predsednik veliko razmišljate o 

bodočnosti delovanja kluba. Ali bo šel 

v smer profesionalizacije ali bo ostal 
združenje ljubiteljev vozil?

Gruden: Tudi pri delovanju drugih klu-
bov in zvez se kaže potreba po profesi-
onalizaciji, to zaznavamo tudi pri nas. 
Klub temu menimo, da dokler bo v OTC 
Škofljica prisotna ekipa v sedanji sesta-
vi, te potrebe ne bo. V vseh teh letih smo 
pridobili pregled nad delovanjem klubov 
starodobnikov v Sloveniji in vidimo, kako 
ljubiteljska dejavnost ponekod prehaja v 
pridobitništvo.

Tega mi ne predvidevamo, bomo pa 
spremenili kakšno organizacijsko rešitev 
pri naslednjem, jubilejnem 15. srečanju.

Eden od širših vzorov nam je mednaro-
dni sejem v Rosenheimu na Bavarskem, 
ki ima dolgo tradicijo – tam se zagotovo 
stroški dela članov povrnejo.

Gruden: Zagotovo bi morali najti doda-
tne vire za financiranje kluba. Ministrstvo 
za kulturo bi moralo bolj prisluhniti nam 
kot ohranjevalcem tehnične dediščine 

in pomagati pri pridobivanju evropskih 
sredstev. Članarina ne zadošča za pravil-
no restavriranje ter ohranjaje vozil. 

Celo če opazujemo vozila v Tehničnem 
muzeju, vidimo, da niso pravilno konzer-
virana in garažirana glede na vremenske 
vplive.

Gruden: Iz tega izhaja pobožna želja 
vseh klubov, da bi imeli svoje prostore v 
ta namen. Nekaj smo si obetali od konju-
šnice v gradu Lisičje, sedaj se govori o 
skupnem prostoru na Barju. Šele, ko pri-
dobiš prostor, lahko starodobnike tržiš. V 
tujini so primeri, ko to znajo, pa naj gre za 
oglede vozil ali voženj.

In za konec, ker je bil g. Malovrh od-
soten, so vsi trije združili sile in ocenili 
letošnjo prireditev z vidika udeležbe kva-
litetnih vozil. 14. srečanje so » preživeli«:

Austin Seven, 1934, Jaguar E-tip, Au-
stin Hilly, Porshe 356, dva Alfa Romea – 
Giulia (dirkalni), DKW 200 iz leta 1939, 
med motorji pa Toto Guzzi, 1938, Tri-
umph 170 BLS 1934 z Emilom Sladičem, 
vse vrste BMW-jev. 

Pohvaliti velja tudi letošnji tehnični se-
jem, ki je po razstavljeni opremi, delih in 
materialu prekašal vse dosedanje.

Peter Pal
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ZB Škofljica

Orle 2009 – spomin na osvoboditev Ljubljane

Nekaj udeležencev s Škofljice po končani proslavi

Pevski zbor in recitatorji OŠ Škofljica in zastavonoše

Zjutraj 7. maja smo se zbrali pred ob-
činsko stavbo na Škofljici in v lepem 
sončnem vremenu sta nas Jože Rojc in 
Alojz Žist popeljala mimo gradu Lisičje 
in Sel na vzpetino na Orlah. Tu je bila 
od 7. do 9. maja 1945 bitka, ki sta jo bili 
Gubčeva in Belokranjska brigada z Nem-
ci in domobranci, ki so branili umik svo-
jih zadnjih enot iz Ljubljane.

Za kratek čas smo se ustavili v gradu 
Lisičje, kjer sem opisal nekaj manj zna-
nih zgodovinskih dogodkov o nastanku 
in vlogi tega gradu. Najlepši je vsekakor 
spomin na veliko vrtnarijo, kot je bila v 
preteklih časih v modi po vzorih franco-
skih in avstrijskih gradov. Iz obsežnega 
vrta, kjer se je po izročilu gojilo okrog 
500 vrst različnih rastlin, sta se ohranili 
samo še iris, ki ga najdemo pod Molni-
kom, in plavi zvonček, ki ga še lahko ob-
čudujemo v bližnjem gozdu. Temna plat 
gradu Lisičje je pričela nastajati že pred 
drugo svetovno vojno, ker ga je zadnji 
lastnik zaigral v Trstu in je grad prešel v 
lastništvo Loyda, ki ga je upravljal iz Tr-
sta. Ob začetku druge svetovne vojne so v 
grad prišli salezijanci iz Veržeja, ki so že 
v letu 1942 pričeli sodelovati z okupator-
jem. Zadnji so odšli iz gradu šele poleti 
1945. V času bitke okrog Orel in Molnika 
so se umaknili tudi domobranci iz Lisičja 
in držali obrambno črto na grebenu od 

Orel do Molnika proti prodirajočim par-
tizanskim enotam. Zamudili so zadnjo 
možnost, da bi se v celoti obrnili proti 
Nemcem in omogočili zavzetje Ljubljane 
brez velikih žrtev v zadnjih dneh vojne na 
obeh straneh.

Na ta spopad nas spominja granitni 
spomenik na vzpetini pod Orlami, ki s 
kratkim zapisom govori o teh dneh. Tudi 
letos se je ob spomeniku »postrojil« ča-
stni vod Slovenske vojske in zastavonoše 
partizanskih brigad. Udeležence proslave 
sta pozdravila župan MO Ljubljana Zoran 
Jankovič in podžupan Občine Škofljica 
Ivan Jordan. Oba sta poudarila pomen par-
tizanskega boja za osvoboditev Slovenije 
izpod okupatorjev in njegovo povezanost 

z osamosvojitvijo Slovenije v letu 1991.
Kulturni program so skupaj izvajali 

pevci Partizanskega pevskega zbora ter 
pevski zbor in recitatorji Osnovne šole 
Škofljica. Učenci so zelo izbrano in ob-
čuteno zapeli več narodnih in partizan-
skih pesmi, med njimi lepo pesem Šivala 
je deklica zvezdo. Program, ki ga je po 
tradiciji povezoval Jože Vozny, se je za-
ključil s polaganjem vencev udeleženih 
brigad in Mesta Ljubljane.

Na koncu smo udeleženci proslave pod 
vodstvom dirigenta Franceta Gornika 
skupaj z zboroma zapeli ljubljansko parti-
zansko himno Hej, brigade, hitite. 

Janez Ogrinc, 
podpredsednik KO ZB Škofljica
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64. obletnica osvoboditve koncentracijskega  
taborišča Podljubelj

V soboto, 13. junija 2009, je ob 11. uri 
potekala slovesnost ob 64-letnici osvobo-
ditve koncentracijskih taborišč nad Pod-
ljubeljem, kjer je bila med 1943 in 1945 
podružnica  koncentracijskega taborišča 
Mathausen. Prireditev, ki se jo je udele-
žila velika množica, taboriščniki, interni-
ranci, politični zaporniki, svojci, znanci 
iz Francije, Italije, Avstrije in Slovenije 
ter predstavniki veleposlaništev držav, 
katerih državljani so bila privedeni v to 
taborišče, so organizirali Koordinacijski 
odbor  žrtev vojnega nasilja pri ZZB NOB 
Slovenije, Združenje borcev za vrednote 
NOB Tržič in Občina Tržič. Prisotne je 
nagovoril župan Tržiča mag. Borut Sajo-
vic in ministrica Majda Širca, v kulturnem 

sporedu so nastopali učenci OŠ Bistrica in 
pihalni orkester Tržič.

Besedilo in fotografije
Janez Ogrinc

Izlet, ki smo ga imeli 17. 6. 2009, je bil 
namenjen spoznavanju slikovitega košč-
ka ozemlja na Madžarskem, kjer živijo 
porabski Slovenci, ki so kljub ločenosti 
od matične dežele uspeli ohraniti sloven-
ski jezik in kulturo, ki ju z vso ljubeznijo 
razvijajo in prenašajo iz roda v rod. 

S Škofljice smo imeli odhod ob 6. uri. 
Po vožnji preko Štajerske smo na Ma-
džarsko vstopili na mejnem prehodu 
Martinje, od tu pa nas je cesta vodila na-
ravnost v Porabje. Najprej smo se ustavili 
v Gornjem Seniku. Tam nas je pričakala 
lokalna vodnica, ki nas je spremljala vse 
do poznega popoldneva. 

V Gornjem Seniku živi 756 prebival-
cev in je največje slovensko naselje na 
Madžarskem. Prvič ga zgodovinski viri 
omenjajo leta 1378. Največja zanimivost 
v vasi je brez dvoma večkrat dograjena in 
obnovljena cerkev sv. Janeza Krstnika. V 
starem župnišču je stalna razstava, posta-
vljena v spomin na slovenske duhovnike 
v porabskih župnijah. 

Od tu smo pot nadaljevali v Monošter, 
ki je svoje madžarsko ime Szentgotthard 
dobil po cerkvi sv. Gottharda. Mesto je 
nastalo že v 12. stoletju in se razvijalo 
ob nekdanjem cistercijanskem samosta-
nu. Pomembno vlogo je odigralo v času 
turških vpadov, ko je tu cesarska vojska 
premagala Turke, na kar nas spominja 

osrednja freska v baročni cerkvi. Ogle-
dali smo si glavne znamenitosti mesta, pa 
tudi slovenski muzej, kjer je predstavlje-
no življenje porabskih Slovencev. Ker je 
Monošter sedaj privlačno trgovsko mesto 
s tržnico, ki jo obiskujejo prebivalci vseh 
treh obmejnih dežel, smo si tudi mi vzeli 
kake pol ure časa za obisk tržnice, nato 
pa smo se zapeljali na obrobje mesta do 
slovenskega hotela Lipa, kjer nas je ča-
kalo dobro kosilo. V isti stavbi so tudi 
Slovenski kulturno-informacijski center, 
sedež Slovencev na Madžarskem ter Ra-
dio Monošter. Po kosilu smo si ogledali 
še krajši film z naslovom »Porabje nekoč 
in danes«.

Od tod smo pot nadaljevali v vas Števa-
novci. Pisni viri vas prvič omenjajo leta 
1350. V naselju stoji cerkev iz leta 1786, 
katere zavetnik je cistercijanski opat Šte-
fan Harding. Po njem je vas tudi poime-
novana. Nasad lip pri cerkvi, spomenik 
padlim, kapelica, obcestni križi in poko-
pališče s starimi nagrobniki s slovenskimi 
napisi tvorijo zanimiv in ogleda vreden 
urbanistični kompleks. 

Nato smo pot nadaljevali v danes naj-
manjšo slovensko vas v Porabju, v An-
dovce. Šteje samo 58 prebivalcev. Kraj 
je bil prvi, ki je imel v Porabju gostilno. 
Še pred nedavnim so bili Andovci naselje 
s 350 prebivalci, leta 2000 pa so našteli 

samo 58 prebivalcev. Takrat so v vasi 
postavili svojevrsten in pomenljiv »spo-
menik živim«. Imena prebivalcev, ki so 
v tem času živeli v Andovcih, so namreč 
vklesali v kamnito ploščo in jo postavili v 
središču vasi. Črne mlake so ena največjih 
naravnih zanimivosti in naravovarstveno 
zaščitene. Gre za prabarje, katerega ob-
stoj je povezan z zadnjo ledeno dobo in 
hladnim podnebjem po njej. V njem naj-
demo redke primerke številnih rastlin in 
živali. S črnimi mlakami je povezana tudi 
zanimiva legenda, ki pravi, da je bila na 
tem mestu nekoč vasica z lepo cerkvijo. 
Potopila se je, ko si je neka vaščanka, ko 
je zamudila mašo, zaželela, da bi cerkev 
potonila. To se je baje tudi zares zgodi-
lo, križ cerkvenega zvonika pa še vedno 
vsako sedmo leto ob polni luni pokuka iz 
vode (seveda pa je to, kot sem že omenila, 
le legenda). Mi smo si v Andovcih ogle-
dali še Mali Triglav in staro domačijo. 
Okrepčali pa smo se še z žlahtno kapljico, 
domačim žganjem, sokom in pogačo.

Po okrepčilu smo prav dobre volje Po-
rabju pomahali v slovo in se napotili proti 
domu. 

Med potjo smo se ustavili še v Dobrov-
niku, kjer so nam simpatične gospe pred-
stavile gojitev orhidej in razkazale njihov 
občudovanja vreden tropski vrt. Od tod pa 
smo jo mahnili po najkrajši poti do doma. 

DU Škofljica

Slovensko Porabje
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Na Škofljico smo zadovoljni in polni le-
pih vtisov prispeli malo pred deseto uro.

Pa še nekaj o samem Porabju
Slovensko Porabje leži ob reki Rabi na 

zahodu Madžarske in je stisnjeno med av-
strijsko in slovensko mejo. Geografsko, 
jezikovno in narodnostno je del Prekmur-
ja, s katerim je bilo tesno povezano vse 
do leta 1919, ko je bilo Prekmurje priklju-
čeno k Jugoslaviji, Porabje pa je ostalo 
v okviru madžarske države. Ozemlje, ki 
meri 94 km2, zajema sedem vasi, v kate-
rih je približno 90 % prebivalcev sloven-
ske narodnosti. Približno 650 Slovencev 
živi tudi v Monoštru, ki je gospodarsko 
in kulturno središče slovenskega Porabja. 
Po raznih ocenah živi na Madžarskem 
med 4.000 in 5.000 Slovencev. Slovenska 
manjšina je ena od trinajstih na Madžar-
skem priznanih manjšin, ki jih ščiti ma-
džarska zakonodaja. 

V preteklosti je bilo kulturno življenje 
v Porabju precej skromno in omejeno le 
na učilnico, cerkev in na dogajanje, ki ga 
danes poznamo kot ljudsko izročilo. Da-
nes je precej drugače. Kulturna dejavnost 
Slovencev v Porabju je živahna in bogata, 
o čemer priča tudi dejstvo, da v vsaki vasi 
stoji kulturni dom.

Ustanavljanje šol v Porabju sega v 
konec 16. stoletja, ko so pouk izvajali v 
okviru posameznih verskih skupnosti. 
Pouk slovenskega jezika na porabskih šo-
lah obiskuje v zadnjih nekaj letih pribli-
žno 130 učencev, slovenščino pa se lahko 
učijo še na monoštrski gimnaziji in na 
tamkajšnji srednji strokovni šoli. 

Opaznejšo založniško-informativno de-
javnost so lahko porabski Slovenci razvili 
šele na začetku 90-ih let z ustanovitvijo 
»Zveze Slovencev na Madžarskem«. 
Glavni založniško-informativni projekt 
Zveze je štirinajstdnevnik Porabje. Ča-
sopis ni postal le informator, ampak tudi 
povezovalec Slovencev v Porabju. Izha-
ja v nakladi 1.300 izvodov in ga prejema 
skoraj vsaka porabska družina. Drugi po-
memben medij, ki prispeva k obveščeno-
sti porabskih Slovencev v maternem jezi-
ku, je radio. Leta 2000 je bil namreč ura-
dno odprt Radio Monošter, ki predstavlja 
svojevrstno informacijsko prelomnico.

Tako kot v preteklosti je tudi danes 
osrednji problem Porabja gospodarska 
obrobnost in nerazvitost. Zdi se celo, da 
je ta danes še bolj pereča kot v preteklo-
sti. Tako je bilo na primer v preteklosti 
razvito sadjarstvo, še posebej pridelava 

jabolk. Prav tako sta nekoč cvetela lon-
čarstvo in tkalstvo ter sploh storitvene 
dejavnosti. Danes imajo te samo še lo-
kalni pomen. Z združevanjem v zadružne 
skupine so porabski kmetje pred desetletji 
uspešno redili govedo, prašiče in perutni-
no. Vendar vse te dejavnosti, vključno s 
spravljanjem lesa, niso mogle preprečiti 
trajnega izseljevanja iz pokrajine. Tisti, 
ki so še ostali doma, so se največ zapo-
slovali v Monoštru. Vendar sta na začetku 
90-ih let prenehali delati tovarna svile in 
tovarna kos, tako da so mnogi Slovenci 
ostali brez dela. Danes je v industriji za-
poslenih blizu 44 % porabskih Slovencev, 
s kmetijstvom se jih preživlja nekaj več 
kot četrtina, ostali pa so zaposleni v dru-
gih dejavnostih, vendar v precej majhnem 
odstotku. 

No, še eno misel, ki jo je zapisal gen. 
konzul RS na Madžarskem dr. Zlatko 
Muršec.

Porabje je pokrajina, ki bi jo moral obi-
skati vsak Slovenec, da bi spoznal svoje 
rojake, ki so se naselili v Panonski nižini 
v 6. stoletju in so kljub najrazličnejšim 
pritiskom ter zaprtosti prostora ostali 
SLOVENCI. 

Marija Adamič

MTB Lavrica klub

14. kolesarski maraton češenj
V soboto, 6. junija, se je skupina kolesarjev lavriškega MTB KLUB-a 

kljub neobetavni vremenski napovedi odpravila na poznani, 108 kilome-
trov dolgi maraton do Goriških Brd. 

Po že znani poti mimo Vrhnike, Logatca, Godoviča, Črnega Vrha, Cola, 
pa skozi Ajdovščino, Novo Gorico, Solkan, Podsabotin vse do Goriških 
Brd se je letos pripeljalo čez 1000 kolesarjev iz cele Slovenije.

Ta izjemna prireditev pa ni bila samo cilj vztrajnih kolesarjev, temveč 
tudi prava paša za oči in glasbe željne obiskovalce.

Tu so se zvrstila tako starodobna vozila kot povorka vozov, več kot 25 
godb na pihala, pa razni animatorji, gledališča, klovni in razne zabavne 
delavnice. Na prizorišču so se predstavila tudi društva kmečkih žena s 
prodajno razstavo slastnega peciva, lovsko in ribiško društvo ter briški 
vinarji, čebelarji in oljkarji. V poznih popoldanskih urah so zabave željne 
zabavale razne poznane skupine in posamezniki, kot so Big foot mama, 
Dan D, Klemen Klemen in ostali.

Vsekakor pa velja omeniti, da so si lavriški kolesarji tudi letos privozili 
pokal za eno od številčnejših ekip, ki ga je v trajno last dobil njihov vsako-
letni sponzor na tej prireditvi, Marko Zajec (Avtostoritve Zajec, d. o. o.).

Bojan Božič,
MTB LAVRICA KLUB Mark Zajec v družbi s kraljico češenj. 
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13. Pohod po Svarunovi poti
Leto je naokoli in zopet smo se srečali rekreacije in druženja 

željni pohodniki. Na dan državnosti, kot že 13 let zapored, je 
potekala prireditev Po Svarunovi poti v organizaciji Turističnega 
društva Škofljica. Letos je bil start prestavljen na zgodnejšo uro, 
saj je ponavadi ob 13. najbolj vroče, ko je potrebno prisopihati iz 
Želimelj proti Škofljici. Na startu, pod Robežnikovim kozolcem, 
se je med 6. in 7:30 uro zjutraj prijavilo 131 pohodnikov iz vseh 
koncev Slovenije. Kar lepo število glede na to, da je cel teden 
deževalo in zjutraj ni kazalo nič bolje. 

Z žganim poživilom smo se odpravili na pot in kmalu priso-
pihali na prvo kontrolno točko pri obnovljenem Ruskovem ko-
zolcu, kjer nam je g. Marjan Čučkin narezal suho domačo sa-
lamo. Pot nas je peljala preko Zaloga in po blatni gozdni poti 
do Gumnišča in v Gorenje Blato, kjer so nas skozi goste oblake 
pozdravili prvi sončni žarki. Kmalu smo zagrizli v strmino proti 
Dreniku, kjer sta nas nasmejani pričakali ga. Darinka Golobič 
in ga. Joži Grm. Na izbiro za okrepčilo sta ponudili celo paleto 
žganih pijač, zaseko in nekaj peciva. Tako nam je bilo lažje po-
novno zagristi v kolena in se mimo izvira Zdravšček povzpeti v 
vas Smrjene k drugi kontrolni točki. 

Žigosanje in kratek postanek v Smrjenah

Razstava Likovne sekcije DU Škofljica na Gradišču

Tu nas je pozdravilo vroče sonce in ga. Frančiška Novak, ki 
nam je ponovno postregla s svojim domačim pecivom, še pose-
bej so znani njeni orehovi štrukeljčki. Okrepčani s pecivom in 
razkuženi z žganjem smo se podali v naslednjo hribovsko vas 
Gradišče (nad Pijavo Gorico). Pri cerkvici, kjer je tretja kon-
trolna točka, sta pohodnike s kavico in pecivom pričakala Rok 
in Ana Grm. V vasi so pri Marinčičevih umetnice iz Likovne 
sekcije DU Škofljica pripravile razstavo svojih likovnih del, in 
sicer poslikanih panjskih končnic in stekla ter glinenih izdelkov. 
Tu smo naleteli na gospo Alenko Cevc, novinarko Delove prilo-
ge Mag, ki je bila nad Svarunovo potjo čisto navdušena: »Kraji, 
skozi katere poteka Svarunova pot so čudoviti. Živim v okolici 
Grosuplja, pa zanje nisem vedela. Na pot sem bom zagotovo še 
podala, tudi zaradi prijaznih ljudi, ki bivajo ob njej.«

Četrta točka je bila pri gasilnem domu na Vrhu. Do sedaj je bila 
navada, da smo kartončke žigosali pri cerkvi sv. Petra. Vendar 
smo bili veseli, ko so nas sredi vasi pozdravile 4 mlade vaške de-
klice skupaj z Marijo Vesel. Postregle so z odličnim domačim pe-
civom. Na Vrhu nad Želimljami smo dosegli najvišjo točko poho-
da, zato je bil pred nami le še lažji del poti – spust v želimeljsko 
dolino k osnovni šoli, kjer je župnikoval Fran Saleški Finžgar. Po 

nekaterih virih naj bi osnutek za knjigo Pod svobodnim soncem 
z glavno vlogo staroste Svaruna, po katerem je pot dobila ime, 
pisal prav v Želimljah. Pri šoli sta nam štampiljko odtisnili ga. 
Cirila Intihar in Marija Apovnik. Ker je iz Želimelj do Škofljice 
še kar nekaj kilometrov, smo se v turističnem društvu letos od-
ločili, da postavimo še eno postojanko, in sicer v Rogovili (pod 
Pijavo Gorico). S Svarunovim domačim čajem sta nas odžejali 
ga. Tončka Pal in Marjana Skobrne. Tako smo z lahkoto, čeprav 
nekoliko utrujeni, premagali še zadnji odsek Svarunove poti. V 
slabih šestih urah smo zadovoljni prispeli na cilj 23 km dolge 
poti, pod Robežnikov kozolec. Okrepčani z golažem smo zapeli 
slovensko himno. Vseskozi je z nami premagoval pot tudi župan 

Pozdrav pod Robežnikovim kozol-
cem – predsednik TD Škofljica Jože 
Dolšina in župan Občine Škofljica 
Boštjan Rigler

g. Boštjan Rigler, ki se je 
na koncu vsem organiza-
torjem iskreno zahvalil 
in nas hkrati opozori, da 
praznujemo dan držav-
nosti in da se moramo 
zavedati pomembnosti 
naše mlade države. 

Za pomoč pri organi-
zaciji in vsem pohodni-
kom se je zahvalil tudi 
predsednik turističnega 
društva g. Jože Dolši-
na. To je bila zanj prva 
uspešna organizacija pri-
reditve na mestu pred-
sednika TD Škofljica. 
Skupaj smo se nato še 
poveselili, spili kozarček 
Podržajevega vina in se 
prijetno utrujeni razbe-
žali vsak na svoj konec 
z mislijo na snidenje v 
prihodnjem letu.

Pripravila in 
fotografirala
Maja Novak
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Utrinki srečanja in druženja prijateljstva na Gradišču
Vsako srečanje prijateljev je kot mlado rojstvo. 

Vsako prijateljstvo je kot lučka v srcu.
Prijatelji so kot zvezde, čeprav jih včasih ne vidiš, veš, da so.

Vsak naš nasmeh je zarja sreče.
Za temnimi oblaki pride sončno nebo, naj nam skupaj bo lepo.

Tako se je glasilo prijazno vabilo na 
turističnih kozolcih, ki je bilo namenje-
no vsem članom Društva Vaška interesna 
skupnost Gradišče. 

V soboto so temni oblaki prinesli veli-
ko dežja. A že v nedeljo, 21. junija 2009, 
zjutraj je bilo sončno nebo. Gradiščani 
so imeli priložnost za veselje in druže-
nje v krogu svojih sosedov, prijateljev in 
znancev. Ob prihodu so članice postregle 
z borovničkami in žganjem. Nasmeh na 
obrazih je pokazal dobro voljo in željo po 
druženju. Opaziti je bilo, da so Gradiščani 
med seboj povezani in da jim je mar za 
soseda in prijatelja. 

Druženje s kulturnim programom se je 
pričelo ob 15. uri pod vaškim kozolcem.

Vse navzoče je najprej prijazno poz-
dravil predsednik društva g. Branko Križ 
in se jim  zahvalil za tako lepo udeležbo. 
Izrazil je željo še po večji družabnosti in 
dodal, da se bomo v društvu še naprej pri-
zadevali za sožitje med krajani in dobro-
bit našega  kraja. 

V nadaljevanju je sledil zabavni kultur-
ni program. Najprej je svoje plesno zna-
nje pokazala plesna skupinica Zvezdice. 
Bilo jih je veselje gledati in opazovati. 
Vzdušje je popestril krog šaljivih prijate-

mi smo preživeli res lepo popoldan. Z 
pesmicami so nas razveselile simpatične 
deklice. Tudi mala Ana se je opogumila 
zapeti. Po končanem programu smo bili 
povabljeni na zdravico in dobro zakusko. 
Mize so se kar šibile od sladkih dobrot, 
ki so jih spekle marljive roke naših čla-
nic. Ob obilni hrani in sladkih dobrotah 
ter dobri pijači smo veselo druženje nada-
ljevali s petjem in plesom. V želji, da se 
moramo večkrat dobiti, smo si imeli ve-
liko povedati. G. Branko Križ je poskrbel 
tudi za ročno žaganje hlodov. Kar nekaj se 
jih je v tem preizkusilo. Posebno spretno 
so vihtele žago ženske. Najbolj pa so se 
zabavali otroci, ki so s svojo radoživostjo, 
igrivostjo, toplino in energijo uživali v 
tehnični podpori (mikrofonu) in ozvoče-
nju ter narodno-zabavni glasbi, in če ne 
bi bil naslednji dan delavnik, bi zabava 
trajala pozno v noč.

Predsednik društva Branko Križ se 
iskreno zahvaljuje vsem, ki so na kakr-
šenkoli način pomagali in sodelovali na 
prireditvi ter v kulturnem programu. Vse 

ljev, ki so v narodnih nošah z živo glasbo, 
petjem, plesom in z vmesnimi šaljivimi 
komentarji poželi smeh in aplavz. Z nji-
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čestitke članicam Društva upokojencev 
Škofljica za spretne roke pri umetniškem 
ustvarjanju izdelkov, ki krasijo društveni 
prostor. Pokali naših balinarjev z Gradi-
šča povedo o njihovi tekmovalni zagna-
nosti. Čestitke za vaše dosežke.

Zahvaliti pa se moramo Sandiju, ki je 
poskrbel za tehnično podporo in glasbo 
ter povezovanje. Mateja, hvala tebi za 
pomoč in podarjena darila za naše otroke. 

Namen tega druženja je bil, da se med 
seboj spoznamo in poveselimo. Pridružilo 
se nam je še nekaj novih članov, ki želi-
jo prispevati svoj delež za domači kraj. 
Druženje potrebujemo prav vsi ne glede 
na leta in na besede »Nimam časa«.Verje-
mite, v prijateljstvu je moč.

Branko Križ,
predsednik Društva Vaška interesna 

skupnost Gradišče 

Pripis k srečanju na Gradišču
Sem članica Društva Vaška interesna 

skupnost Gradišče. Ko sem pred štirinaj-
stimi leti prišla na Gradišče, sem se na za-
četku bivanja večkrat vpraševala, kaj me 
je potegnilo v ta kraj. Danes povem, da 
je to moj domači kraj, ki mi je dal nov 
smisel življenja in upanje. Vzljubila sem 
ga in se navezala nanj, zato se bom še 
naprej prizadevala, da bo naš kraj rado-
sten in prijazen. Kraj Gradišče je miren 
in spokojen – kot nalašč za druženje, tek, 
kolesarjenje, peš turo, mimogrede pa lah-

ko opraviš še klepet s sosedi in prijatelji. 
Navezala sem se na člane društva, zato 
moram reči hvala vsem članom, ko drug 
drugega podpiramo in spodbujamo k de-
lovanje društva, ob tem pa se zavedamo, 
da je naše delo prostovoljno. Ni stvari, 
ki je ne bi vestno in odgovorno opravili, 
zato gremo Gradiščani naprej z dvignje-
no glavo za dobrobit vseh in za prijetno 
snidenje. Pri tem pa ne smemo pozabiti 
na predsednika Branka Križa in podpred-
sednika Milana Richterja, ki verjameta v 

nas in nam zaupata. Hvala še enkrat vsem, 
ki nas  pri tem podpirate in bodrite. V ve-
likem številu pa se že veselimo 9. tradici-
onalnega srečanja Gradišč v Vojniku. 

Ob tej priložnosti pozivam vse pogu-
mne mlade, da se nam pridružite, da sku-
paj stopamo naprej v prihodnost, skupnost 
in ustvarjalnost. Podpirali vas bomo.

Lepe poletne dneve vsem, otrokom pa 
radostne počitnice.

Članica društva Zdenka Janovljak

Odmev

Naš odnos do domačih živali 
V Glasniku št. 5, ki je izšel junija 2009, 

sem prebrala članek o odnosu ljudi do ži-
vali, ki ga je napisala ga. Sabine Claudia 
Fila. Ob tej priložnosti želimo pohvaliti 
vse, ki so tem zavrženim mucam poma-
gali. 

S podobnimi primeri se sooča tudi naše 
Društvo za zaščito živali Škofljica, v ka-
terem pa zaradi izjemno nizkega števila 
članov ne uspemo pomagati vsem živa-
lim, ki bi jim želeli, niti izvajati vseh de-
javnosti. Zato smo toliko bolj veseli, da še 
obstajajo ljudje kot ga. Sabine Claudia, ki 
tudi sami prispevajo svoj delež k dobro-
biti živali. Veseli smo dejstva, da dobrih 
ljudi morda niti ni tako malo, čeprav je 
večina še vedno brezbrižnih, otopelih ali 
celo okrutnih. Pri tem nimamo v mislih le 

storilcev takšnih dejanj, temveč tudi tiste, 
ki takšna dejanja opazujejo in ničesar ne 
ukrenejo – kot bližnji stanovalci pri tem 
ekološkem otoku, ki so poslušali mijavka-
nje muc ves dan. Vemo, da je včasih težko 
pomagati, a kjer je volja, je tudi pot. 

Zato ob tej priložnosti pozivamo tudi 
vse zainteresirane, ki imajo v sebi ljube-
zen do živali in širšega okolja, da se nam 
pridružijo. Potrebujemo aktivne, samoi-
niciativne ter ozaveščene člane, ki imajo 
sveže znanje o živalih ter željo po medse-
bojnem sodelovanju. 

Društvu pa se da pomagati tudi druga-
če – s sponzorstvom ali donacijami, če-
sar bomo resnično veseli, saj denarja za 
pomoč ni nikoli dovolj, možnosti za zbi-
ranje denar pa je premalo. Vsak donator 

ali sponzor bo lahko imel tudi vpogled v 
porabo sredstev. 

Številka TRR je SI 56 6100 0000 1333 
515, račun je odprt pri Delavski hranilni-
ci. Naš naslov: Društvo za zaščito živali 
Škofljica, Kočevska cesta 1, 1291 Škoflji-
ca, telefon: 041 980 365, e-pošta: dzzz.
skofljica@gmail.com. 

Vsem bralcem priporočamo, da svoje 
živali sterilizirajo in kastrirajo. O nujno-
sti teh posegov pa v enem od naslednjih 
Glasnikov. Gospo Sabine Claudio in vse, 
ki so ji pomagali, lepo pozdravljamo in ji 
želimo vse dobro. Kot seveda tudi njiho-
vim štirinožnim prijateljem. 

Barbara Györfi,
Društvo za zaščito živali Škofljica
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Grajski zaključek v Vrtcu Škofljica
V Vrtcu Škofljica smo v tem šolskem 

letu med drugim spoznavali tudi gradove 
na Slovenskem.

Večkrat smo se odpravili na grad Lisi-
čje, obiskali pa smo tudi Ribniški in Lju-
bljanski grad ter grad Bogenšperk.

Zanimalo nas je življenje v tistem času, 
kako so na gradovih živeli, kdo vse je ži-
vel na gradu in primerjali življenje zdaj 
ter v tistem času.

Na gradu Bogenšperk sta nam baroni-
ca Ana Maksimila in njen sluga Jurij po-
drobneje predstavila življenje na gradu.

V vrtcu smo izdelovali krone, ščite, 
grbe, spoznavali življenje in vlogo vite-
zov. Prebrali smo veliko pravljic, v kate-
rih nastopajo vitezi, kralji, kraljične …

Ker je bilo zanimanje s strani otrok za-
res veliko, smo se odločili, da pripravimo 
GRAJSKI DAN V VRTCU. Zgodil se je 

v četrtek, 11. 6. 2009, na našem igrišču. 
Otroke so sprejele grajske gospe in skupaj 
so zaplesali četvorko. Gospe so pripravile 
zanimive igre, v katerih so morali aktivni 
sodelovati otroci in starši. Sredi iger sta 
nas presenetila viteza, ki sta na konjih pri-
jezdila iz gozda. Otroke sta pozdravila in 
prebrala viteško zaobljubo, nato pa otroke 
sprejela med viteze. V spomin na ta slav-
nostni dogodek je vsak otrok prejel mo-
šnjiček s čudežnim kamnom za pogum, 
moč in zdravje.

Na žalost je dogajanje prekinila nevih-
ta, tako da smo načrtovane delavnice iz-
peljali v naslednjih dneh.

V vrtcu je zdaj veliko majhnih vitezov 
in princesk, grajske gospe pa so se čude-
žno spremenile v vzgojiteljice. 

Kolektiv Vrtca Škofljica

Smrkolini na Debelem rtiču
Smrkolini smo se v zgodnjih jutranjih 

urah 3. junija z avtobusom odpravili proti 
sončni Primorski. 

Pred nami so bili trije prijetni dnevi ob 
morju, v katerega smo mlajši iz Smrko-
lina namočili le noge, pogumnejši pa so 
tudi zaplavali. Z ladjico smo se odpeljali v 
Piran, kjer smo uživali v krasnem razgle-

du in sladoledu. Ob večerih pa je bil čas 
za zabavo, malo smo plesali, obiskal pa 
nas je tudi čarodej Toni skupaj s pujskom 
Papijem. Čarodeju ni uspela prav nobena 
čarovnija, Papi pa nam je razdelil pisane 
balone. Uživali smo v sprehodih ob morju 
in metanju kamenčkov vanj, obiskali pa 
smo tudi Veveričji domek, kjer smo se 

igrali ter pridno izdelali kartice, ki smo jih 
seveda odvrgli v poštni nabiralnik.

Polni novih doživetij smo se v petek po-
poldne vrnili v neučakana naročja naših 
staršev.

Smrkolini in Vida Kovač, Stanka Kure, 
Mateja Perovšek

Smrkolini osvojili Šmarno goro
Ker imamo v Smrkolinu veliko energije in da bi preverili svojo kondicijo tik pred 

počitnicami, smo se sončnega petkovega popoldneva odpravili na Šmarno goro. Tokrat 
smo na izlet povabili tudi starše.

Pot navzgor nas je utrudila, zato nam je na vrhu zelo prijal sladoled, odraslim pa 
osvežilna pijača. Uživali smo v krasnem razgledu, se malo poigrali ter se zadovoljni in 
nasmejani vrnili nazaj v dolino.

Smrkolini z Vido in Stanko

Smrkolinove fotografije si 
lahko ogledate na  
svetovnem spletu: 

http://www.smrkolin.si
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Igraj se z mano!
Zavod Janeza Levca, ki skrbi za otroke 

s posebnimi potrebami, je letos že tretje 
leto zapored organiziral festival »Igraj se 
z mano!« Smrkolini smo se ga udeležili 
že drugič. Lansko leto smo se predstavi-
li z lutkovno predstavo Kdo je napravil 
Vidku srajčico, za letos pa smo pripravili 
Mojco Pokrajculjo. 

Na Prešernovem trgu nas je najprej 
pozdravil kuža Pazi in nas pospremil do 
odra, da smo pripravili vse potrebno za 
nastop. Ko je bila scena pripravljena, smo 
se oblekli v kostume in začelo se je zares. 
Začeli smo s pesmico Lisička je prav zvi-

ta zver, saj je bila v igrici lisica tista, ki je 
zakuhala vso zmešnjavo.

V hladni in vetrovni noči so na vrata 
Mojčinega piskrčka potrkale živali: lisica 
(Maj Juvan), volk (Denis Perovšek), med-
ved (Luka Derenčin), zajec (Filip Tomšič) 
ter srnjak (Naja Pečar), da bi se pogrele. 
Mojca (Lana Luna Hribar) je vsem ponu-
dila prostor. Medved je s seboj prinesel 
med, ki pa ga je ponoči polizala zvita lisi-
ca. Živali so se začele prepirati, dokler ni 
medved predlagal, da se uležejo na hrbet 
in bo med že prilezel ven tistemu, ki ga 
je polizal. A lisica je okrog ust namazala 
spečega zajčka. Živali so ga začele loviti, 

ubogi zajček pa se je spotaknil in si polo-
mil prednje tačke, da ima še danes kraj-
še. Za konec smo tako zapeli še pesmi-
co o zajčku Dolgouščku ter prejeli velik 
aplavz.

Udeležili smo se tudi nekaterih delav-
nic, se sprehodili po ljubljanski tržnici ter 
se zadovoljni po uspešnem nastopu vrnili 
nazaj v vrtec.

Ob koncu pa bi se radi najlepše zahva-
lili tudi Knjižnici Škofljica, ki nam je že 
večkrat posodila kostume za živali.

Vida Kovač, Stanka Kure in otroci 
vrtca Smrkolin

Zaključek leta v vrtcu Smrkolin
Pa se je zaključilo še eno vrtčevsko leto 

v Smrkolinu! Sredi junija smo na igrišču 
pred vrtcem pripravili kratko predstavo za 
naše starše. Razdelili smo jo na pet točk, 
vsaka pa je predstavljala dan v tednu.

Ob ponedeljkih je Alenka pripravila 
glasbene delavnice. Skupaj smo zapeli 
staršem, pridružile so se nam tudi vzgoji-
teljice, ki so z zanimivimi glasbili (cevmi) 
ponazorile vetrič, o katerem smo prepeva-
li. Ob torkih smo se pridno učili anglešči-

no, zato smo skupaj z Valentino pokazali, 
katere angleške besede smo si zapomnili. 
Srede so bile namenjene našim otroškim 
igrarijam in ustvarjanju, zato smo staršem 
pokazali, kako zabavno je bilo pri nas v 
vrtcu. Dan za ples je bil četrtek, saj smo 
vsi komaj čakali, da smo se lahko zavrteli 
z našo učiteljico Dašo. Tik pred koncem 
smo skupaj z vzgojiteljicami staršem zai-
grali igrico o Mojci Pokrajculji in njenem 
piskrčku. Kar dvakrat na teden, tudi ob 

petkih, so največji otroci Smrkolina imeli 
malo šolo, v kateri so že spoznavali črke 
in številke. S pesmico o korenjakih, ki 
gredo prvič v šolo, so se od vrtčevskih 
dni poslovili naši mali maturantje, bodoči 
prvošolčki. Tudi tokrat sta se kot posebna 
gosta na prireditvi našemu vabilu odzvala 
Alja s flavto ter Domen z marimbo.

Čisto na koncu pa je sledilo še sladko 
presenečenje: velika Smrkolinova torta!

Smrkolini z Vido in Stanko

Valeta 2009 in slovo škofljiških devetošolcev
V ponedeljek, 15. 6., se je avla OŠ Ško-

fljica spremenila v dvorano, namenjeno 
valeti in slavnostnemu plesu. Slavnostne 
pa so bile tudi podobe valetantov – le-
tošnjih devetošolcev OŠ Škofljica. Manj 
večerno je delovala scena, ki so jo učenci 
pripravljali v ponedeljkovem dopoldne-
vu. Ozadje dogajalnega prostora so za-
polnili z množico pisanih balonov, te so 
porisali s sprejem, poleg pa napisali grafit 
»recesija«. Prav ta pa ni bila navzoča v 
znanju, saj so letošnji devetošolci prejeli 
številna različna priznanja. 

Najprej se je plesalo
Nekaj po 19. uri se je začel program, 

namenjen učencem 9. razredov, njihovim 
najbližjim in učiteljem ter vodstvu šole. 
Na plesišče so bili povabljeni devetošolci, 
da bi nam pokazali svoje plesno znanje v 
četvorki. Pod vodstvom plesne učiteljice 
so spretno plesali, med tem pa smo nav-
zoči lahko opazovali ne le četvorko, tem-
več tudi urejene podobe plešočih.

Točke programa sta sproščeno pove-

zovali Živa Hočevar in Maja Čamič. K 
besedi sta povabili: najprej župana Ob-
čine Škofljica Boštjana Riglerja, nato pa 
ravnateljico šole Jadvigo Avsenak. Oba 

sta izrazila dvojna občutja – zadovoljstvo 
ob uspešnem slovesu, ki ga spremlja tudi 
skrb za odhajajoče. Ravnateljica jih je po-
spremila tudi z upanja polnimi besedami 
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pesnika Pavčka, ki je v učencih v osnov-
nošolskem izobraževanju gotovo vzbudil 
veliko lepega. 

Predstavitev razredov
Sledile so predstavitve razredov, in si-

cer so se v besedi najprej predstavili učen-
ci 9. C; sledili so učenci 9. B v sliki in 
besedi ter njihova zahvalila učiteljem s 
podarjeno cvetlico; zadnji pa so bili učen-
ci 9. A, ki so v svoji predstavitvi povedali, 
kaj so oziroma kaj bodo, ko bodo veliki 
… Učenci so se zahvalili razrednikom 
Andreju Mohoriču (nadomeščal Igorja 
Repšeta), Tini Tolar in Romani Zupančič 
Leljak, ti pa so se najprej zahvalili star-
šem za sodelovanje, svojim večletnim 
učencem pa zaželeli vse lepo, med dru-
gim so jim želeli sporočiti, da zaiti s poti 
ni narobe, vztrajanje na napačni poti pa ni 
dobra odločitev.

Priznanja najboljšim
Ravnateljica Jadviga Avsenak in njena 

pomočnica Majda Golc sta pred občinstvo 
povabili učenke in učence, ki so v vseh le-
tih šolanja dosegli odličen uspeh, prejeli 
zlata ali srebrna priznanja iz tekmovanj v 
znanju ter sodelovali na različnih šolskih 
oziroma občinskih prireditvah.

Po abecednem redu si dobitniki pri-
znanj OŠ in vrtca Škofljica sledijo: Am-

brož Ahec (vsa leta šolanja je imel odli-
čen uspeh), Špela Ahlin (vsa leta šolanja 
je imela odličen uspeh), Jan Bolha (vsa 
leta šolanja je imel odličen uspeh, prejel 
je srebrno Preglovo priznanje iz znanja 
kemije, srebrno Štefanovo priznanje iz 
znanja fizike in srebrno Vegovo priznanje 
iz znanja matematike), Andrej Buh (prejel 
je zlato priznanje na tekmovanju iz logi-
ke in srebrno priznanje iz znanja fizike), 
Matevž Fakin (prejel je srebrno Proteu-
sovo priznanje iz znanja biologije), Pia 
Horvat (vsa leta šolanja je imela odličen 
uspeh, prejela je srebrno priznanje v zna-
nju iz geografije), Sara Krošelj (vsa leta 
šolanja je imela odličen uspeh, uspešno je 
sodelovala na šolskih prireditvah), Martin 
Koprivnikar Krajnc (vsa leta šolanja je 
imel odličen uspeh, prejel je zlato Pre-
glovo priznanje iz znanja kemije, srebrno 
Proteusovo priznanje iz znanja biologije, 
srebrno priznanje iz znanja zgodovine, 
srebrno priznanje iz znanja geografije; 
za največ doseženih priznanj iz znanja je 
učenec poleg priznanja OŠ in vrtca Ško-
fljica prejel tudi kalkulator), Sara Lavrič 
(vsa leta šolanja je imela odličen uspeh), 
Matic Mehlin (vsa leta šolanja je imel 
odličen uspeh), Meta Novak (vsa leta 
šolanja je imela odličen uspeh, prejela je 
zlato Preglovo priznanje iz znanja kemije, 

kot delegatka je sodelovala na 19. regij-
skem parlamentu za ljubljansko regijo, 
uspešno pa je sodelovala tudi na šolskih 
prireditvah), Neža Repar (vsa leta šolanja 
je imela odličen uspeh, prejela je srebrno 
Proteusovo priznanje iz znanja biologije, 
zlato Cankarjevo priznanje iz znanja slo-
venščine, zlato priznanje iz logike, uspe-
šno je sodelovala na šolskih prireditvah; 
za veliko število doseženih priznanj je 
dobila tudi kalkulator), Simon Uršič (vsa 
leta šolanja je imel odličen uspeh), Hele-
na Vesel (vsa leta šolanja je imela odličen 
uspeh, prejela je zlato Cankarjevo prizna-
nje iz znanja iz slovenščine) in učenec Edi 
Kosmač, ki je priznanje prejel za sodelo-
vanje na 19. regijskem parlamentu za lju-
bljansko regijo.

Vsem iskrene čestitke 
Uradnemu delu s plesom, predstavitvijo 

in zahvalo razredov, podelitvijo priznanj, 
poslovilno pesmijo Prišel je čas slovesa 
zbranih glasov je sledilo še nekaj plesa: 
plesni koraki nekaterih znanih plesov ter 
ples s starši. V sproščenem vzdušju pa se 
je druženje s plesišča nadaljevalo v pro-
storu šolske jedilnice, kjer je vse navzoče 
čakala pogostitev – pisana in vabljiva na 
pogled in po okusu.

Katja V. Škrabec
Fotografije Sašo Pirnat

Izšlo glasilo OŠ Škofljica Pisani kruh
V mesecu juniju je OŠ Škofljica izdala 

svoje glasilo Pisani kruh, ki prinaša pisne 
in slikovne kreacije učenk in učencev. 
Osebno me je pritegnil prvi sklop Izku-
šnje in spomini so dragoceni, ki prinaša 
razmišljanja učencev 9. razreda na temo 
Zamišljeno gledam v dneve pretekle. Mi-
sli so za petnajstletnike zelo zanimive in 
usmerjene v prihodnost: V prihodnost se 
bom še naprej trudila, da na mojem listu 
življenja ne bo veliko slabih trenutkov … 

(Hana Vratanar); In vedno znova pridem 
do zaključka, da ukvarjanje s preteklostjo 
nima pretiranega smisla. Stvari, ki so se 
zgodile, tako ali tako ne moremo spre-
meniti (Neža Repar). Sledita drobna po-
ezija in proza o letnih časih in dogodkih, 
povezanih z njimi. Zelo berljiv je sklop 
Družina je največje bogastvo, v katerem 
učenci pišejo o svojih družinah. Izvirno se 
mi zdi, da je dodan tudi Angleški kotiček. 
V njem lahko preberemo spise v angle-

škem jeziku, sledita pa mu tudi dva zapisa 
v španskem jeziku. Zelo bogat je sklop, 
ki prinaša poročila o dogodkih v tekočem 
šolskem letu, za konec pa je dodano še ne-
kaj za trening možganov.

Glasilo je ima dve pomembni nalogi: 
prva je zagotovo informirati, kaj vse poč-
no naši učenci, druga pa ohranjati spomi-
ne na šolske dni. Čez nekaj desetletij ga bo 
tisti, ki je v njem objavil, rad vzel v roke.

Iztok Petrič

Likovno delo meseca maja

Tina Zagoričnik, 9. c
Fotografija Romana Zupančič Leljak

Učenci so morali iz različnih materia-
lov oblikovati modni dodatek. Izdelovali 
so iz različnih vrst papirja in drugih ma-
terialov.

Aja Vogrinčič, 7. b, je svojo mento-
rico presenetila s predstavitvijo danega 
motiva. Damske sandale je oblikovala 
iz papirja, mehkega blaga in pliša. San-
dali imajo visoko peto, ki jo je oblekla 
v rdeč pliš. Spredaj in zadaj je nalepila 
mehak material, s katerim je poudarila 

nežnost ter ženskost čevlja. Zelo izvirna 
je bila v postavitvi spodnjega dela pete. 
Domiselna je bila tudi v sestavljanju raz-
ličnih površin – mehke, nežne površine je 
kombinirala s trdim papirjem. Njena ve-
lika natančnost se je izkazala v izdelavi 
visoke pete ter oblikovanju paščka okoli 
gležnjev. Aja je vse likovne tehnike izve-
dla brez pomoči svoje mentorice Romane 
Zupančič Leljak.
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Knjižnica sporoča

ODDELEK ZA ODRASLE
0 Splošno, menedžment

PRVIH pet let: kaj nam prinaša EU?
BONNET, Yannik: Srečni pri delu

1  Filozofija, psihologija, morala
MIHAJLOVIĆ-Slavinski, Živorad: Peat in 

nevtralizacija prvinskih polarnosti: teorija in 
praksa

SHIMOFF, Marci: Srečni kar tako: sedem 
korakov do pristne notranje sreče

VIDER, Vital: Kako najti pravega
PARKER, Julia: Velika šola astrologije: ko-

rak za korakom od začetnika do mojstra
LOREAU, Dominique: Umetnost prepro-

stosti
3  Sociologija, pravo, vzgoja

SLOVENIJA v Evropski uniji: 152 vprašanj 
in odgovorov o članstvu Slovenije v EU

GLENNY, Misha: Vsemogočna mafija: kri-
minal brez meja

WINTERHOFF, Michael: Zakaj postaja-
jo naši otroci tirani: vrnimo otrokom njihovo 
otroštvo

SLOVENSKI šolski sistem v številkah
5  Živalstvo

STICHMANN-Marny, Ursula: Novi vodnik 
po živalskem in rastlinskem svetu
6  Medicina, tehnika, vrtnarstvo, kuharstvo

MARUŠIČ, Andrej: Javno duševno zdravje
PATTERSON, David: Avtizem: kako naj-

ti pot iz tega blodnjaka: vodnik za starše pri 
biomedicinski obravnavi spektra avtističnih 
motenj

LAJOVIC, Jaro: Priročnik o zdravilih
KELDER, Peter: Vrelec mladosti: pet tibe-

tanskih vaj pomlajevanja
ČAR rastlin v ljudskem izročilu
SINGH, Simon: Zdravilo ali slepilo?: alter-

nativna medicina na zatožni klopi
ALEKSIEVIČ, Svetlana: Černobilska moli-

tev: kronika prihodnosti
LAWSON, Nigella: Kuhajmo z Nigello
FREEDMAN, Rory: Mrha suha tud' kuha: 

hudi recepti za lačne punce, ki nočejo več ku-
hati svinjarije (in bi rade izgledale božansko)
7  Arhitektura, film, alpinizem

SAPAČ, Igor: Grajske stavbe v zahodni Slo-
veniji

GIANNETTI, Louis: Razumeti film
MCDONALD, Bernadette: Tomaž Humar

80/82  Jezikoslovje, literarna teorija
ŠINK, Jure: Slovenščina: književnost na 

maturi: pregledna predstavitev književnih ob-
dobij, smeri, avtorjev in del

ŠPANŠČINA: besedila, naloge in razlage 
za gimnazijce in srednješolce: preveri svoje 
znanje, pripravi se na preizkuse, pripravi se na 
maturo, uči se laže in hitreje, nauči se sam

DREV, Miriam: Žongliranje med videzom 
in dejstvi: o Ameriški pastorali Philipa Rotha
82 – 1 Poezija

KOMELJ, Miklavž: Nenaslovljiva imena

82-311.2  Družabni roman
AHČAN, Uroš: Orlove sanje
AHČAN, Uroš: Orel s Škrlatnega vrha in 

druge zgodbe o življenju in smrti
STEINBECK, John: Neznanemu Bogu
SPARKS, Nicholas: Pravi čudež
KOCMUT, Aleksandra: Trije razlogi
BUKOWSKI, Charles: Pošta
KLUUN: Vdovec
SABATO, Ernesto R.: Abadon, pokončeva-

lec
HARRIS, Joanne: Ženska v rdečih čevljih
HORNBY, Nick: Kako biti dober
CHABON, Michael: Židovski policijski 

sindikat
CARROLL, Claudia: Ti izdam skrivnost
KOLAR, Boris: Iqball hotel
AUSTER, Paul: Brooklynske norosti
LUPINC, Andrej: Mala šola muharjenja (in 

drugi napotki) ter kratke zgodbe
MCGAHERN, John: Med ženami
ROTH, Philip: Ameriška pastorala
PROULX, Annie: Ladijske novice
CLAUS, Hugo: Govorice

MCCARTHY, Cormac: Ni dežela za starce
82-311.6  Zgodovinski roman

MCCALL, Mary Reed: Templarjevo zape-
ljevanje

DRNDIĆ, Daša: Sonnenschein: dokumen-
tarni roman
82-312.6, 929  Biografski roman, biografije

CIRK, Stojan: Dežela brez pravic
HOLZER, Sepp: Uporni kmet
GELDERMALSEN, Marguerite van: Poro-

čena z beduinom
82-94 Spomini

KOVAČIČ, Lojze: Fragmenti o prišleku: 
spominska knjiga Lojzeta Kovačiča

BOURDAIN, Anthony: Kuhinja: strogo za-
upno: prigode iz kulinaričnega podzemlja

LESNIČAR-Pučko, Tanja: Na preži: kolu-
mne
886.3-312.4  Kriminalke

NESBØ, Jo: Taščica
GREENWOOD, Kerry: Prevarane slasti
BATTLES, Brett: Čistilec

886.3-312.9  Znanstvena fantastika
WILLIS, Connie: Remake
LE Guin, Ursula K.: Poslednja obala

9 Geografija, turistični vodiči
BIZJAK, Janez: Alpe: kot jih vidijo ptice
LEE, Matthew: Dubai: city guide
TUSCANY & Umbria
SIMONIS, Damien: Florence
BERLIN
LEAPMAN, Michael: London

Pripravila Alma Vidmar Mederal

Novo na knjižnih policah
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Kultura

Upodobitve Kristonosca

Če se zjutraj na podobo sv. Krištofa ozreš, tisti dan ne 
boš umrl nagle smrti

Sveti Krištof je v slovenski likovni 
umetnosti prisoten že več stoletij. Ves 
ta čas je bil zelo čaščen in morda je tudi 
najpogosteje upodobljen svetnik. V goti-
ki verjetno ni bilo cerkve, ki ne bi na eni 
od zunanjih stenskih površin prikazovala 
tega mučenca iz 2. oziroma 3. stoletja. 
Ljudje so namreč verjeli, da tisti dan, 
ko bodo videli sliko svetega Krištofa, ne 
bodo umrli nasilne smrti; da pa bi bila 
svetnikova podobna vidna vsakomur, so 
jo slikarji namestili na tisto stran, ki je 
gledala proti naselju; prav tako so pazili 
na to, da je bila takšnih dimenzij, da se 
jo je videlo že od daleč. Zaradi velike 
priljubljenosti motiva je včasih prišlo do 
kasnejših preslikav fresk ali tudi do več 
slikarij svetega Krištofa (cerkev svetega 
Janeza Krstnika v Bohinju na primer še 
danes kaže tri podobe omenjenega svetni-
ka).

Ime Krištof pomeni Kristonosec, kar 
izhaja iz ene od legend o tem svetniku. 
Prvotno je bil imenovan Reprob, kasneje 
pa ga je sam Jezus krstil za Krištofa.

Ko je Reprob odrasel, se je odpravil v 
svet, da bi našel vladarja, ki bi mu lahko 
služil. Na poti je naletel na nekega pu-
ščavnika in ta mu je zaukazal, naj zaradi 
svoje močne in velike postave opravlja 
delo prenašalca ljudi čez reko. Reprob je 
puščavnika ubogal in tako prenašal ljudi 
na drugi breg. Nekoč je do njega prišel 
otrok ter ga poprosil, naj tudi njega pre-
nese čez vodo. Reprob si je malega dal 
na rame in ga ponesel čez reko. Na poti 
do kopnega je otrok postajal vedno tež-
ji in Reprob se je pošteno namučil, da ja 
izpolnil svojo nalogo. Ko je bil otrok na 
suhem, mu je potarnal, da je bila pot na-
porna, nakar pa se mu je potnik razodel 
kot sam Jezus. Tako je Reprob spoznal, da 
je na drugi breg prenesel samega Božjega 
sina, ki ga je nato krstil za Krištofa.

Najpogostejše podobe opisovanega 
svetnika prikazujejo velikana Reproba 
z malim Jezusom na rami, ki brede čez 
vodo. Značilno je, da ima velikan v rokah 
ozelenelo palico, v vodi med njegovimi 
nogami pa plavajo ribe ter različne fan-
tastične živali. Ena izmed njih je riba Fa-
ronika, ki je ime dobila po egipčanskem 
faraonu in njegovi vojski, ki jo je potopilo 

Rdeče morje. Kronano ribo Faroniko pre-
poznamo po dveh repih, ki ju drži v svojih 
rokah. Zanjo so namreč ljudje verjeli, da 
podpira zemeljsko oblo in je tako od nje 
odvisno, kdaj bo naredila konec sveta, kar 
bi se lahko zgodilo že, če bi spustila svoja 
dva repa. Na tak način so srednjeveški in 
kasnejši slikarji prikazovali boj dobrega 
in zlega, saj riba Faronika kot predstav-
nica negativnih sil, ki lahko kadarkoli 
naredi konec sveta, pomeni nasprotje ži-
vljenju, le-tega pa predstavljata Krištof in 
Jezus na njegovi rami.

Upodobitve svetega Krištofa so imele 
tudi nekatere cerkve naše občine. Freski 
iz Smrjen in z Gradišča danes nista vidni, 
zato pa lahko še vedno gledamo slikarije 
na zunanjščinah cerkva v krajih Lanišče, 
Gumnišče ter Pijava Gorica. Gumniška 
poslikava je baročna, medtem ko sta osta-
li dve še srednjeveški. Na laniški freski se 
je še do nedavna dalo razbrati fantastična 
bitja v vodi, po kateri brede Krištof, fra-
gment ribe Faronike pa je viden na pijav-
ški poslikavi.

Danes podobe svetega Krištofa na cer-
kvenih zunanjščinah nimajo več istega 
pomena kot nekoč, saj jih razen umetno-
stnih navdušencev nihče več na opazi, 
za kar sta krivi slaba ohranjenost ali celo 
prekritost poslikav, poleg tega pa so no-
vejše večje stavbe zakrile male srednjeve-

Fragment ribe Faronike s cerkve na Pi-
javi Gorici

Sveti Krištof na gumniški cerkvi

ške cerkvice ter tako izpred oči umaknile 
tudi Krištofove podobe.

Besedilo in fotografiji
Nataša Kovačič

Mamina peka kruha

V metrgi mama testo je zamesila,
ga gnetla je prav skrbno,

shajat ga pustila.
Nato krušno peč močno je zakurila,

še po hiši malo zakadila,
z burklami porožljala,
žerjav'co premešala.

V pogrnjene peharje
hlebce je zavila,

na toplo jih postavila,
da jih ne bi prehladila.

Nato lopar z moko je posula,
nanj s peharja hlebec stresla.

Trikrat ga zarezala,
z loparjem v peč ga nesla.

Zlato rumeno zapečen hlebec
mama iz peči je vzela.

Cela hiša je dišala
po tej peki njeni.

Boljša je suha
skorjica kruha

od peke domače
kot tuje pogače.

Tončka Podlogar,
Želimlje
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Kultura

Praznik škofljiške župnije

Procesija leta 1942 v Lanišču

IDEJA
Ideja raste v meni. 

Zori, kot zori žito na polju.

Ideja mora biti prečesana,
kot je prečesana trava v vetru.

Ideja mora biti izpeljana,
kot je speljana voda v strugi.

Ideja mora biti poslana med ljudi, 
da se izpopolni in dozori.

Če je prava, zaživi,
svet spremeni.

PROSTI ČAS
Kam bi s tabo, prosti čas,
zdolgočasen imaš obraz.

Brezciljno ure mi bežijo,
zato prižgem televizijo.

Gledam, pa ne vem, kaj gledam,
med reklamami pojedam, 
volje nimam, se presedam.

Misli v glavi se podijo,
 ugasnem še televizijo
in odpravim se na zrak.

To je tisto!
Svež korak.

V hrib veselo odhitim,
 tam si družbo pridobim.

Čas mineva kot za stavo,
življenje pa postaja zdravo.

Marija Apovnik

Letos smo v škofljiški župniji že dvaj-
setič praznovali župnijski dan. In tisti 
otroci, ki so bili v zarji naše svobode še 
v materinem naročju, so danes zreli ljudje 
ter sami že lahko starši. Tisti, ki pa smo 
že takrat bili malo prezreli, pa zdaj že na 
daleč dajemo videz ne zrelega jabolka ali 
hruške, ampak zadnje njune dobrote (su-
hih krhljev ali hrušk), primerne za kuha-
nje najboljše poletne pijače: krhlovke ali 
hruševke, kot so dejali naša stara mama. 
No, pa pojdimo nazaj k župnijskemu dne-
vu.

Na drugo nedeljo v juniju smo se ob de-
veti uri zbrali kar najbolj pražnje oblečeni 
v škofljiški župnijski cerkvi, da bomo to 
nedeljo še s procesijo počastili zapoveda-
ni praznik svetega Rešnjega telesa in krvi, 
ki je bil tri dni nazaj, v četrtek, 11. junija 
2009. V sveti daritvi nam je naš župnik, 
služabnik evharistije, razložil pomen in 
potek evharistične procesije, v kateri bo 
pod nebom v spremstvu treh bander in 
božjega ljudstva v treh postajah simbolič-
no ponesel skrivnostno navzočega Kristu-
sa v podobi kruha v življenje našega kra-
ja: na naše ceste, domove, šole, delovna 
mesta, gostilne, delavnice, občinske ura-
dne prostore, gozdove, polja in vinograde, 
skratka v celotni naš škofljiški življenjski 
utrip. V procesiji smo v prošnjah, božji 
besedi, petju in v premišljevanju prosili, 
da bi doumeli, da je poslanstvo Cerkve, 
katere udi smo, uresničevanje Jezusove 
milosti v moči Svetega duha, ki nam ga je 
poslal po smrti na križu in vstajenju, da bi 
vsi doumeli, kaj nam nalaga njegova Pot, 
Resnica in Življenje ter njegova zapoved 

ljubezni do bližnjega. 
Kako lepši bi bil lahko svet, če bi vsi: 

oblast, sodstvo, šolstvo, zdravstvo, delo-
dajalci, delojemalci, odraščajoči in upo-
kojeni delali v duhu ljubezni do bližnjega, 
v poslanstvu služenja drug drugemu po-
magali v težavah, v osamljenosti, lajšali 
bremena, se veselili skupaj tudi v zdravju, 
moči (pa tudi nemoči) in v različnosti. V 
tako postavljenem svetu ne bi bilo drugo-
razrednih tem, ne rasizma, ne diskrimi-
nacije, ne opravičevanja laži in zločina, 
ne vaših in naših in ne na kupe lažnivih 
sporočil vsak dan, na katere tisti, ki so za 
to pristojni, ne opominjajo, branijo pa laž 
in nikoli resnice.

In že smo v razkošju zlate sončne luči 
Najsvetejše ponesli nazaj v tabernakelj, 
kjer vedno, vsak dan, čaka na nas, da 
ga pridemo počastit. Učenci, ki so letos 
zaključili otroštvo in nikoli pozabljeno 
osnovno šolo, so se menda obvezali, da 
bodo vsak prosti čas izkoristili, da bodo 
vse življenje, tudi med tednom, obiskova-
li Najsvetejše – ne čakajoč, da se bodo po-
starali do onemoglosti in se potem opravi-
čevali, da zaradi stopnic in betežnosti ne 
zmorejo obiskati hiše nebeškega Očeta.

Še zaneseni od plapolajočih bander v tr-
dnih jeklenih rokah mladcev, Rešnjega te-
lesa pod nebom in mogočnega petja smo 
posedli po klopeh za mizami naših vrlih 
gasilcev. Med nas se je zapodilo strežno 
osebje in hitro je zmanjkalo Petrovega 
izvrstnega golaža (podpisani ga nisem 
bil deležen). Mastili smo se z »narodno« 
jedjo – upam, da bom prav zapisal – »če-
vapčiči« z dovolj čebule in kruha, potem 
pa smo seveda ogenj v ustih hladiti z rav-
no prav hladnim vinom in drugimi pija-
čami. Vmes so najsrečnejši na srečelovu 
zadeli GARMIN (za virtualno uživajočo 
populacijo), KONVEKCIJSKO PEČICO 
(zadnji krik, kot nekoč »friteza«, prepo-
treben artikel za gospodinje) in še VI-
SOKOTLAČNI ČISTILEC (za fante in 
predvsem može, ki radi do visokega sijaja 
loščijo svoje jeklene konjičke). V besedi 
in glasbi, torej zelo kulturno pa so nas za-
bavali Fantje na vasi in še prav posebno z 
izbranimi besedami Vesele Gorenjke. 

In minil je Gospodov dan, poln blago-
slova, darov in priložnosti v prijateljskem 
druženju, tudi plesu. Rahlo utrujeni in 
želeč si snidenja drugo leto smo odšli na 
svoje domove. 

Anton Mušič
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»Ecce Homo« v Glinku
V nadaljevanju niza prispevkov o kra-

jih naše občine je tokrat prostor namenjen 
Glinku. Glinek je razloženo naselje, ki se 
prvič omenja okoli leta 1330 kot Glunk. 
Naselje s 300 m nadmorske višine leži 
južno od Škofljice, pod gričem Prevalom, 
na obrobju Marndola, majhnega zatoka na 
vzhodnem robu Ljubljanskega barja. Sko-
zi vas teče potok Podvin. Na severovzho-
du je kraška dolina imenovan Dovc.

Kot se spominjajo sogovorniki Kovači-
čevi, je bilo okoli leta 1950 v vasi okoli 11 
hiš, od tega 5 kmetij. Če je bilo pred pol 
stoletja kmetijstvo glavna dejavnost, se 
danes samo s kmetijstvom v vasi ne pre-
življa nihče več. Gospa Amalija je z nav-
dušenjem pripovedovala, kako so imeli v 
povojnih časih pri Kajžarjevi teti Franci 
pripravo za mletje žita, imenovano stopa. 
V Glinek je v tistih časih nosilo mleti žito 
kar nekaj ljudi.

V pogovoru sem izvedel, da so v pet-
desetih letih prejšnjega stoletja v vasi pri-
čeli graditi zadružne hleve za svinje, ki 
pa nikoli niso služili svojemu namenu. V 
omenjene prostore se je naselilo podjetje 
za galvanizacijo, sedanja Galvanotehnika 
Glinek.

Znamenitost vasi je Glinška ali fran-
coska kapelica, ki je postavljena ob robu 
gozda, na sedlu, kjer se pot prevesi na 
šmarsko stran. V kapelici je kip trpečega 
Kristusa (Ecce Homo), ki je rezbarsko 

delo 19. stoletja. Poleg kapelice so vašča-
ni nekoč zbirali grmado. Vsak, ki je šel 
mimo, je na kup vrgel kakšno vejo. Gr-
mado so od časa do časa zažgali. Tu so 
namreč po izročilu zakopali padle franco-
ske vojake, ki so se vojskovali v Napole-
onovih časih. Mimo kapelice je v časih, 
ko Škofljica še ni bila samostojna župnija 
in je bil Glinek del šmarske fare, vodila 
glavna pešpot za prebivalce Glinka in bli-
žnje vasi Gumnišče.

Pripravil Bojan Pirnat

Nova pridobitev na Lavrici
Podjetje PROMES – Mesarija Vintar z 

Lavrice je spet napredovala v poslovanju. 
Po treh letih so storili nov korak oziroma 
zagon v gospodarskem pogledu. V poslo-
valnici na Lavrici so naredili popolnoma 
prenovljeno mesnico, ki je istočasno obo-
gatena s špecerijskim programom. Staro 
mesnico so s 17 m² površine povečali na 
30 m². Tako kupci lahko na enem mestu 

dobijo kar bogato razširjeno trgovsko po-
nudbo. Ponudbo bodo jeseni še obogatili 
z izdelki lastne proizvodnje. Proizvodne 
kapacitete izpred treh let omogočajo še 
nadaljnjo širitev lastne proizvodnje malo-
prodaje. 15 zaposlenih ima zelo racional-
no organizirano delo.

Bistvo proizvodnje in prodaje so suho-
mesnati proizvodi, narejeni po stari kmeč-

ki recepturi. Tak program domačih izdel-
kov kar dostojno pokriva rentabilnost v 
petih poslovalnicah. Tako imajo na Lavri-
ci eno poslovalnico in štiri poslovalnice 
v Ljubljani. Meso v prodajnih vitrinah je 
samo iz domače slovenske reje. Tu uvoza 
mesa ne poznajo. Meso dobivajo od do-
mačih kmetov, iz bližnje dolenjske oko-
lice ter okolice Sevnice in laških hribov.



39

Gospodarstvo in turizem - Šport in rekreacija

Stalno priseljevanje novih krajanov na 
Lavrico in Škofljico ter vikendašev po bli-
žnjih hribovskih zaselkih sili celoten ko-
lektiv v nadaljnjo povečavo proizvodnje 
in investicij. Strankam se stalno prilaga-
jajo po vseh okusih. Kot pravijo, je kupec 
za njih car. Zato se je treba zelo truditi.

Kolektiv vodi druga, mlada generacija, 
ki je polna elana. Seveda pa tudi prva ge-
neracija še ni za odpis, saj še vedno poma-
ga in svetuje. S povečano in spremenjeno 
prodajalno so pričeli 9. junija 2009. 

Ob vsem videnem lahko samo rečemo, 
da celotni program dela temelji na zdravih 
in strokovnih temeljih. Vodstvo ima željo 
in ambicije slediti vsem novitetam v me-
snoprehrambenem programu.

Občini Škofljica in KS Lavrica je lahko 
nova pridobitev prav gotovo v ponos.

Andrej Pogačnik

Šport in rekreacija

Na dnevu rokometa se je plesalo
Dne 6. junija 2009 smo se zopet zbrali 

na že tradicionalnem dnevu rokometa, na 
katerem se na zunanjem igrišču združita 
rokomet in ples. Začeli smo z najmlajši-
mi. Za mini rokometaše so navijale naj-
mlajše plesalke in plesalca skupine Cici 
frkljice pod vodstvom Line Bravničar. 
Zaplesali so nam tri točke in bili so super. 
Za malo starejše rokometaše je plesala 
skupina Mini frkljice mentorice Sani Ša-
rič. Zaplesale so nam dve točki. V nasle-
dnjem odmoru so nam Sara, Nika in Katja 
pokazale plesno točko, ki so jo same se-
stavile. Predstavil se nam je tudi mladin-
ski pom par Katja Kovačič in Sara Iva-
nov, ki trenira z Janjo Trope. Naslednje 
so se nam pokazale plesalke Frkljic, ki 
so poleg nastopajočih točk zaplesale tudi 
tekmovalno točko, s katero so v Nemči-
ji osvojile 6. mesto. Trenerka je Tjaša 
Flis. Plesno znanje sta pokazala tudi dva 
mladinska pom para Neža Repar in Petra 
Fakin ter Karin Laznik in Nina Stojano-
vič. Naslednja kategorija smo bili člani. 
Prvi sva se predstavili Kristina Etling in 
Janja Trope kot članski pom par. Med 
naslednjimi odmori smo plesalke Frkelj 
odplesale še štiri ostale točke, med njimi 
tudi točko z delom koreografije, s katero 
smo na evropskem pokalnem prvenstvu 
osvojile odlično tretje mesto. Za prijeten 
zaključek rokometnih tekem so poskrbe-
le 30+ z dvema atraktivnima točkama.  

Po končanih tekmah in plesnih nastopih se je pričelo zabavno druženje. Domov nas je 
pregnal dež, ki je na srečo počakal do večera.

Frklja Janja Trope 
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Plesne skupine nastopile na prireditvi »Igraj se z mano«
Na Prešernovem trgu je pestro. Organi-

zirana je prireditev Igraj se z mano, na ka-
teri nastopajo različne skupine in osnovne 
šole za otroke in mladostnike s posebnimi 
potrebami v organizaciji Zavoda Janeza 
Levca. Okoli odra za nastopajoče so že 
razporejene točke z različnimi igrami, 
kjer se lahko otroci igrajo. 

Letos smo se povabilu za nastop odzva-
le skupine Cici in Mini frkljice ter Frklje. 
V začetku meseca maja, zjutraj, smo se 
dobili v centru Ljubljane, kjer se je že za-
čela zbirati množica ljudi. Najprej se nam 
je z dvema točkama predstavila skupina 
Mini frkljice, ki je zbrano množico do-
bro ogrela. Nato so svoje znanje pokazale 
najmlajše, skupina Cici frkljice, ki so prav 
tako odplesale dve točki in množico prisi-
lile k glasnemu ploskanju. Na koncu smo 
se s tremi plesnimi točkami predstavile še 
plesalke Frkelj. Pred tako navdušeno pu-
bliko je zelo lahko nastopati, vzdušje je 
bilo enkratno. 

Pogledati nas je prišla tudi ravnateljica 
OŠ in vrtca Škofljica Jadviga Avsenak, ki 
je bila z nastopi zadovoljna. Frklje smo 
dale tudi intervju za radio. Plesalci smo se 
nato posladkali še s sladoledom, ki smo 
ga dobili vsi nastopajoči, in zatem odšli 
vsak svojo pot. 

Želimo si, da bi naša prisotnost na tovr-
stnih prireditvah postala stalnica. 

Frklja Janja Trope 

Naj postane tradicija
V soboto, 9. maja 2009, se je na balini-

šču na Lavrici odvijal turnir, ki sta ga že 
tretje leto zapored sponzorirala podjetje 
Varžet, d. o. o., z Gradišča in Forma G, 
d. o. o., iz Črnuč. Tokrat se je pomerilo 
6 ekip. Po dolgi in hudi borbi je zmaga-
la domača ekipa BK Gradišče, 2. mesto 
je zasedla ekipa Krima, tretji so bili člani 
ekipe Forma G, četrta je bila ekipa Varžet, 
sodelovali sta še ekipi Balinček Škofljica 
in Mravljica. 

Potekalo je tudi tekmovanje v »naj zbi-
jaču« ter »naj bližalcu«, ki se je zaradi iz-
enačenih tekmovalcev zavleklo, saj smo 
zmagovalca dobili šele po ponovljeni igri. 
Za odličen golaž je skrbel Slavko Grm. 
Turnir se je končal z zaključnim govo-
rom predsednika BK Gradišče Jožetom 
Grmom in zahvalo ter povabilom spon-
zorjem. Dobre volje in zadovoljni smo se 

razšli v sončnem vremenu z upanjem, da se vidimo na četrtem zaporednem turnirju 
Varžet – Forma G.

Branko Križ
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Članska rokometna ekipa kljub mladosti uspešna

Po dolgih letih zatišja se je pri ŠD Ško-
fljica formirala članska rokometna ekipa, 
ki je glede na obisk tekem v domači špor-
tni dvorani potrdila pravilnost odločitve 
o nastopanju članske ekipe v državnem 
prvenstvu. Članska ekipa naj bi bila vzor 
in stimulacija mladim za ukvarjanje s 
športom, ne samo z rokometom. Trener-
ska vloga članske ekipe je bila dodeljena 
Gregorju Rotu, vodja ekipe je bil Janez 
Rigler. Pri sestavljanju ekipe je bilo glav-
no vodilo pripadnost klubu, pozitivno 
vzdušje znotraj ekipe ter pozitivne karak-
terne, osebnostne kvalitete igralcev, ki naj 
bi zastopali barve našega kluba in posre-

dno ponesle ime naše občine po Sloveni-
ji. Mnenja smo, da je bila ekipa tako tudi 
selekcionirana, saj trenutno v njej vlada 
zelo pozitivno vzdušje.

Rezultati v začetku tekmovanja so pre-
segli pričakovanja in so bili spremljani z 
pozitivnimi odzivi ter so predstavljali pre-
senečenje za celotno rokometno javnost v 
Sloveniji. V nadaljevanju je sledil rezul-
tatski padec, kar je posledica poškodb no-
silcev igre in tudi prevelikega pričakova-
nja, ki ga mladi igralci niso bili sposobni 
psihično prenesti.

Dejstvo je, da je rokomet kolektivni 
šport in da uspehov ni mogoče doseči v 

kratkem času. Vodstvo kluba se stanja 
zaveda in še naprej ustvarja društvo vre-
dnot, ki smo si jih zadali v začetku delo-
vanja. Osnovni koncept predstavlja delo 
z mladimi, ustvarjanje prepoznavne šolo 
rokometa s trenerji iz domačega okolja, 
ogrodje moštva morajo sestavljati igralci, 
vzgojeni v domačem okolju.

V naslednji sezoni se načrtuje ohranitev 
ekipe v sedanji sestavi in uvrstitev v sam 
vrh 2. državne rokometne lige.

Jože Pangerc,  
vodja sekcije za rokomet ŠD Škofljica

Del letošnje dohodnine lahko 
namenite ŠD Škofljica

Po zakonu o dohodnini lahko davčni 
zavezanci do 0,5 % odmerjene dohodnine 
namenijo društvu ali dobrodelni organiza-
ciji, ki jo izberejo sami. Davčni zavezanci 
morajo na posebnem obrazcu, ki je ob-
javljen na spletni strani Dursa, do konca 
leta sporočiti, komu bodo namenili del 

svoje dohodnine.
Športno društvo Škofljica, v katerem je 

aktivnih več kot 150 otrok in mladostni-
kov, rokometašev, plesalk in rekreativcev 
vas poziva, da sredstva namenite za de-
lovanje našega in vašega društva. Prosi-
mo vas, da davčno številko ŠD Škofljica 

92939805 vpišete na omenjeni obrazec 
in ga še letos odpošljete. Če ne boste nič 
sporočili, bo šel ta del dohodnine v držav-
ni proračun.

Za vaš prispevek se vam zahvaljujemo!

Janez Rugelj, predsednik ŠD Škofljica

Zahvala podpornikom Športnega društva  
Škofljica v sezoni 2008/2009

Rokometna sezona se je končala. Naši 
mladi športniki, ki tekmujejo v štirih sta-
rostnih kategorijah v državni rokometni 
ligi, in plesalke plesno-navijaških zvrsti 
so tudi z vašo pomočjo uspešno zaklju-
čili tekmovalno sezono. Naša zadnja ak-
tivnost v tem letu je bila prireditev Igram 
rokomet in plešem 2009, na kateri je so-
delovalo preko 150 domačih športnic in 
športnikov ter okoli 70 mladih iz sose-
dnjih občin. Na igrišču OŠ Škofljica, ki 

vrsto let podpira naše aktivnosti, smo v 
soboto, 6. 6. 2009, ves dan skakali, se žo-
gali, plesali in predvsem družili. Upamo, 
da vam je bilo z nami prijetno!

Po dolgih letih zatišja se je pri ŠD Ško-
fljica formirala članska rokometna ekipa, 
ki je glede na obisk tekem v domači špor-
tni dvorani potrdila pravilnost odločitve 
o nastopanju članske ekipe v državnem 
prvenstvu. Logotipi domačih podjetij in 
samostojnih podjetnikov na steni športne 

dvorane so dokazovali podporo domače-
mu športu in mladim naše občine.

Tudi na sobotni prireditvi Igram roko-
met in plešem 2009 so transparenti naših 
podpornikov viseli na vidnem mestu ob 
igrišču, vodja prireditve pa se je našim 
sponzorjem in donatorjem zahvalil trikrat 
– na začetku prireditve okoli 12. ure, sredi 
popoldneva in zvečer.

Za vaše sodelovanje in vašo pomoč se 
vam zahvaljujemo in vas vabimo, da se 
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nam pridružite tudi v prihodnji sezoni. 
Ob tej priložnosti naj vas spomnimo, da v 
letošnjem letu praznujemo 50 let delova-
nja in vas vabimo na svečano akademijo, 
ki bo predvidoma v petek, 18. septembra 
2009, v kulturni dvorani Občine Škofljica.  

Sponzorji in donatorji v sezoni 
2008/2009 so bili: EMV, SBS Trgovina, 
BTS Company, Rujz Design, Terra R. B., 

Bossplast, Tesarstvo Mehlin, Bukovec 
Matej, s. p., Avtostoritve Zajec, Elektro-
storitve Elins, Fasaderstvo Dolinšek, Par-
ketarstvo Robi Zgonec, Repar elektroni-
ka, Steklarstvo Glasco, Estra, Immergas, 
IB-nepremičnine, Servis dvigal Miroslav 
Buh, Igor Zupančič, s. p., Tabu, iProjekt, 
Strojni ometi in zidarstvo Zoran Starče-
vič, SLIK, Zavarovalnica Triglav, Ener-

goplan, Avtoservis Aleš Krošelj, Tomos 
Koper, Mobitel, Telekom, Gostilna Čot, 
Gostilna Petkovšek, Pizzerija Ona, Pe-
karna Pečjak, Hotel Grandvid, Frizerski 
salon Špica, Metod Podržaj, s. p.

Metka Debevec,
Športno društvo Škofljica

Pisma bralcev

Ko si župana skočita v lase ...
Lokalne volitve so že v zraku. Na vrsto 

sicer pridejo šele jeseni prihodnje leto, a 
prejšnji in sedanji župan že mislita nanje. 
In pripravljata svojo kandidaturo. V prej-
šnji številki Glasnika sta si za vzajemno 
obmetavanje vzela že skoraj desetino ob-
sega mesečnika, ki je namenjen seznanja-
nju občank in občanov s problemi, uspehi, 
družabnimi dogodki in vsem tekočim v 
njihovem okolju. Kaj šele bo?!  

Zakaj se vtikam v tole njuno obklada-
nje in šopirjenje, kdo je napravil manj za 
občino in njene prebivalke ter prebivalce? 
Zakaj se vtikam v to, ko pa bi bil lahko 
lepo tiho in v miru opazoval, kako se da-
jeta? Morda bo kdo rekel, občan Škoflji-
ce si komaj tri leta, torej imaš še razlog 
manj, da se vpletaš v zadeve, ki imajo 
daljšo brado! 

Kljub temu naj razložim, zato, da bom 
prepričal dvomljivce in da bom imel tudi 
pred seboj čisto vest. Bil sem izigran! 
Nekaj mesecev po priselitvi v občino so 
bile na vrsti lokalne volitve. Za kandidata, 
dotedanjega župana, smo tudi tisti izven 
Škofljice vedeli, kako misli, da je par ur 
dela na dan na položaju vodilnega Slo-
venskih železnic več kot dovolj za uspe-
šno upravljanje zapletenega mehanizma, 
ki zaposluje več ljudi, kot je v njegovi ob-
čini prebivalcev. S kakšnim uspehom je 
vodil SŽ, vemo; ne vemo, kako je deloval 
kot profesor na strojni fakulteti; zelo raz-
vidno pa je, kako je deloval v svoji tretji 
vlogi – kot župan Škofljice. V treh vlogah 
je nastopal hkrati. V takšne zmožnosti ne 
verjamem. Zato sem pred volitvami pov-

praševal sosede, ki so našo družino prija-
zno vzeli medse, kako in kaj je z drugimi 
kandidati. Za človeka, ki je potem postal 
novi župan, so rekli, da je svoj čas rad 
delal z mladino in da zagotavlja, kako bo 
vso svojo energijo posvetil občini in dob-
robiti njenih prebivalcev. Če bo izvoljen, 
da bo nalogo vzel zares, profesionalno. Ta 
bo torej pravi, sem ugotovil. In tako tudi 
glasoval. 

Kakšna zmota! Kaj kmalu se je tudi ta 
župan, kot prejšnji, izstrelil v Ljubljano, 
visoko v upravo za gradnjo cest, pa še v 
Koper za prvega nadzornika največje lo-
gistične firme v Sloveniji. Tri funkcije, tri 
odgovorne naloge za človeka, ki bo »svo-
jo energijo posvetil občini in dobrobiti 
njenih prebivalcev«. V zadnjem Glasniku 
prejšnji župan sedanjemu očita, da si je 
kupil nov avto za profesionalnega župana 
in koliko da je ta avto stal. Mene ta avto 
prav nič ne moti, moti me to, da je žu-
pan svojo profesionalnost odpeljal nekam 
drugam. Enako kot prejšnji. V tem sta si 
podobna kot krajcarja. Njun pristop je 
očitno takle: najprej si moraš zagotoviti, 
da boš v svoji občini izvoljen za župana, 
potem pa se boš lahko s pomočjo politič-
nih prijateljev izstrelil med odločilne ljudi 
v prestolnico. Glede strategije sta enaka 
(in na žalost ne edina v Sloveniji), samo 
politične botre imata iz različnih logov.

Naj trditev o tem, kako sta si župana 
tudi v učinkovitosti enaka, ilustriram s pri-
merom, ki ga poznajo vsi bralci Glasnika 
južno od Škofljice: gre za cestno križanje 
železnice na Kočevski cesti. Tako težko 

prevoznega prehoda čez progo ne najdeš 
nikjer v Sloveniji. Stanje je bilo še slabše, 
dokler ga niso za silo popravili dva ali tri 
mesece pred občinskimi volitvami (direk-
tor železnic je bil tedaj škofljiški župan, 
obenem pa kandidat za ponovno izvoli-
tev). Za silo popravljen prehod zdaj že tri 
leta čaka na dokončno spodobno ureditev 
(četudi je sedanji župan drugi človek v 
DARS-u). En župan je načeloval železni-
ci, drugi državnemu cestnemu podjetju, 
rezultat na cestno-železniškem križanju 
pa je še vedno tak, da ga čuti vsak, ki se 
vozi čez tisto progo.  

Tako je tudi s skoraj vsem ostalim. Da 
ne bom zahteval preveč, za primerjavo 
ponujam Podpeč, ki ni občinsko središče. 
Imajo sodobno trgovino, banko, turistični 
urad, prijetno slaščičarno, pometene ulice 
in požeto ter pospravljeno travo na javnih 
površinah, imajo celo prodajalca sadja in 
zelenjave. Ste kaj takega našli v naseljih 
škofljiške občine? Da ne naštevam zao-
stajanja pri praktično vsem, kar je danes 
samoumevno za normalno življenje: ka-
nalizacija, normalna vodooskrba, inter-
net, širokopasovne povezave, kabelska 
TV, zemeljski plin, vzdrževane ceste itd. 

Zato že danes vem: pred naslednjimi 
volitvami bom skrbno preučil, kateri od 
kandidatov nima apetitov nekje drugje in 
političnih botrov, naj bodo še tako prikriti. 
Škofljica si zasluži profesionalnega župa-
na, človeka, ki bo z glavo in srcem doma, 
pri svojih soobčanih.

Jure Pengov,
Gumnišče

Zbujena, a jezna Trnuljčica (Odgovor na »odgovor« g. župana)
Pa smo le dočakali, si mislim, in zač-

nem brati odgovor g. Boštjana Riglerja, 
našega župana, na mojo kratko analizo 
izvajanja proračuna za leto 2008. Bolj 
ko berem, bolj se mi zdi, da pravzaprav 

ni nobenega odgovora na zapisano po-
rabo, ampak vse kaj drugega. Ponovno 
preberem svoj članek »Zakaj se nič ne 
premakne« v prejšnji številki Glasnika in 
ugotovim, da je že naslov županovega od-

govora popolnoma zavajajoč!
Kdor spremlja občinsko dogajanje v 

zadnjem mandatu, se bo spomnil, da sem 
se v Glasniku obregnil ob spečo »ob-
čino«. Skoraj nič ni poročala o tem, kaj 
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dela, višek politične nekulture in prav nič 
dostojno (in tudi ne dostojanstveno!) ni 
bilo molčanje župana in vseh drugih na 
odprto pismo predsednika KS Lavrica. 
Ta dremež (ignoranca!) je bil kaplja čez 
rob, zato sem s prvim zapisom skušal pre-
buditi vse odgovorne in jim potrkati na 
njihovo uspavano vest. Na rahlo bujenje 
se je vendar zgodil veliki intervju z g. žu-
panom v »šestih slikah«. 

Ker sem mnenja, da občina ne poro-
ča o nekaterih bistvenih zadevah, sem si 
dovolil poslati ji več vprašanj. Iz prejetih 
odgovorov sem naredil nekaj primerjav in 
zapisal kakšno oceno ter zadevo objavil 
v Glasniku. Odmev med občani, ki sem 
jih slučajno srečeval, je bil zelo pozitiven, 
a vidim, da sem si nakopal jezo mojega 
naslednika. Sedaj se moram na njegove 
(prve in zadnje?) navedbe odzvati, da 
bodo dejstva osvetljena vsaj z dveh stra-
ni. Gospod župan mi ne odreka pravice, 
da o svojih stališčih obveščam javnost, 
kot bi to bilo v njegovi pristojnosti, in se 
s tem dela velikodušnega!? Iz njegovega 
pisanja pa se mi dozdeva, da bi raje imel 
še naprej svoj dostojanstveni mir, ker se 
mora posvečati državnim problemom, ki 
so veliko pomembnejši. Namesto da bi 
odgovoril in utemeljil nekaj svojih delika-
tnih odločitev, se je odločil, da me z nekaj 
navedbami takoj zmelje v prah – in tako 
se ne bom več oglašal! Tako ne bo šlo, g. 
župan! Razlogov je več. Naj na kratko na-
vedem svoje poglede.

Kanalizacija na Lavrici
G. župan podrobno prikaže stanje pri 

gradnji primarnega kanala, navede teža-
ve, ki so bile prisotne v zadnjih treh le-
tih, a povsem prezre minulo desetletno 
prizadevanje najprej KS Lavrica in nato 
občine, da je ta kanal končno zgrajen. 
Idealno bi bilo, če bi bila oba kanala in 
naselje zgrajeni istočasno, a bilo je preveč 
težav, da bi se zgodila ta idealnost. G. žu-
pan danes gotovo nima denarja, da bi se-
daj gradil še sekundarno kanalizacijo. Že 
zgrajeno sekundarno napeljavo bo sedaj 
končno mogoče priključiti in uporabljati. 
A to je po županovem mrtev kapital, zgre-
šeno planiranje, torej ničvredno.

Poslovno obrtna cona
Župan podcenjuje že narejeno brez ar-

gumentov. Zaradi denacionalizacije, pro-
blematičnega dostopa itd. je ta zazidalni 
načrt nastajal od rojstva občine in še celo 
prej. Pri tem sem bil tudi sam ves čas dele-
žen »prijetnih« pogovorov, javnih označb 

in še kaj, a sem to vedno sprejemal kot 
vzpodbudo. Ker gre tudi po finančni stra-
ni za velik projekt, je bila gradnja infra-
strukture in posledično tudi objektov v 
POC načrtovana v več fazah. Obstoječo 
fazo smo zgradili s komunalnimi prispev-
ki investitorjev in evropskim denarjem. 
O vsem delu je bil seznanjen tudi tedanji 
mladi svetnik g. Rigler in kot gradbeni 
strokovnjak ni imel nobenih boljših idej. 
Pred leti so prvi investitorji vendar lahko 
pričeli legalno graditi in delati v novih 
obratih. Narejen je dovoz – tudi to je nič-
vredno in zavoženo!

Gospod župan bi lahko za zgled, kako 
se dela, zapisal, koliko sredstev je sedaj 
dobil s prodajo občinskih zemljišč v POC, 
koliko bo vložil komunalnih prispevkov 
ter koliko »lastnih« sredstev in koliko de-
narja bo pridobil iz evropskih skladov in 
kako ter komu je bila prej občina podreje-
na, sedaj pa je končno nadrejena.

Predšolska in šolska vzgoja
Tudi ta županova trditev je vredna ne-

kaj odgovorov. Dejstvo je, da od nastanka 
države problem lastništva igrišča ob vrtcu 
na Škofljici ni rešen. To ugotoviti danes 
ni nobena znanost! In vendar smo bili že 
večkrat zelo »blizu« rešitvi! Gradnja pri-
zidka in obnova šole na Škofljici sta bili 
doslej največji »enoletni« projekt v obči-
ni. Z njim smo predvideli in projektirali 
najmanj štiri oddelke za otroško varstvo, 
ki bi v celoti rešili tedanje potrebe. Potem 
je nastopil tudi tu problem lastništva na 
šolskih zemljiščih. 

No, g. župan bi lahko rekel vsaj, dobro, 
da »so začeli« gradnjo naselja Lanovo, da 
imamo sedaj možnost pridobiti prostor za 
otroško varstvo, a tega ne zmore. Kolikor 
berem v Glasniku, tudi ta »njegov« pro-
jekt traja kar nekaj časa.

Šolska in varstvena problematika ter 
enormen porast otrok sta logična posledi-
ca velikega priseljevanja in vzpodbudne 
rodnosti v našem okolju. V vseh letih smo 
največ sredstev vlagali prav v obnovo in 
novogradnjo šolskih objektov. Vsekakor 
bom tudi sam vesel nove pridobitve na 
Lavrici. Samo da ne bo – ob velikem ne-
potrebnem zapravljanju občinskih sred-
stev – nastala v občini dolgoletna prora-
čunska zadolženost. 

Da bi bila vsa preteklost dokazano črna, 
g. župan, nekdanji športnik, namenoma 
spregleda »edini« projekt, ki je vendarle 
bil pripravljen po njegovih pričakovanjih: 
dobil je razpoložljivo zemljišče, pripra-
vljen projekt, gradbeno dovoljenje, zago-

tovljen denar, da ga je lahko zgradil. Špor-
tna dvorana na Škofljici po njegovem ne 
sodi med pomembnejše projekte. Škoda! 

Dom starejših in velika zgodba!
Glede stanja in gradnje doma starejših 

občanov si g. župan dobesedno nekaj iz-
mišlja in piše laži. To je brez težav mogo-
če dokazati tudi s sklepi občinskega sveta. 
Z zapisom »Občutek smo imeli, da je vse 
pripravljeno, da se z gradnjo doma lahko 
nemudoma prične.« resnično smeši sam 
sebe, svoje tedanje svetniško delo in svoje 
sedanje županske občutke.

Dejstvo je, da se je v letu 2006 po 
dolgoletnih iskanjih lokacije pokazala 
možnost, da zunanji investitor od več la-
stnikov kupi zemljišča pri zdravstveni po-
staji, kjer bi gradil dom starejših. Ker je 
bilo to območje namenjeno stanovanjski 
gradnji, se je občinski svet zavezal, da bo 
občina spremenila zazidalni načrt in s tem 
zagotovila gradnjo doma. Vsak svetnik je 
tedaj to vedel in podprl (razen Riglerja?). 
V nasprotnem primeru investitor zemlje 
ne bi bil kupil. Samo to, in nič več, je bilo 
objavljano tudi pred minulimi volitvami. 
Koliko pogajanj, pogojevanj, prekinitev 
in odpovedi je bilo tedaj, se raje ne spo-
minjam – preverite pri g. direktorju Sa-
nolaborja! Očitno je bil dom starejših g. 
Riglerju že takrat »španska vas«, da si še 
danes na ta račun izmišlja neumnosti in 
piše laži. 

Za sklep o ostalih navedbah
Moj naslednik je bil kar nekaj časa, pre-

den me je nadomestil, tudi v občinskem 
svetu. Tako je imel priložnost dokaj dobro 
spoznati vso občinsko problematiko in 
ugotovil je, da jo je mogoče rešiti le s pro-
fesionalnim delom. Prej kot enem letu pa 
je ugotovil, da to ne bo šlo in je šel na od-
govornejša mesta, občino pa je spustil iz 
vajeti. In še to: Vedno so bile in bodo za-
nimive samo nerešene občinske naloge in 
teh je vedno več, g. župan! Tudi za Vami 
jih bo ostalo več, kot jih naštevate sedaj, 
tudi če boste morda profesionalno občini 
vladali ne le tri, ampak štiri mandate.

Naj na kratko dodam, da smo imeli kar 
nekaj let po letu 1991 odstotkovno gleda-
no slabo realizacijo, a to zaradi znatnih 
dodatnih sredstev, pridobljenih z delitvijo 
premoženja nekdanje Ljubljane. Velika 
večina tega denarja je vgrajena v projek-
tih po občini, tudi v sekundarni kanali-
zaciji na Lavrici. V letu 2006 smo imeli 
slabo realizacijo, ker smo prihranili denar, 
da ste lahko, leto pozneje, zgradili športno 
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ZAHVALA
Ob smrti naše drage mame in babice

Kristine Žagar
(1931–2009)
s Sel na Lavrici

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in Društvu upokojencev Škofljica 
za izrečena sožalja, cvetje in sveče.

Še posebej se zahvaljujemo župniku Lojzetu Zupanu za lep obred, cerkvenemu pevskemu zboru z Rudnika in PGD Lavrica.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in jo ohranili v lepem spominu.

Njeni: sin Marjan z Nado ter vnuki Jan, Anja, Marjan in Luka

dvorano, drugi največji »enoletni« pro-
jekt v občini. Ker tudi tega niste v stanju 
oceniti pozitivno, dvomim, da bo to moje 
pisanje kaj zaleglo.

O mojih »težavah«, ki mi jih še po treh 
letih, kar na daljavo predpisujete, pa tole: 
Že tretje leto zelo mirno živim v »civilni 
družbi«. Že tretje leto sem zelo hvaležen 
tistim, ki so me razbremenili dolgoletne 
odgovornosti. Moram reči, da sem ob 
številnih srečanjih z ljudmi praviloma de-
ležen prijazne besede, stiska roke in od-
kritega pogleda v oči. V vsej občini smo 
pustili precej močnih sledi. Posvečam se 
nepopisno lepim uricam in dnevom, ki jih 
lahko spet preživljam v krogu družine in 
predvsem dveh vnukinj. Naj Vam Bog da 
dočakati otroke svojih otrok, da boste vsaj 
nekaj teh mojih besed razumeli!

Morda bi bila vaša diagnoza mojega 
»zafrustriranega« stanja bolj natančna, 
če bi vašega predhodnika, dolgoletnega 
župana, vsaj enkrat v treh letih povabili 
na občino »na čaj«, mu postavili kakšno 
vprašanje o začetih ali nerešenih občin-
skih projektih, pridobivanju evropskih 
sredstev, stanju v obrtni coni, odločilni 
gradnji stanovanjskih sosesk in doseženih 

dogovorih z investitorji, domu za ostarele 
itd. Nič od tega se ni zgodilo, ker potem 
ne bi mogli pisati raznih neslanosti. Po-
gled v oči vam tudi ne gre in samo nekaj 
je še vaših somišljenikov, ki gledajo v tla. 
A volitve so že zelo daleč in blizu so pri-
hodnje. Nič strahu glede volilne kampa-
nje, saj imate vi in še nekateri časa štiri 
leta, vsi ostali pa znatno manj! Vse do se-
daj napisano in kar bo še sledilo, pošiljam 
v javnost predvsem zaradi vsestranskega 
obveščanja občanov, v razmislek in za-
radi upočasnjenega napredka naše lokal-
ne skupnosti, ki sledi negospodarnemu 
ravnanju. Vesel sem, ko se še kdo oglasi 
s svojim (drugačnim) mnenjem o dogaja-
nju. Temu se reče demokracija. Tudi sam 
ne vidim nič konstruktivnega v tem, da 
bi si midva javno dopisovala, a če gre za 
skupnost, meni tudi to ne bo odveč. 

Za konec bi vam rad kot starejši, kot 
dolgoletni »učitelj z licenco«« in tudi dol-
goletni župan nekaj zaupal: Ste na prvem 
mestu v občini in prvi odgovorni za vse 
in prvi, ki mora odgovarjati ljudem tudi 
na »neprijetna« vprašanja. Zato smo vas 
izvolili! Ne pričakujte zato veliko hvale 
in zahval v času, ko opravljate odgovor-

ne naloge v državnih podjetjih na visokih 
položajih in ga nekaj malega namenja-
te tudi naši skupnosti. Pišem iz osebnih 
izkušenj! Naj vam zaupam, da sem šele 
sedaj, v času vašega »vladanja«, dobil za 
svoje minulo delo več pohval kot prej v 
vseh treh mandatih. In to predvsem od 
»drugače mislečih«! Tudi tega sem vesel 
in moje zadovoljstvo nad tedaj opravlje-
nim je vse večje. Naj se tudi vam zgodi 
nekaj podobnega! 

Mogoče vaše izničenje preteklosti iz-
vira tudi iz neprijetnih spominov, ko sem 
vas, tedanjega novega predsednika ŠD 
Škofljica, ki je propadlo in pustilo dolgo-
ve, učil, kako se pošteno (!) ravna z ob-
činskim denarjem. Danes imam občutek, 
da niste bili najboljši učenec.

Vse stvari, spoštovani g. župan, in tudi 
ljudje smo posledica in tudi dediči neke 
preteklosti. Tej preteklosti in svojim, ne le 
družinskim predhodnikom, moramo izka-
zovati vsaj delček spoštovanja. To kaže na 
le majhen, a pomemben drobec v celovi-
tem spektru človekove kulture.

Jože Jurkovič,
Škofljica
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Obvestila

ROJSTNODNEVNO PRAZNOVANJE

Rojstnodnevni žur za vašega otroka 
lahko pripravite tudi v 

večnamenski dvorani Glinek (Škofljica).
Veliko prostora za gibanje, tobogan, 

napihljivi grad so vsekakor dobrodošli 
za veliko gibanja in otroške užitke.

Za vse informacije smo vam na voljo na gsm: 040 688 222 (Saša)
ali na spletni strani http://oddaja.over.net/

VECNAMENSKA 
DVORANA GLINEK

V

Bi radi organizirali rekreativno 
vadbo, delavnico, krožek na

Škofljici, pa ne najdete primernega 
prostora?

Oglasite se pri nas.
Za vse informacije smo vam na voljo na gsm: 040 688 222 (Saša) 

ali na spletni strani http://oddaja.over.net/

OBVESTILO
DU Škofljica

obvešča vse svoje člane, da tudi 
letos organizira skupinsko leto-
vanje na slovenski Obali.

Petdnevno letovanje od 26. 9. 
2009 do 1. 10. 2009 bo v hotelu 
Haliaetum v Simonovem zalivu.

Cena letovanja znaša 215 EUR. 
V ceno ni vštet avtobusni prevoz.

Plačilo letovanja bo možno tudi 
v več obrokih.

Vse dodatne informacije lah-
ko dobite na tel. 01 3667 518 
(Majda) ali 031 377 314 (Jelka).

Spoštovani starši predšolskih otrok!
V vrtcih občine Škofljica smo pred dokončnim oblikovanjem skupin otrok za šolsko leto 2009/10. Kljub veliki pro-

storski stiski in velikemu številu odklonjenih otrok imamo še tri prosta mesta za otroke rojene leta 2005. Zakon 
o vrtcih (Ur.l.RS, št. 100(2005,25/2008) in Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti 
predšolske vzgoje  (Ur.l. RS, št. 75/05, 82/05,76/08) pa nam zaradi strukture obstoječih oddelkov (homogeni) ne 
dovoljuje vključitve mlajših otrok.

Zato pozivamo starše otrok rojenih leta 2005,  s stalnim prebivališčem v občini Škofljica, da lahko oddajo vlogo za 
sprejem ali pokličejo na tel. 36666 078, gospo Vera Šparovec. Obrazec Vloga za vpis otroka v vrtec lahko najdete na 
naši spletni strani: vrtec-skofljica-lavrica.si.

Vera Šparovec
Pom. ravnateljice 
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ZAKAJ SENIOR?

narejen je za aktivne
vseh generacij
kvadratki križank so
30% večji od običajnih
boljša preglednost
in večje črke
vsebuje napotke za aktivno 
preživljanje prostega časa

REVIJA SENIOR

A4
60 strani
izhaja vsakega
5. v mesecu
2,39 €
10% popust za  naročnike
darilo za celoletne
naročnike

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



Otroci so ob dnevu državnosti zapeli in zaplesali

Dogodki v barvah

Vrtec Škofljica po srednjeveško

Vrtec ŠkofljicaVrtec Škofljica

Zasebni vrtec SmrkolinZasebni vrtec Smrkolin




