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Kazalo - Uvodnik

Uvodnik

Pretekli mesec je bil zelo intenziven. Občinski svet je imel kar dve 
seji, gostili smo tudi visoke goste iz občine Mersch (Luksemburg). 
Junij, v katerem praznujemo rojstni dan naše države, bo prav tako 
poln dogodkov. Objavljeni so v  programu na strani 11. Preglejte 
ga, zagotovo boste našli tudi kaj zase. V soboto, 7. junija, bo 
potekala slovestnost Dan Lavrice, na kateri bomo praznovali prvi 
krajevni praznik za to ožjo lokalno skupnost, hkrati pa novi za 
našo občino.

Tudi predvolilno ozračje se ogreva. Strani, namenjene političnim 
strankam, so vedno bolj polne. Prihajajo že odmevi na nekatere 
dosedanje objave na političnih straneh. Ko sem pregledoval 
pretekle letnike Glasnika, da bi videl, o čem so politične stranke v 
našem glasilu pisale v tem mandatu, sem našel bore malo poročil 
o njihovih aktivnostih. Največ je bilo voščil ob vidnejših državnih 
praznikih. Res zmorejo zgolj to? No, v nekaj naslednjih številkah 
bo slika zagotovo drugačna. Bližajo se državnozborske volitve in 
trenutno kaže, da bomo imeli iz naše občine kar dva poslanska 
kandidata. V prihodnji številki (julij–avgust) bomo tako objavili 
pravila predvolilne kampanje v Glasniku, poseben prostor pa 
bomo strankam in kandidatom  namenili v septembrski številki. 
Volitve naj bi bile po dosedanjih podatkih v nedeljo 21. septembra. 
Do takrat imajo vse stranke na voljo svoj stalni prostor, tj. polovico 
strani.

V tej številki širše poročamo o investicijah v naši občini. Skušali 
smo narediti pregled visokih gradenj, ki jih investirajo zasebniki, 
pišemo pa tudi o naložbah, ki jih trenutno izvaja občina. Kot 
boste videli, gre v prvem primeru zlasti za stanovanjsko gradnjo, 
v drugem pa za komunalo. Vprašanje, kdo bo koga prehitel, 
mogoče sploh ni več aktualno, saj lahko trdimo, da je prvi že 
zdavnaj povozil drugega. Pripravili smo tudi fotoreportažo z 
obiska predstavnikov občine Mersch, ki so bili navdušeni nad 
našo gostoljubnostjo. Vsekakor morate prebrati intervju z Miho 
Brkinjačem, ki je nominiran za prostovoljca leta v kategoriji do 
19 let (v prejšnjem uvodniku sem napačno zapisal, da je bil že 
imenovan). Rezultati bodo znani v drugi polovici junija. Naj bo 
njegovo delo zgled tistim, ki (se) še iščejo.

Uvodnik zaključujem z željo, da naj nas dan državnosti poveže v 
zavedanju, da smo – kljub različni nazorski podstati – vsi Slovenci. 
Naj bo to temelj naših razprav, presoj in odločanj. Tudi v času 
volitev.

Iztok Petrič,

odgovorni urednik
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Novice iz občinske hiše

Seja je potekala 6. maja 2008. Kot 
prvo pomembnejšo temo dnevnega reda 
so svetniki obravnavali Odlok o za-
ključnem računu Občine Škofljice za
leto 2007. Pojasnila je podala ga. Bar-
bara Rozman. Realizacija prihodkov je 
bila 50%, realizacija odhodkov 41,2%, 
ločeno pri investicijah pa samo 32-od-
stotna. Nizki odstotki pri prihodkih so 
odraz nerealizirane prodaje zemljišč, 
pri odhodkih pa so številke takšne pred-
vsem zato, ker gre za velike investicije, 
ki trajajo več let. Zaključni račun je ob-
ravnaval tudi nadzorni odbor (NO). Na 
seji je o nadzoru poročal član NO Leon 
Henigman. Iz »Poročila o opravljenem 
4. nadzoru« razberemo, da je NO »kot 
že v prteklih letih, opozoril na nizko re-
alizacijo proračuna in predlagal, da se v 
prihodnje v proračunu načrtujejo in spre-
jemajo tisti projekti, katerih uresničitev 
je realna v načrtovanem proračunskem 
obdobju«. Glede projektov je NO ugo-
tovil, da »občina nima jasnega pregleda 
nad finančno uspešnostjo oz. smotrnost-
jo nekaterih projektov, ki so bili začeti 
v preteklih letih (npr. poslovno obrtna 
cona, grad Lisičje)«. Zato je NO predla-
gal, »da naj bodo vsi predlogi, ki se ob-
ravnavajo na občinskem svetu in so pod-
laga za sprejemanje odločitev, ki imajo 
finančne posledice, pripravljeni tako, da 
poleg predloga vsebujejo tudi pregled 
posameznih alternativnih možnosti s 
prednostmi in slabostmi in finančno pro-
jekcijo« ter dodal, da je »samo na podla-
gi tako pripravljenih predlogov mogoče 
sprejemanje racionalnih odločitev«.  V 
zvezi s sofinanciranjem izvajanja pro-
gramov društev ni bilo ugotovljenih 
nepravilnosti. Kar zadeva porabo za pi-
sarniški in splošni material ter storitve, 
je NO ugotovil, da so odhodki in s tem 
poraba transparentni. Upravljanje in te-
koče vzdrževanje občinskih cest, kamor 
sodi tudi zimska služba, je imelo zaradi 
mile zime realizacijo le 34,5-odstotno, 
zato so sredstva delno prerazporedili na 
vzdrževanje cest. Pri poslovnih najemni-
nah in zakupninah ter tekočih transferih 
v javne zavode NO ni imel posebnih pri-
pomb. Opozoril je na nadzor nad porab-

ljenimi sredstvi, ki jih je občina nakazala 
Knjižnici Prežihovega Voranca za nakup 
knjižničnega gradiva v smislu, ali je bil 
denar resnično namensko porabljen. NO 
je pregledal tudi pobude in vprašanja ob-
čanov. Ugotovljeno je bilo, da so vloge 
krajanov evidentirane in da so bili na 
večino vlog dani odgovori. Opozorili pa 
so, da sistem za spremljanje, v kateri fazi 
reševanja so vloge, ni vzpostavljen, prav 
tako ni vzpostavljen sistem, kako sistem-
sko pobude in vprašanja prenesti v letne 
plane. NO je v svojem poročilu poudaril, 
da imajo krajani pravico, da o njihovih 
predlogih odločajo pristojni organi ter 
jih o svojih odločitvah tudi obvestijo, in 
predlagal »določitev standardnega roka, 
v katerem občinska uprava odgovarja na 
pobude in vprašanja, vzpostavitev siste-
ma prenosa informacij iz občinske upra-
ve na KS in do krajanov, zagotovitev 
odgovorov na vse pobude in vprašanja, 
obveščanje pobudnika o varianti rešitve 
njegove pobude«. NO je pregledal tudi 
terjatve in ugotovil, da pravne ali fizič-
ne osebe občini dolgujejo dobrih 83.000 
evrov. Občino je pozval k načelni izter-
javi dolgov. Ob vsem povedanem je NO 
dal pozitivno mnenje k predlaganemu 
zaključnemu računu proračuna za leto 
2007. Po krajši razpravi, v kateri so svet-
niki pozivali k stremljenju za višjo reali-
zacijo, so obravnavani odlok o zaključku 
računa sprejeli.

Nato so svetniki razpravljali o spre-
membah in dopolnitvah Odloka o usta-
novitvi javnega vzgojno-izobraževal-
nega zavoda Glasbena šola Grosuplje. 
Spremembe so potrebne zaradi spre-
membe šolske zakonodaje. Podružni-
ca Škofljica (obiskuje jo 105 učencev) 
gostuje v prostorih osnovne šole. Kljub 
skromnim prostorskim pogojem glasbe-
na šola dobro deluje, učenci pa dosegajo 
priznanja na tekmovanjih. Spremembe in 
dopolnitve imenovanega odloka so bile 
sprejete.

Sprejet je bil tudi Osnutek Odloka o 
programu opremljanja stavbnih zem-
ljišč območja VS 9/10 Škofljica, Dom
starejših občanov. Stroške komunalne-
ga opremljanja naj bi v celoti nosil in-

vestitor. V primeru, da plača komunalni 
prispevek, bo občina izgradnjo infra-
strukture zagotovila sama.

Mag. Lorena Goričan, direktorica ob-
činske uprave, je svetnikom – z željo, 
da se navzoči s situacijo seznanijo, za-
ključke pa bodo sprejemali v prihodnje 
– predstavila možne variante prihodno-
sti dvorca Lisičje: občina sama obnovi 
dvorec in ga ima tako v celoti na razpola-
go; obnova se izvede v javno-zasebnem 
partnerstvu, s čimer občina izgubi več-
inski vpliv na odločanje o vsebinah, ki 
naj bi potekale v dvorcu; prodaja dvorca. 
Komisija za gospodarstvo in financiranje
se je zavzela, da grad ostane v občinski 
lasti in da se ga revitalizira v obliki jav-
no-zasebnega partnerstva s pogojem, da 
si občina zagotovi prostor za svoje po-
trebe. Enako stališče je po razpravi zav-
zel tudi občinski svet. Naj zapišemo še 
zelo umestno pripombo svetnika Janeza 
Zagorca (SDS), da naj občina čim prej 
poskrbi za odkup zemljišč ob cesti proti 
dvorcu, saj bo ob obnovi in oživitvi ob-
jekta najprej potrebno poskrbeti za širšo 
in s tem varnejšo cesto.

Poveljnik štaba Civilne zaščite Ciril 
Martinc je pojasnil Akt o oceni ogrože-
nosti pred naravnimi in drugimi ne-
srečami. Pregled oziroma posodobitev 
tega dokumenta je vzpodbudila lanska 
vodna ujma v Železnikih, Kropi in Bo-
hinju. Ocena ogroženosti je podlaga za 
pripravo načrtov zaščite in reševanja. 
Podrobneje je predstavil ukrepe v pri-
meru rušilnega potresa, ki ga sicer še ni 
bilo, je pa možen. Ocenjeno je bilo, da bi 
imeli v naši občini za približno 1000 m3 
ruševin, potrebovali pa bi 230 reševalnih 
enot. Predvideno je, da bi bilo 300 ljudi 
zasutih, 172 ranjenih in 10 mrtvih, oko-
li 1000 občanov pa bi ostalo brez stre-
he nad glavo. Na podlagi ocene je sedaj 
nujno potrebno izdelati načrt za zaščito 
in reševanje ob rušilnem potresu. Enako 
je potrebno storiti še za primere požara, 
povodnji in razlitja nevarne snovi.

Svetniki so zavrnili sklep o javni razgr-
nitvi dopolnjenega Osnutka podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN) za območje 
urejanja ŠSE 4/5 Lavrica  južni del zato, 

Poročilo s 14. redne seje občinskega sveta

Nizka realizacija proračuna za 2007, pozitivno mnenje 
nadzornega odbora
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ker se je število stanovanjskih enot glede 
na prvotni OPPN povečalo na 55, kar v 
prihodnje pomeni večje število avtomo-
bilov in zastojev na Vrečarjevi ulici.

Prav tako so zavrnili postavitev ra-
dijske bazne postaje v k. o. Gradišče 
in sprejeli generalni sklep, »da se bazne 
postaje mobilne telefonije ne sme postav-
ljati v območjih poselitve in v radiju 200 
m od stanovanjskih objektov, počitniških 
hiš, vzgojno-izobraževalnih objektov ter 
objektov, namenjenih zdravstvu in social-
nemu varstvu«.

Pobude in vprašanja: Gašper Beden-
čič (SDS) je vprašal, kaj bo občina nare-
dila v zvezi z gradnjo trgovin, saj lastniki 
za ta namen svojih zemljišč nočejo pro-
dati. Župan mu je odgovoril, da je občina 

za gradnjo trgovin zainteresirana. Ker pa 
objekti niso javnega pomena, občina ne 
more sprožiti postopka razlastitve. Janez 
Zagorc (SDS) je izrazil zadovoljstvo, da 
se je uredila Žagarska ulica proti železni-
ški postaji, predlaga pa, da se cesta zaradi 
velikih udarnih jam nasuje tudi od želez-
niške postaje naprej. Jože Rojc (DeSUS) 
je opozoril, da tlak na vodovodu Gradišče 
še vedno ni stabilen. Župan je pojasnil, da 
je bil vodovod saniran in da bodo preveri-
li, zakaj tlak še vedno ni v redu. G. Rojc je 
opozoril  še na nerealiziran projekt uredit-
ve uvoza v naselje Gradišče. Lastnik več-
ine zemljišča mu je namreč rekel, da ob-
čina z njim ni navezala stika. Župan je od-
govoril, da je občina skušala z večinskim 
lastnikom, ki živi v Ljubljani, vzpostaviti 

kontakt, vendar ji ni uspelo. Vprašal je 
tudi, kako je s cesto mimo Špice. Župan 
je pojasnil, da se glede ureditve dogo-
varjajo. Svetnik Rojc je povedal tudi, da 
so v DU Škofljica ostro protestirali proti
članku Nove Slovenije, v katerem si N.Si 
prilašča zasluge, da je koncesijo podelila 
ministrica iz njihovih vrst. 

Jožef Žlahtič (SD) je dal pobudo za 
ureditev Kočevske ceste od železniške 
proge do uvoza k OŠ Škofljica. Župan je 
pojasnil, da je bilo na DRSC poslanih že 
nešteto urgenc, zgodilo pa se ni še nič. G. 
Žlahtiča je zanimalo še, kako je z vizijo 
razvoja občine. Župan mu je odgovoril, 
da naj bi osnutek prišel v razpravo na ju-
nijski seji občinskega sveta. 

Poročilo pripravil Iztok Petrič

Občinski svet je na 14. redni seji 6. 5. 
2008 sprejel Odlok o zaključnem računu 
Občine Škofljica za leto 2007. Prihodki
so bili realizirani v višini 5.651.823 €, 
odhodki pa v višini 6.615.002 €. Primanj-
kljaj v višini 963.179 € se je pokril iz pre-
sežka iz preteklih let. Občina nima najetih 
nobenih kreditov. 

Občina je v preteklem letu kar 51,5 
% vseh odhodkov namenila za nakup in 
gradnjo osnovnih sredstev. Naj omenimo 
največje projekte in zneske, ki so bili lani 
plačani zanje: 

-  gradnja primarnega kanala Rudnik–
Lavrica:  940.969 €,

-  večnamenska športna dvorana z opre-
mo: 1.741.383 €,

-  rekonstrukcije cest in pločnikov:  
104.685 €,

-  ureditev knjižničnih prostorov brez 
notranje opreme: 35.225 €,

-  investicije v zdravstveni dom (menja-
va oken in plinsko ogrevanje): 44.267 
€,

-  nakupi zemljišč: 174.748 €,
-  razni načrti in projektne dokumenta-

cije: 187.965 €.
Iz občinskega proračuna pa je bilo lani 

izplačanih še za 169.779 € investicijskih 
transferov, namenjenih za investicije v 
javnih zavodih (šola, knjižnica), javnih 
podjetjih in neprofitnih organizacijah ter
ustanovah.    

Barbara Rozman

Spoštovane  
občanke in občani!

Bliža se dan državnosti. S ponosom 
se bomo spomnili dne, ko je pred 
sedemnajstimi leti takratna slovenska 
skupščina sprejela Temeljno ustavno listino 
o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije.

Ob dnevu državnosti vam iskreno 
čestitam!

Boštjan Rigler,
župan

Zaključni račun za leto 2007
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Demantiranje prispevkov, objavljenih v Glasniku
Vsem piscem in bralcem sporočam, da uredniški odbor Glasnika ni odgovoren za vaše morebitno nestrinjanje z mnenji in 

interpretacijo pisca prispevka. Vsekakor pa imate možnost, da svoj pogled na predmetno zadevo objavite v okviru pisnega 
demantija, v katerem jasno navedite, kateri članek demantirate (naslov, avtor, številka Glasnika in stran, na kateri je bil objavljen 
izvorni članek). Hvala za razumevanje.

Iztok Petrič,
odgovorni urednik

Konec meseca marca se je iztekel rok za oddajo vlog za do-
delitev državnih pomoči. Ukrepi za leto 2008 so bili opredeljeni 
z letnim programom. Sedaj tečejo postopki sklepanja pogodb za 
varstvo tradicionalnih krajin in stavb ter za tehnične podpore. Za 
urejanje pašnikov in zaokrožitev zemljišč ni bilo prijav. Sprašu-
jemo se, ali ste razpis spregledali ali  ni nikakršnih interesov. 

Že sedaj napovedujemo, da bo razpis za pomoč pri plačilu za-
varovalnih premij objavljen v  junijski številki  Glasnika.

Gozdne ceste in gozdne vlake
Vzdrževanje gozdnih cest je v teku, izbran pa je tudi izvajalec 

za rekonstrukcijo gozdnih vlak. Vse lastnike gozdov naprošamo, 
da odstranijo drevesa ob vlakah,  saj bo le tako izvajanje del  po-
tekalo nemoteno in bo opravljeno v  čim krajšem času.

Poljske poti
Tudi za tekoče vzdrževanje poljskih poti je izbran izvajalec. 

Izvajanje del bo potekalo v mesecu maju in juniju. Glede na to, 
da so se poljske poti v zadnjih letih urejale le na Barju, pričaku-
jemo pobude tudi iz drugih območij naše občine.

Razvoj podeželja – LAS LEADER 
Občina Škofljica se je skupaj s sosednjimi občinami aktivno 

vključila  v oblikovanje Lokalne akcijske skupine (LAS) LE-
ADER. Program lokalnemu prebivalstvu omogoča, da se s po-

močjo imenovane lokalne akcijske skupine v obliki javno-zaseb-
nega partnerstva odloči o lastnih prioritetah in projektih. 

Nekateri občani in društva ste se že pridružili naši pobudi za 
vzpostavitev Lokalne akcijske skupine, nekateri ste tudi sodelo-
vali na  delavnicah. Vabimo vse, ki bi želeli prispevati k razvoju 
podeželja, da se nam pridružite.

Turistični vodniki
Občina Škofljica je omogočila usposabljanje petim lokalnim 

turističnim vodnikom s ciljem, da kot vodniki turistom, šolam 
in vsem zainteresiranim nudijo pravilne podatke ter ustrezne in-
formacije o posameznih znamenitostih in kulturni dediščini v 
občini ter poskrbijo za njihovo dobro počutje.

Dvorec Lisičje
Občina Škofljica je opravila kar nekaj aktivnosti v zvezi z  re-

vitalizacijo dvorca Lisičje. Možne variante so bile občinskim 
svetnikom predstavljene na 14. redni seji. Glede na to, da občina 
sredstev za obnovo gradu nima, je občinski svet zavzel stališče, 
da se projekt izvede v obliki javno-zasebnega partnerstva, in si-
cer s tem, da si občina v dvorcu zagotovi svoj prostor, vsebina, ki 
se bo vnesla v objekt, pa naj bo za občino sprejemljiva.

Brigita Marinšek

Javni razpis s področja kmetijstva 

Vabimo vas v zob-
no ordinacijo PreNa-
DENT v Dragi na Igu, 
kjer hitro in kvalitetno 
poskrbimo za zdrav-
je vašega zobovja in 
vam zagotovimo lep 
nasmeh. Ponujamo 
estetske plombe, pro-

tetično oskrbo, zdravljenja zob in dlesni, be-
ljenja, implantate.

PreNaDENT
Naročanje po telefonu 

040 934 000

Ukinjen ukrep 
obveznega 

prekuhavanja 
vode v  

Želimljah
Vse uporabnike, ki se z 

vodo oskrbujejo iz vodovod-
nega sistema Želimlje, obveš-
čamo, da je tretja zaporedna 
analiza odvzetih vzorcev po-
kazala, da so le-ti neoporečni. 
S tem se ukinja ukrep obvez-
nega prekuhavanja vode, ki 
se uporablja v prehrambene 
namene.

Občinska uprava

Sprememba 
namembnosti 

zemljišč
Občinska uprava je zače-

la postopek za izdelavo Ob-
činskega prostorskega načrta 
(OPN), zato  obveščamo vse 
zainteresirane, ki bi radi od-
dali pobudo za spremembo 
namembnosti zemljišč, da to 
storijo do 30. 6. 2008.

Omejitev termina za spreje-
manje pobud narekuje posto-
pek izdelave OPN.
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Iz dela krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti

V soboto, 26. aprila 2008, je bilo na 
Gradišču zopet živahno. V počastitev 
praznika upora proti okupatorju in praz-
nika dela smo člani društva Vaška interes-
na skupnost Gradišče ob pomoči gasilcev 
PGD Vrh postavili mlaj. 

Kljub začetnim težavam smo mlaj 
uspešno postavili in ga tudi primerno 
okrasili. V sončnem vremenu je ponosno 
zaplapolala slovenska zastava. Dogodek 
je privabil veliko ljudi, ki so se potem 

družili in veselili pozno v noč. Postavi-
tev mlaja je imela poleg druženja tudi 
širši pomen, saj smo to srečanje posvetili 
obujanju spomina na boj ljudi za boljšo 
prihodnost. Slovenci smo lahko ponosni, 
da smo se leta 1941 prvi v takratni skupni 
državi uprli okupatorju in pokazali, da ne 
bomo mirno sprejeli suženjstva in uniče-
nja narodne identitete. Brez upora v drugi 
svetovni vojni tudi danes ne bi imeli svoje 
države.

Počastitev prvega maja, mednarodnega 
praznika dela, pa ima danes, ko so vsako-
dnevno kršene delavske pravice, še glob-
lji pomen. Ljudi je potrebno opozarjati, 
da ne smejo dopuščati, da se v imenu t. 
i. konkurenčnosti in razvoja kratijo delav-
ske pravice. Vse vlade, ki so bile izvolje-
ne v obdobju od osamosvojitve, so se po 
celem svetu hvalile z gospodarsko rastjo 
v naši državi. Nobena pa ni do sedaj na-
redila nič, da bi se blagostanje pravično 
razdelilo. Na hrbtu slovenskih delavcev je 
obogatela peščica ljudi, ki vsakodnevno 
načrtuje, kako bi še bolj obogatela, delav-
cem pa za enak ali manjši denar le nalaga 
nova bremena. Ne leva in ne desna opcija 
naših politikov do sedaj nista naredili še 
nič, da bi zagotovili socialno varnost na-
ših delavcev, ki se vsak dan bolj srečujejo 
s problemom, kako preživeti iz meseca v 
mesec. Zato bo jeseni na volitvah potreb-
no previdno pretehtati, komu gre zaupati 
svoj glas, kdo nas bo pošteno zastopal in 
se boril za s strani delodajalcev kratene 
pravice delavcev.

Vsem članom društva in drugim se za-
hvaljujem za prizadevno delo in vas va-
bim še na druge dejavnosti, ki jih priprav-
lja naše društvo.

Janez Marinčič

Gradišče

Mlaj na Gradišču

Krajanke in krajani Lavrice, občanke in občani Občine Škofljica!

V soboto, 7. junija 2008, 
bo na Lavrici veselo, saj bomo praznovali prvi praznik KS Lavrica. Začelo se bo že ob 10. uri, ko ste vab-
ljeni na igrišče podružnične šole na Lavrici, kjer se bomo najprej prepustili športnemu druženju. Izbirali 

boste lahko med naslednjimi dejavnostmi:
- pohod na Orle (TD Lavrica),
- kolesarski izlet po Barju (MTB Lavrica),
- pohod do gradu Lisičje (DU Lavrica),
- košarkarski turnir trojk (ŠD Klen),
- balinanje (BK Gradišče).
Za vse udeležence bomo ob 12.30 pripravili golaž.
Popoldne bomo začeli ob 16. uri, ko se bodo lahko pozabavali naši otroci. Nasmejal jih bo klovn, ustvarjali bodo na ustvarjal-

nih delavnicah, se igrali na napihljivem gradu, jezdili … 
Ob 18. uri bo osrednja kulturno-zabavna prireditev, 

na kateri se bodo s pesmijo, recitacijami, plesom … predstavili domačini – od otroških do zrelih let. Najzaslužnejšim krajanom 
bomo tudi prvič podelili krajevna spominska priznanja. Za zaključek dneva pa bo pripravljeno družabno srečanje z ansamblom 

Štruklji.   
Pokažite svojo pripadnost kraju in se poveselite z nami.

Janez Gačnik, predsednik KS Lavrica
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Na povezovalni cesti Babna Gori-
ca–Grmez–Hauptmance je od odcepa za 
Grmez v oddaljenosti kakih  150 m sredi 
ceste velika jama (velikosti  2,3 m x 2,3 m 
in globine do 45 cm). To pa je dovolj, da 
avtomobil ostane v njej.

V zadnjem času so kar trije vozni-
ki (morda tudi več) preklinjali, ker so s 
svojim jeklenim prijateljem ostali v jami. 
Menda se ne da nič narediti, ker vzdrževa-
lec poti in cest še ni izbran. 

Pomislimo, tako velika jama pač ne na-
stane čez noč. Tudi cesta sama je zapuš-
čena,  mnogo javne razsvetljave ne dela. 
Nadležnih pripomb na račun cest zato kar 
mrgoli. Ali že čakamo na lokalne volitve? 
Takrat se bo zagotovo vse uredilo, ne da 
bi kdo prosil.

Tudi gozdne poti niso vzgled in so prav 
tako vredne krepkih pripomb.

Besedilo in fotografija
Andrej  Pogačnik

Poti, kdo jih bo vzdrževal?

Lavrica, 11. maja 2008. Faloti, ki uži-
vajo v požiganju, so se pojavili tudi na 
Lavrici. V jutranjih urah so v novem na-
selju »Reality« zažgali velik smetnjak. Po 
zažigu so hitro pobegnili novim podvi-
gom naproti, na gašenje pa so bili seveda 

klicani domači gasilci, ki so svojo nalogo 
uspešno opravili.

Kasneje se je izkazalo, da je tisto noč 
v Ljubljani in okolici gorelo 17 zabojni-
kov, skupna škoda pa je ocenjena na tisoč  
evrov.

S svojimi hrabrimi akcijami in požigi 
smetnjakov  so odnehali šele, ko jih je 
ujela policija. Račun in kazen pa sledita 
po pošti.

Andrej  Pogačnik

Zabojnik za smeti je gorel

Med vaščani na Orlah že dlje časa te-
čejo pogovori o težavah. Zanje izkoristi-
jo vsako priliko. Tako niso še pozabili 
zadnjih predvolilnih shodov, ko so kan-
didati Orelcem marsikaj obljubili. Na 
srečanju Vaške skupnosti Orle so mi po-
tožili o kar nekaj težavah. 

Težave z vodo: Voda je zelo pogosto 
kalna, opozorila z občine pa prihajajo 
zelo pozno. Tudi preklica, da je vse v 
redu, ne dobijo. Zelo pogosto v zgornjem 
delu vasi vode tudi zmanjka oziroma je 
vodni tlak zelo slab, zato so gospodinj-
stva pričela kupovati hidroforje. Pogosto 
se čuti prevelika prisotnost klora. Kraja-
ni so prepričani, da se zaradi velike ko-
ličine klora kvarijo hidroforji in s tem se 
jim večajo stroški za vodo. Vaščani od 
občine želijo rezultate analize vode iz 
uradnega laboratorija.

Ekološka taksa: Vas od plačevanja tak-
se nima nič. Vaška skupnost je dala že 
več pobud za obravnavo tovrstnih težav 
na občinskem svetu, vendar do razprav 
ne pride. O reševanju kanalizacije se si-
cer govori, vendar nikoli ni povedano,  
katerega leta bo ta problem rešen.

Telefonija: V vasi ni možno dobiti no-
vih telefonskih številk, da o ADSL sploh 
ne govorimo.

Ceste: Vzdrževanja praktično ni. Tudi 
cesta skozi vas Orle je slaba – asfalt je 
namreč močno poškodovan. Dvoriš-
če gasilskega doma postaja javna cesta 
(uničen asfalt, poškodovan zid gasilske-
ga doma, večkrat poškodovan hidrant 
pred gasilskim domom). Po celi vasi bi 
bilo potrebno male hidrante zamenjati z 
visokimi.

Nikakor ne pride do odkupa stare hiše 

pred gasilskim domom, kar je bilo tudi 
že obljubljeno. Šoloobvezni otroci čaka-
jo šolski kombi sredi križišča na cesti, saj 
postajališče ni urejeno. Za novo naselje 
proti Urhu bi se morala urediti cesta tudi 
za tovornjake. Del vasi Orle – Hrastarija 
sploh nima javne razsvetljave.

Pereč problem za Orle so neurejene 
kolesarske dirke skozi vas, saj so hitrosti 
kolesarjev preko vseh pravil, za varnost 
pa ni poskrbljeno. 

Z več zgoraj napisanimi težavami je 
bila občina že večkrat pisno seznanjena, 
vaška skupnost pa ni prejela nobenega 
odgovora – vsaj tako pravijo njeni pred-
stavniki. Upajmo, da bo ta zapis odgo-
vorne vzpodbudil, da bodo Orlam name-
nili več pozornosti.

Andrej  Pogačnik

Orle

Na Orlah so pozabljeni
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Potem ko so si gostje dopoldan ogleda-
li našo občino (fotoreportaža na barvnih 
straneh te številke Glasnika), so se zvečer 
skupaj z našim občinskim svetom, ne-
katerimi občinskimi uslužbenci ter pred-
stavniki ožjih lokalnih struktur in društev 
zbrali v kulturni dvorani na Škofljici. Tam
je potekalo plenarno srečanje s podro-
bnejšo predstavitvijo občine Mersch, v 
nadaljevanju je sledil pogovor, ob koncu 
pa podpis pisma o nameri, ki naj bi v ne-
kaj letih prerasla v pobratenje občin.

Za uvod je Mešani pevski zbor Češnje 
zapel štiri pesmi. Gostje so bili navdu-
šeni, saj je zbor leta 2005, ko je Mersch 
obiskala naša občina, tam izvedel odme-
ven koncert. Sledila sta pozdravna govo-
ra obeh županov. Naj pripomnimo, da je 
večer potekal dvo- oziroma trojezično. S 
slovenskim jezikom sta se prepletala še 
flamščina in francoščina (bilo pa je slišati 
tudi angleški in nemški jezik). Medtem ko 
se je naš župan zahvalil za gostoljubje v 
letu 2005, je župan Merscha Albert Hen-
kel povedal, da so k nam prišli zato, da 
začno pobratenje med občinama, saj me-
nijo, da se druga od druge lahko veliko 
naučita.

Ob predstavitvi svoje občine je župan 
Henkel izpostavil sledeče podatke: Voj-
vodstvo Luksemburg tvori 12 kantonov, 
ki nimajo pravnoformalne moči. Kanton 

Obiskali so nas najvišji predstavniki občine 
Mersch iz Luksemburga

Uvodni pozdrav župana Boštjana Riglerja

povezuje več občin. Občina Mersch leži v 
sredini vojvodstva Luksemburg oziroma 
v istoimenskem kantonu. Ima 12 večjih 
naselij, samo mesto Mersch ima približ-
no 3580 prebivalcev, med katerimi je tudi 
šest Slovencev. Dva sta naša občana – za-
konca Klemenčič Saražin, ki sta iz osebne 
povezanosti, ko je gospa Klemenčič Sa-
ražin začela delati za Evropski parlament 

kot prevajalka za ekonomske (in gospo-
darske) zadeve. Tretji je gospod Andre 
Kaluža, ki je zaposlen na občini Mersch 
in je poskrbel za prevode iz slovenščine v 
flamščino in obratno. Mersch je tudi upra-
vno središče kantona, saj v njem domuje 
več državnih uradov, kot so davčna upra-
va, kataster, gozdna uprava in uprava za 
vodovje, carina ter kmetijska svetovalna 
služba. V občini imajo 550 šoloobveznih 
otrok. Predšolska vzgoja je organizirana 
na prostovoljni bazi in ponuja varstvo od 
7. do 18. ure. (Naj opomnimo, da ima-
mo pri nas popolnoma drugačen koncept 
predšolske vzgoje in izobraževanja, ki 
ni primerljiv z luksemburškim.) Cerkev 
(prevladuje rimskokatoliška veroizpo-
ved) ni ločna od države, zato duhovnike 
vzdržuje država. Občina upravlja z dobri-
mi 1000 ha gozda. Pomembna je živilska 
industrija (žito, meso, sladoled). Civilna 
družba je dobro organizirana, saj imajo 
kar 80 registriranih društev. Gasilce pa 
nameravajo zaradi učinkovitosti in nižjih 
stroškov organizirati v enotno bazo.

Delo na občini usmerja 13-članski ob-
činski svet, ki je za obdobje 6 let voljen na 
neposrednih volitvah po propocionalnem 
volilnem sistemu. Morda dodamo kot za-
nimivost to, da je udeležba na volitvah 
obvezna. Če se jih ne udeležiš, plačaš ka-
zen ali pa te lahko tudi zaprejo. Župan ni 

Ksenija Klemenčič Saražin, župan Boštjan Rigler, podžupan Roman Brunšek in Andre 
Kaluža
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voljen neposredno, pač pa ga svetniki iz-
berejo izmed svojih vrst. Ponavadi izbor 
temelji na gentelmanskem dogovoru. Ob 
vprašanju, kako je bil izbran aktualni žu-
pan, je ta preprosto in samozavestno od-
govoril, da zato, ker je pač najboljši. Nji-
hov proračun je povprečno težak kar 34 
milijonov evrov (za primerjavo naj pove-
mo, da škofljiški znaša 11.196.000 EUR). 
Vanj prihaja največ denarja na podlagi 
davkov (41 %), slabo tretjino (29 %) pri-
speva država, preostali del pa se zbere iz 
drugih postavk.

Po predstavitvi Merscha je župan Hen-
kel odgovarjal na vprašanja, ki so jih po-
stavljali predstavniki domače občine. Naj 
dodamo, da je predstavitev občine in po-
govor potekal v francoskem jeziku. Pre-
vajala je ga. Saražin Klemenčič. Mešani pevski zbor Češnje, zborovodkinja Katarina Bambič

Župana sta podpisala pismo o sodelovanju

Temu je sledil slovesen podpis pisma 
o nameri, ki sta ga podpisala oba župa-
na. Če povzamemo vsebino pisma: oba 
župana sta se v njem zavezala, da bosta z 
občinskima svetoma in občinskima upra-
vama pripravila »potrebne korake za pod-
pis uradne listine o prijateljskem sodelo-
vanju med občinama«, saj sta ugotovila, 
da so vzpostavljeni vsi potrebni pogoji za 
trajnejše sodelovanje. Občini sta namreč 
primerljivi z več vidikov.

Slovesnemu podpisu je sledilo druženje 
v predverju občine, mi pa smo obema žu-
panoma zastavili nekaj vprašanj. Najprej 
gostujočemu županu Henklu.

Kaj pričakujete od ravnokar podpi-
sanega pisma o nameri? 

Pismo bo ljudi motiviralo k razmišlja-
nju o prihodnosti oziroma začetkih in vse-
bini našega sodelovanja. V začetku zago-
tovo vidim možnosti sodelovanja na kul-
turnem in športnem področju, pomembni 
pa so tudi zgolj osebni, prijateljski stiki.  
Pomembna je izmenjava izkušenj. Zakaj 
bi delali iste napake, če pa nam lahko vi 
ali mi vam povemo, kako se jim izogniti, 
na kaj morate biti pozorni.

Prosim, konkretizirajte kakšno na-
pako in povejte, kako ste jo odpravili.

Vi imate, na primer, problem s cestno 
infrastrukturo, ki ne dohaja naraščajočega 
števila prebivalstva. Ta se kaže največkrat 
v tem, da občina vidi samo sebe oziroma 
samo svoje težave. Pri reševanju (komu-

nalne) infrastrukture se je tako nujno po-
trebno ozreti širše, preko meja svoje ob-
čine.

Ste ob ogledu naše občine dobili tudi 
kakšno idejo, ki bi jo lahko uresničili v 
vaši občini?

Veliko. Pravzaprav pa se trenutno ne 
spomnim nobene. (Smeh, iz notranjega 
žepa potegne več popisanih papirjev in 
bere.) Naredil sem si kar nekaj zapiskov. 
Recimo, imate višje davke. To bi koristilo 
tudi nam. (Spet smeh.)

Naš župan Boštjan Rigler je pismo o 
nameri prav tako interpretiral kot izhodiš-
če, na katerem bosta občini gradili nadalj-
nje prijateljstvo in povezovanje, ki naj bi 
pripeljalo do pobratenja. Kdaj naj bi se to 
zgodilo, pa se še ne ve.

Kaj bi se lahko naša občina naučila 
od občine Mersch?

Za nas je Mersch pomemben predvsem 
zato, ker imajo že dolgo tradicijo lokal-
ne samouprave. Modela seveda ni mož-
no prenesti k nam, lahko pa na dolgi rok 
uporabimo njihove dobre rešitve. Pri njih 
imajo šestletni mandat, pri nas štiriletni. 
Merschani menijo, da je šest let nekoliko 
dolga doba, mi pa, da je štiriletni mandat 
nekoliko kratek. Odgovor je tako na dlani. 
Verjetno bi bilo veliko lažje občino voditi 
v petletnem mandatu, zlasti ko se zastavi-
jo veliki projekti.

Na katerem področju se nameravate 
najprej tesneje povezati?

Šlo bo predvsem za tista »enostavnej-
ša« področja, kot sta šport in kultura.

Gostje so naslednji dan, v soboto, odšli 
še na obalo, si ogledali tamkajšnje zname-
nitosti in se v nedeljo vrnili domov.

Iztok Petrič
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DAN LAVRICE
sobota, 7. junij 2008
igrišče pred podružnično šolo na Lavrici ob 10., 16. in 18. uri
organizator: KS Lavrica

TURNIR MEŠANIH EKIP V ODBOJKI
petek, 13. junij 2008, ob 18.30
ponedeljek, 16. junij 2008, ob 20.00
torek, 17. junij 2008, ob 19.00 
sreda, 18. junij 2008, ob 20.30 
večnamenska športna dvorana na Škofljici
organizator: ŠRD Kosec

ŠAHOVSKI TURNIR
petek, 13. junij 2008 
kulturna dvorana na Škofljici ob 18. uri
organizator: KUD Škofljica

NAMIZNE IGRE ZA OTROKE 
sobota, 14. junij 2008
kulturna dvorana na Škofljici ob 9. uri
organizator: KUD Škofljica

SPOMINSKA MAŠA ZA DOMOBRANCE IN VSE 
ŽRTVE VOJNE 
KRŠČANSKI OBRED ZA RAJNE S KULTURNIM 
PROGRAMOM 
sobota, 14. junij 2008
cerkev sv. Cirila in Metoda ob 9. uri 
po maši ob spominski farni plošči na pokopališču Trate
organizator: NOVA SLOVENSKA ZAVEZA – NSZ

SLAVNOSTNA PRIREDITEV OB 110-LETNICI PGD 
ŠKOFLJICA
sobota, 14. junij 2008
igrišče pred OŠ Škofljica ob 18. uri
organizator: PGD Škofljica

LUTKOVNI PREDSTAVI
Kralj išče strežnika in Sinje modri Peter 
ponedeljek, 16. junij 2008
kulturna dvorana na Škofljici ob 16. in 16.30
organizator: KUD Škofljica

MEDOBČINSKO BALINARSKO TEKMOVANJE  
četrtek, 19. junij 2008
balinišče na Lavrici ob 17. uri
organizator: Balinarski klub Gradišče

DRŽAVLJANSKA VZGOJA V VRTCU – PREDSTAVI-
TEV PROJEKTA
razstava od petka, 20. junija, do četrtka, 26. junija 
kulturna dvorana na Škofljici
organizatorja: vrtca Škofljica in Lavrica

OSREDNJA PRIREDITEV OB DNEVU DRŽAVNOSTI             
petek, 20. junij 2008
prireditveni prostor pred občinsko stavbo na Škofljici ob 19. uri
organizator: Občina Škofljica     

Program prireditev ob dnevu državnosti
BALINARSKI TURNIR
sobota, 21. junij 2008
balinišče na Lavrici ob 9. uri
organizator: Balinarski klub Gradišče

MAŠA ZA DOMOVINO
torek, 23. junij 2008
cerkev sv. Cirila in Metoda na Škofljici ob 20. uri
organizatorji: N.Si, SDS in SLS

KRESOVANJE
torek, 23. junij 2008   
Malnarjev hrib na Škofljici ob 21.30
organizatorji: SLS, N.Si in SDS    

POHOD PO SVARUNOVI POTI
sreda, 25. junij 2008                         
zbirališče pod Robežnikovim kozolcem na Škofljici  
med 7. in  8. uro  
organizator: TD Škofljica

TRADICIONALNO 8. SREČANJE GRADIŠČANOV
sobota, 28. junij 2008
ob 8. uri odhod avtobusa v Gradišče pri Materiji
organizator: VIS Gradišče

GASILSKA VESELICA PGD ŽELIMLJE              
sobota, 28. junij 2008
gasilski dom v Želimljem ob 19. uri
organizator: PGD Želimlje
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Rudnik, 27. aprila 2008.  Četrtna skup-
nost Rudnik MOL, Vaška skupnost Orle 
in KS Lavrica so s težavo dočakale ob-
novo stare mrliške vežice na pokopališču 
na Rudniku, ki so jo prenehali uporabljati 
že daleč pred drugo svetovno vojno. Od 
leta 1983 je bil uveden nov pokopališki 
red glede pogrebov. Od maja tega leta so 
vsi mrliči na dan pogreba ležali v mrli-
ških vežicah na osrednjem mestnem po-
kopališču na Žalah, nato pa so jih tik pred 
pogrebom pripeljali na Rudnik. Za svojce 
umrlega je bilo to prestavljanje sem in tja 
vedno naporno.

Blagoslov mrliške vežice na Rudniku
Pa je prišel čas sprememb. Zato gre po-

sebna zahvala JP Žale in županu MOL 
gospodu Zoranu Jankoviću ter Nadškofiji
Ljubljana, ki je potrdila najemno pogodbo 
za staro mrliško vežico, katere lastnica je 
Župnija Ljubljana - Rudnik. 

Danes je pred nami domiselno in skrb-
no obnovljena mrliška vežica.Ob tej pri-
liki so v župniji uredili še novo tlakovanje 
poti okoli cerkve. Morda vas kdaj pot z 
nakupov v nakupovalnem centru na Rud-
niku zanese, da pogledate na naš lep gri-
ček. Videli boste na novo oblikovano in 
vso svetlečo mrliško vežico, ki enkratno 
dopolnjuje veduto rudniške vzpetine.  

Za nas kristjane je ta obnovljena hiša 
kraj hvaležnosti, saj je življenje Božji dar. 

Ta hiša mora biti kraj sočutja, tolažbe, 
molitve, odpuščanja, kraj izrazov spošto-
vanja in ohranjanja dostojanstva. 

Ob opravljenem delu gre posebna za-
hvala g. Janezu Žagarju in seveda župni-
koma – nekdanjemu Vinku Cingerletu in 
sedanjemu Lojzetu Zupanu, ki je obnov-
ljeni objekt tudi blagoslovil. Župan Jan-
ković pa je objekt predal v uporabo.

Naj gre beseda zahvale vsem, ki so ka-
kor koli prispevali k ureditvi mrliške veži-
ce na Rudniku,  saj bodo tako naši svojci 
lahko zadnjo pot dočakali na svojem.

Besedilo in fotografije
Andrej  Pogačnik
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V soboto, 19. aprila 2008, je v OŠ Ve-
like Lašče potekal regijski kviz gasilske 
mladine regije Ljubljana 1. Iz PGD Orle 
so se regijskega kviza udeležile ekipa 
mlajših pionirjev, dve ekipi starejših pio-
nirjev in ekipa mladincev.

V soboto zjutraj se je pred omenjeno 
osnovno šolo zbralo 200 mladih tekmo-
valcev s svojimi mentorji iz regije Ljub-
ljana 1. To sestavljajo gasilske zveze Bre-
zovica, Horjul, Dolomiti, Dol - Dolsko, 
Ljubljana, Ig, Velike Lašče,  Medvode, 
Vodice in Škofljica. Gasilsko zvezo Škof-
ljica smo predstavljali prvo- in drugou-
vrščene ekipe iz občinskega kviza, to so 
bile štiri ekipe iz PGD Orle in dve ekipi iz 
PGD Lavrica.

Tekmovalne ekipe so merile znanje v 
temah gasilstvo, požarna preventiva in v 
splošnem znanju. Poleg znanja pa je bilo 
treba pokazati tudi nekaj ročnih spretno-
sti, in sicer pri vezanju vozlov, iskanju 
gasilskih parov, izbiri gasilnikov ter pri 
spajanju cevi na trojak in ročnik. V dobri 
organizaciji GZ Velike Lašče je tekmova-
nje potekalo gladko in v pravem tekmo-
valnem vzdušju, tako da je dopoldanski 
čas zelo hitro minil, vsi skupaj pa smo že 

nestrpno čakali na rezultate.                    
Teh smo bili zelo veseli, saj so se vse 

štiri ekipe uvrstile v sam vrh. Mlajši pio-
nirji so se uvrstili na prvo mesto, starejši 
pionirji so osvojili drugo in četrto mesto, 
mladinci pa so se uvrstili na tretje mesto 
in za las zgrešili državno prvenstvo. Eki-
pi, ki sta se osvojili prvo in drugo mesto, 
sta se namreč uvrstili na državno prven-
stvo. To so mlajši pionirji: Miha Verček, 
Žan Črne, Peter Verček in mentorica Moj-
ca Podržaj; starejši pionirji: Tina Pucihar, 
Jerica Okorn in Špela Okorn ter mentor 
Lojze Okorn.

Doseženih rezultatov smo zelo veseli, 
saj smo v priprave vložili veliko truda 
in časa. Uspeh nam je naložil tudi nove 
obveznosti in odgovornosti, saj bomo na 
državnem gasilskem kvizu, ki bo v jeseni, 
že četrtič zapored zastopali GZ Škofljica
in regijo Ljubljana 1. 

S trdim delom z mladino dosegamo do-
bre rezultate. Zavedamo se, da je konku-
renca zelo močna in da poleg znanja ter 
spretnosti potrebujemo tudi nekaj gasil-
ske sreče.

Lojze Okorn,
predsednik komisije za delo z mladino

Člani PGD Orle vnovič uvrščeni na državno  
prvenstvo v gasilskem kvizu

Starejši pionirji (Jerica Okorn, Špela Okorn, Tina Pucihar in mentor Lojze Okorn)

Mlajši pionirji (Žan, Črne Peter Verček, 
Miha Verček in mentorica Mojca Podržaj)
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Vsako leto se ob obletnici zadnje velike 
bitke za osvoboditev Ljubljane zberemo 
na Orlah pri spomeniku partizanskim 
enotam VII. korpusa, ki so morale 7. 
in 8. maja 1945 prebiti utrjeno sovražno 
linijo.

Pomen te bitke in osvoboditve Ljub-
ljane sta poudarila tako župan Škofljice
Boštjan Rigler kot župan Ljubljane Zo-
ran Janković. Brez tedanjega odpora proti 
okupatorjem v letu 1941 in zmage v na-
rodnoosvobodilni vojni ne bi bilo uspešne 
poti slovenske države v Evropsko unijo 
in zavezništvo NATO, je opomnil župan 
Rigler. Ta bitka je bila eden od mejnikov 
slovenske zgodovine, je bila pogumno 
dejanje k osvoboditvi Slovenije po štirih 
letih okupacije. To upornost proti tujemu 
nasilju bi morala poznati tudi vsaka mlada 
generacija, je poudaril župan Janković.

Da zna mlada generacija spoštovati 
pogum in svobodo, je pokazal program 
učencev Osnovne šole Škofljica, ki je bil
letos še bolj domiselno izbran in tudi kva-
litetno izveden – tako z recitacijami kot 
s pesmimi nastopajočih pod vodstvom 
mentorjev.

Partizanski pevski zbor je skupaj 
z dirigentom Avgustom Gornikom in 
Godbo slovenske policije navdušil mno-
žico prisotnih in poskrbel za praznično 
vzdušje. Delegaciji  Zveze borcev mesta 
Ljubljane in partizanskih brigad sta pol-
ožili venca k spomeniku v spomin padlim 
na tem mestu.

Tudi pohodniki in drugi udeleženci s 
Škofljice, ki smo izpred občinske stavbe 

9. maj – praznik  osvoboditve Ljubljane

preko Lisičja odšli na Orle, smo se sku-
paj z našim županom Boštjanom Rigler-
jem, predsednikom ZB Škofljica Jožetom 
Rojcem in predsednikom DU Alojzom 
Žistom po zaključku slovesnosti zbrali 
za spominski posnetek. Tako smo tudi mi 
proslavili dan osvoboditve Ljubljane, ki je 
tudi zgodovinski dan Evrope. Na ta dan, 9. 
maja 1945, je pričela veljati brezpogojna 
kapitulacija nacistične Nemčije in njenih 
zaveznikov.

Bitka na Orlah od 7. do 9. maja 1945  
in dvorec Lisičje

Bitka na Orlah je bila v zaključnih bo-
jih za osvoboditev Slovenije pomembna 

zaradi dveh razlogov. Zaradi razorožitve 
enot, ki so se želele z vso opremo preda-
ti zavezniškim silam onstran Drave, je 
bil potreben preboj nemško-domobran-
ske linije od Horjula preko Barja, Golo-
vca, Orel do Molnika in navzdol do Save. 
Istočasno je domobransko vodstvo raz-
glasilo, da bodo pred umikom likvidirali 
vse zapornike v Ljubljani, ki jih je bilo 
okrog 2000. Da bi tako namero lahko tudi 
izvršili, potrjuje dejanje s 5. maja 1945, 
ko je  domobranska policija  na Turjaku 
pobila trideset intelektualcev.

Na omenjeni utrjeni liniji so nemške in 
domobranske enote branile umik 17000 
svojih vojakov z ljubljanskega področja. 
Na položajih so imeli pod nemškim po-
veljstvom težko topništvo, tanke in gosto 
mrežo mitraljeških gnezd. Dne 7. maja je 
s postojnske smeri pričela sovražne pol-
ožaje pri Horjulu, Bevkah in Brezovici 
napadati 29. hercegovska divizija, ki se 
ji prvi dan bojev ni uspelo prebiti. Istega 
dne zjutraj je napad na Orle pričela Gub-
čeva brigada, ki je v pospešenem maršu 
mimo Lisičja, od koder je pregnala domo-
brance, zasedla položaje v dolini pod Or-
lami. Istočasno je Levstikova brigada na-
padala sovražnikove položaje pri Lavrici 
in Selah, Belokranjska brigada pa je do-
mobransko zasedo z vrha Molnika pre-
gnala proti Orlam. V celodnevnih juriših 
Gubčeve brigade, ki so se odvijali tudi 
preko čistin in zelo strmega terena pod 
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Orlami, je padlo 58 borcev, bilo pa je tudi 
70 ranjencev, ki so jih vozili v Lanišče.

Levstikova brigada na levem krilu tega 
bojišča je imela precej izgub. Naslednji 
dan, 8. maja, sta se ob podpori težkega 
orožja Belokranjska in Levstikova briga-
da proti večeru prebili do vrha grebe-
na na Orlah in Golovcu. Ponoči so se 
Nemci in domobranci pod pritiskom par-
tizanskih enot pričeli umikati. 9. maja ob 
poltretji uri zjutraj je nemška artilerijska 
enota razstrelila težke havbice na Ljub-
ljanskem gradu, ki so tri dni sejale smrt 
med partizanskimi enotami pod Orlami, v 
dolini med Laniščem, Šmarjem ter Škof-
ljico. K sreči vasi niso bile huje poško-
dovane. Tudi grad Lisičje je ostal nepo-
škodovan, saj so v njem ostali salezijanci 
tudi po končanih bojih, tudi ves čas vojne 
ni bil nikoli požgan.

Temna stran gradu Lisičje se je pričela 
leta 1941, ko so v grad prišli salezijanci 

s Štajerske, od koder so se umaknili pred 
Nemci. Leta 1942 so se v gradu naselili 
domobranci in pričeli v njem zapirati so-
delavce OF. Izvajali so teror nad parti-
zanskimi družinami v okoliških vaseh in 
skupaj s Črno roko zagrešili več hudih 
zločinov. 

Ob letošnjem pohodu na Orle sem 
udeležencem pokazal več meni znanih 
krajev, kjer je bilo pokopanih 20 žrtev 
domobranskega nasilja, ki so bile preko-
pane po vojni.

Pri domobranskem nasilju so sodelo-
vali tudi nekateri salezijanci, ki so do-
mobrancem ovajali partizanske družine 
in celo ranjene partizane, če so zvedeli 
zanje. Partizani so jih nekajkrat posvari-
li, naj nehajo sodelovati z domobranci in 
z zločinsko Črno roko, vendar tega niso 
storili. Kljub temu in zaradi močnih po-
sadk Nemcev in domobrancev v Šmarju, 
na Škofljici in v Ljubljani gradu Lisičje 

partizani niso nikoli napadli. Pred bitko 
na Lavrici in na Orlah so se ves dan 7. 
maja zadnje nemške in domobranske vo-
jaške enote z Dolenjske skupaj z bežečimi 
domobranskimi družinami pred parti-
zani umikale po Dolenjski ter Kočevski 
cesti in skozi Ljubljano proti Gorenjski. 
Ko smo jih spraševali, kam vendar gredo, 
so povedali, da gredo na Koroško in da se 
bodo kmalu vrnili z Angleži in bodo vse 
tukajšnje prebivalce pobili.

Bitko na Orlah in za Ljubljano je opi-
sal partizanski zgodovinar, general Lado 
Amrožič - Novljan. Napravil je tudi 
primerjavo organiziranosti nemških 
ter domobranskih enot (njihova pove-
ljevanja in oborožitve), ki so predvsem v 
letu 1944 in 1945 prizadejale partizanski 
vojski velike izgube.

Janez Ogrinc, 
podpredsednik KO ZB Škofljica

Miha je pravzaprav po letih, rojen je bil v poletju 1991, najstnik, takó – torej mlado-
stno – tudi izgleda, po razmišljanju, izbranih besedah in izkušnjah pa se od marsika-
terega vrstnika precej razlikuje. Spodbuda za pogovor z njim je bila sicer nominacija 
za Naj prostovoljca leta 2007, a mnogi ste ga kot vsestransko nadarjenega mladega 
umetnika spoznali na Ježkovem večeru v letošnjem februarju, drugi poznate njegovo 
športno udejstvovanje pri ŠRD Kosec, nekateri ste že kliknili na njegovo osebno splet-
no stran ali druge, ki jih (so)oblikuje, mogoče ste se z njim srečali pri kakšnem pros-
tovoljskem ali društvenem projektu … Je torej zelo uspešen, ustvarjalen in talentiran 
učenec, dejaven in vedno pripravljen prostovoljec, simpatičen in zgovoren fant, v sebi 
pa nosi tudi ljubezen do slovenskega jezika, ki jo skuša vedno intenzivneje izražati skozi 
igro in glasbo.

S starši, starejšim bratom in z mlajšo sestro živi v res lepo urejenem domu v Smrje-
nah, družbo v zelenem in prijetnem vrtu pa družini dela maček. 

V majskem Glasniku je predstavil svoje razmišljanje o prostovoljstvu in razlogih 
zanj, tokrat pa nam je v svojih odgovorih povedal še več zanimivega o sebi in svojih 
zanimanjih. 

Miha Brkinjač – mladi prostovoljec

Miha, morda bi začela o prvi dolž-
nosti in pravici mladih, o šolanju torej. 
Kot zelo uspešen in dejaven osnovnošo-
lec si se vpisal na Gimnazijo Bežigrad 
in končuješ 2. letnik. Kako usklajuješ 
šolske obveznosti z željami po razvija-
nju svojih talentov in predvsem z željo 
po biti dejaven tudi izven šole?

Vse se da, če se se hoče – vedno se rav-
nam po tem. Torej je tako tudi s šolo in 
preostalimi aktivnostmi. Šola vzame kar 
precej časa, predvsem v teh zadnjih ted-
nih, zato je obšolskih aktivnosti nekoliko 
manj. Ampak če ima človek dovolj veliko 
željo in voljo po ustvarjanju, lahko doseže 
vse – tudi če primanjkuje časa. Včasih si 
je treba le-tega preprosto vzeti, četudi ga 

ni – z nekoliko domšljije se da vse.
Morda že razmišljaš o smeri nadalj-

njega izobraževanja – so ti bližje druž-
boslovni ali naravoslovni predmeti? 

Vsekakor družboslovni. Sicer je res, da 
sem imel od 3. razreda pa vse tja do kon-
ca osnovne šole eno in edino željo postati 
zdravnik, a je ta ideja izpuhtela v prvih 
urah biologije na gimnaziji, ko sem ugo-
tovil, da mogoče to področje le ni zame. 
Verjetno me je zdravniški poklic privlačil 
predvsem zaradi stika z ljudmi, ki ga se-
daj pač doživljam s prostovoljskim delom 
in podobnimi aktivnostmi. 

Omenil sem torej, da me veliko bolj 
vleče na družboslovje. Če sem povsem 
pošten – v umetnost. Mikata me igra in 

glasba, a verjetno bo prevladala prva opci-
ja. Seveda, če opravim sprejemne izpite 
na akademiji. Igra je res nekaj, v čemer 
najdem samega sebe. Se globlje spoznam. 
Morda ravno s prehodom med različnimi 
miselnostmi, ki jih ponujajo različne vlo-
ge. In to je tisto, kar me izpopolnjuje.

Svoj čas posvečaš tudi oblikovanju 
spletnih strani društev, tvoja osebna 
stran je imenovana za zelo zanimivo. 
Je virtualno ustvarjanje duh časa tvoje 
generacije oziroma od kod tvoje zani-
manje za ta medij?

Spletni medij dandanes doživlja mnogo 
sprememb in novosti, poleg tega je vse 
bolj dostopen širšemu krogu ljudi, zato je 



16

Aktualno

ta tehnološko-sociološki fenomen privla-
čil tudi mene. Bolj aktivno sem se začel 
s spletom ukvarjati pred 4 leti in si takrat 
ustvaril prvo spletno stran, potem pa sem 
to na vsake toliko korenito spremenil, ker 
sem spoznaval nove in nove stvari. In rav-
no to je ena od zanimivejših stvari spleta 
– zelo dolgo lahko brskaš in odkrivaš, pa 
boš vselej našel še kaj novega, nepozna-
nega. 

Ko sem se pred letom in pol pridružil 
ŠRD Kosec, sem opazil, da je informa-
cijsko stanje društva (in celotne občine) 
precej za drugimi kraji, zato smo skupaj 
šli v akcijo in postavili na noge društve-
no spletno stran, ki se je v dosedanjem 
enoletnem obstoju izkazala za smiseln 
in uspešen projekt. Ravno tako se sedaj 
dogovarjamo za postavitev spletne strani 
KUD Škofljica, saj se s tem poveča infor-
miranost širšega kroga ljudi, hkrati pa se 
dvigne tudi nivo samega društva.

Na svojih straneh objavljaš tudi svo-
ja razmišljanja, pesmi, avdio- in video-

posnetke ter tako vzpostavljaš možnost 
komuniciranja tudi z (ne)znanci. Kaj 
meniš o tovrstnem, vedno bolj navzo-
čem iskanju sogovornikov in medoseb-
nih odnosov? 

S svojim pojavljanem na spletu želim 
predvsem pokazati samega sebe oziroma 
svoje dejavnosti, svoje ustvarjanje. To je 
eden od načinov pridobivanja kritik in na-
svetov, ki se nanašajo na moje delo. Poleg 
tega na tak način spoznaš marsikoga, ki 
ima enake interese in zanimanja, pa če-
prav je par deset ali sto kilometrov stran. 
Je pa res, da moramo biti zelo pozorni, da 
nam tak način komuniciranja ne uide iz 
rok in postane preveč razširjen, ker bodo 
v tem primeru trpeli osebni medčlove-
ški odnosi, ki že sedaj potekajo na vidno 
slabši ravni kakor pred leti.

Pri prostovoljstvu so običajno stiki s 
soljudmi precej bolj konkretni. Kateri 
skupini ljudi ali prostovoljski dejav-
nosti posvečaš največ svoje mladostne 
energije?

Delo, ki ga opravljam pri Slovenski fi-
lantropiji, je usmerjeno predvsem v pro-
mocijo prostovoljstva, in tako imam torej 
stik z vsemi starostnimi skupinami. Za-
dnjih nekaj mesecev pa sem imel inten-
zivnejši stik z osebami t. i. tretjega živ-
ljenjskega obdobja, ko sem prek Inštituta 
Antona Trstenjaka starostnike poučeval 
osnov računalništva. 

Zanimivo je delati z vsakim človekom, 
bistveno je le, da je ta človek pripravljen 
poslušati in sprejemati tisto, kar si kot 
prostovoljec pripravljen dati.

Kako se na prostovoljčevo priprav-
ljenost odzovejo pomoči potrebni po 

tvojih enoletnih izkušnjah?  
Zaenkrat vselej pozitivno. Najbolj mi je 

bilo všeč zadnje delo z gospo pri 67 letih, 
ki mi je za vsako srečanje namenila veli-
ko hvaležnosti. Zanimivo je bilo tudi to, 
da sva našla stične točke pri najinih inter-
esih, tako da sva marsikatero srečanje v 
večini »zapravila« za pogovor o gledališ-
ču, glasbi itd.

Kakšen odnos do tega načina soobli-
kovanja družbe pa imajo tvoji sovrstni-
ki in domače okolje?

Domači zelo podpirajo tovrstno udej-
stvovanje, prav tako tudi večina sovrstni-
kov. Res pa je tudi, da dlje od podpore na 
gredo – ne začnejo še sami s prostovolj-
sko aktivnostjo.

Prostovoljci zelo dobro vemo, da 
prostovoljsko delo ni samo dajanje, 
temveč je v veliki meri, sicer na drugih 
ravneh, predvsem prejemanje. Česa si 
se kot mladi aktivist že naučil in ti v živ-
ljenju že koristi?

Res je – s prostovoljskim delom veliko 
daš, a še več dobiš. Pomembne so življenj-
ske izkušnje, ki jih pridobiš na tak način. 
Ena od bistvenih stvari, ki sem se jih do 
sedaj naučil, je potrpežljivost. Te je bilo 
veliko potrebno pri delu s starejšimi, se-
veda pa ne škodi pri vsakdanjih človeških 
stikih. S tako pridobljenimi spoznanji in 
izkušnjami je socialne odnose veliko lažje 
vzpostavljati in vzdrževati, poleg tega pa 
so vodilo k uspešni družbi prihodnosti.

Letošnji festival prostovoljstva, ki je 
trajal od 14. do 20. 4., je bil vsebinsko 
medkulturno obarvan. Kako je to izgle-
dalo na terenu, v akciji? 

Žal zaradi pomanjkanja časa letos nisem 
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bil aktivno udeležen na Festivalu prosto-
voljstva mladih 2008, vem pa, da so po 
vsej državi potekale številne prireditve, ki 
so predstavljale prostovljsko dejavnost, 
povečevale osveščenost prebivalstva in 
krepile medsebojno povezanost.

Naj ti čestitam ob nominaciji za na-
slov Prostovoljec leta 2007. Kaj je bil 
po tvojem mnenju najbolj prepričljivo 
za imenovanje? 

Nominacija za Prostovoljca leta 2007 
v kategoriji do 19 let me je zelo prese-
netila in je prišla povsem iznenada, tako 
da zaenkrat težko kar koli povem o vsem 
tem. Predlagan sem bil s strani Slovenske 
filantropije, kjer sem bil v zadnjem letu
tudi najbolj aktiven. Rezultati tega nate-
čaja naj bi bili znani nekje v juniju, tako 
da v tem času tudi meni še ni nič novega 
prišlo no uho.

Držimo pesti. Mnogi so te spoznali 
na letošnji prireditvi Ježkov večer, za 
katero si prispeval svoje ideje, scena-
rij, posodil svoj glas, pokazal pa še kla-
virske, režiserske, igralske ter seveda 
organizacijske sposobnosti. Večer je po 
odzivih obiskovalcev zelo uspel. Nekje 
sem zasledila, da ti je Ježek postal zelo 
blizu.  

Ježka sem spoznal zelo na hitro in ga 
zelo hitro tudi sprejel za svojega. V mno-
gih pogledih se moja miselnost in pogled 
na svet ujemata z njegovim. Zato sem se 
tega umetnika tudi lotil. Dobil sem idejo o 
prireditvi ob 20. obletnici njegove smrti in 
jo nato v zelo kratkem času vrgel na papir, 
sklical Jurija Krajčiča in Natana Vitežni-
ka, ki sta aktivno sooblikovala prireditev, 
nato pa smo skupaj izvedli 4 ponovitve 
– po eno na Gimnaziji Bežigrad in v kul-
turni dvorani na Škofljici in dve v dvorani
OŠ Prežihovega Voranca v Ljubljani, kjer 
je bila prva uprizoritev namenjena učen-
cem, druga pa širšemu krogu obiskoval-
cev. To zadnjo reprizo smo tudi posneli in 
jo je mogoče videti na spletu. S to zadnjo 

ponovitvijo smo nekako tudi sklenili po-
navljanje Ježkovega večera oziroma Mar-
cia funebre, saj se je izkazalo, da je kot 
nepoznana oseba zelo težko najti nekoga, 
ki bi bil pripravljen projekt gostiti, pa če-
prav smo se vedno odrekli vsakršnemu 
honorarju.  

Morda (so)pripravljaš še kakšen po-
doben projekt (za drugo polovico leta)?

Imam v načrtu še precej projektov, tre-
ba pa je še vse dobro premisliti in pre-
soditi, katere teme imajo prednost pred 
drugimi in katere bodo naletele na večje 
zanimanje, saj je v obdobju uveljavljanja 
pomembno predvsem, da se lotevaš česa 
zanimivega. To ne pomeni, da se bo ne-
kaj delalo za vsako ceno, le da bo prišlo 
veliko ljudi in bo posledično narejeno ne-
kvalitetno. Vsak projekt je vreden enake 
pozornosti, zato si je za vsakega od njih 
potrebno vzeti čas in ga narediti na takš-
nem nivoju, da se nato lahko z veseljem 
oziraš v preteklost, na svoje opravljeno 
delo. Vedno pa me privlači področje ali 
tematika, ki je na splošno nekako zapo-
stavljena ali pozabljena, saj potem na tem 
področju lahko naredim marsikaj novega, 
svežega. Tako konec koncev tudi nimam 
neposredne konkurence in si lahko dovo-

lim več svobode – seveda v sprejemljivih 
okvirih.

Pa spregovoriva še o nekaterih tvo-
jih drugih, posredno že omenjenih za-
nimanjih. V osnovnošolskih dneh so ti 
bile blizu atletske steze, sedaj vodiš eno 
od odbojkarskih skupin. Kako pa sicer 
vzdržuješ za učenje in vse ostale aktiv-
nosti nujno potrebno dobro kondicijo? 

Atletske steze so mi bile toliko blizu, 
kolikor je to od mene zahtevala in mi nu-
dila šola, sicer pa nisem bil posebno ak-
tiven športnik. Pred letom in pol sem se 
po povabilu lotil igranja odbojke, kar je 
bilo zame v bistvu presenečenje, saj sicer 
nisem ravno spreten v igrah z žogo, a tu 
sem se nekako našel. Stvar se je tudi dru-
štveno razvila, povečali smo število igral-
cev in tako je sedaj tudi odbojka vedno 
pomembnejši šport v naši občini. 

Kondicijo poleg odbojke vzdržujem 
predvsem z vrtenjem pedal na kolesu in 
pa hojo. Seveda vse v okviru časa, ki ga 
preostane za takšne aktivnosti.

Tvoj glasbeni talent je, kot že ome-
njeno, lahko slišati na tvojih spletnih 
straneh, na prireditvah … Zdi se, da si 
velik oboževalec dalmatinske glasbe in 
slovenskih zimzelenih melodij. 

Prostovoljko in prostovoljca leta v okviru projekta na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) izberejo z namenom promoviranja 
prostovoljstva kot kulture in načina družbenega reagiranja predvsem mladih na izzive ter kot odgovor na nove načine družbeno-
sti in medčloveškega odtujevanja. Predvsem mlade želijo vzpodbuditi za odločanje za prostovoljstvo s tem, da prostovoljstvu in 
posledično prostovoljcem dvigujejo družbeni ugled, demarginalizirajo prostovoljstvo in mu skušajo dati veljavo, kot jo prosto-
voljstvo pozna ponekod v ostalih razvitih državah. 

Ta akcija je bila prvič izvedena  leta 2003 z željo, da bi postala tradicionalna. S projektom želijo za prostovoljno delo nago-
voriti in vzpodbuditi mlade ne glede na to, iz katerega dela Slovenije prihajajo. Starostne skupine so edina kategorija, in sicer je 
prva kategorija do 18 let, druga od 18 do 30 let, tisti nad 30 pa so vključeni v posebno kategorijo. 

Od 117 različnih prijaviteljev so na MSS v aprilu prejeli 25 prijav za prostovoljce, kar 85 za prostovoljke, 41 za projekte ter 3 
prijave, ki ne sodijo popolnoma v nobeno od kategorij. Zaključna prireditev pod pokroviteljstvom predsednika dr. Danila Türka 
z razglasitvijo prostovoljk oziroma prostovoljcev in projekta bo letos nekoliko kasneje kot običajno, predvidoma 18. junija. (Vir: 
www.prostovoljstvo.org)
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11. junija letos bo minilo 10 let, od-
kar je umrl slovenski jazzovski pianist, 
skladatelj in dirigent ter občan Občine 
Škofljica, mojster Jože Privšek, poznan 
tudi pod psevdonimoma Jeff Conway in 
Simon Gale. Rojen je bil 19. marca 1937 
v Ljubljani. Glasbo je študiral na Srednji 
glasbeni šoli v Ljubljani, potem pa še v 
Bostonu v ZDA. Svojo glasbeno pot je 
začel kot inštrumentalist (klavir, vibra-
fon) in svoje prvine do popolnosti razvil z 
nacionalnim jazzovskim orkestrom, ki ga 
še danes poznamo pod imenom Big Band 
RTV Slovenija. Dirigent in umetniški 
vodja te zasedbe je bil več kot tri desetlet-
ja, od leta 1961 pa vse do upokojitve leta 
1995. Zanj je napisal na tisoče skladb in 
priredb. Poleg jazzovskega opusa je zelo 
resno skladal  tudi popevke in ustvaril ne-
kaj nepozabnih slovenskih uspešnic. Naj 
spomnimo na Nad mestom se dani, Vozi 
me vlak v daljave, Silvestrski poljub in 

Ob 10-letnici smrti občana Jožeta Privška

»Vsaka skladba je bila pač rezultat trenutnega stanja emocij.«
Mati, bodiva prijatelja.

O svojem delu je nekoč povedal: »Sam 
pri ustvarjanju nisem nikoli razmišljal, 
ali je to, kar delam, značilno slovensko 
ali ne; vsaka skladba je bila pač rezultat 
trenutnega stanja emocij. Drugače je pri 
aranžiranju. Tu od dobrega aranžerja pri-
čakujemo poznavanje kar najširšega po-
dročja različnih stilnih zakonitosti. Seve-
da pa je potem odvisno od stopnje znanja 
in kreativnosti, kako je to izvedeno. Sam 
sem preučevanju takšnega aranžiranja na-
menil kar precej truda – če se ozrem na-
zaj, ne povsem brez uspeha.«

Maja 1998 je maestro Privšek – manj 
kot mesec dni pred svojo smrtjo – prejel 
Kozinovo nagrado – najvišje skladatelj-
sko priznanje, ki ga podeljuje Društvo 
slovenskih skladateljev – za projekt EBU 
(European Broadcasting Union/Evropska 
radijska zveza) koncerta, izvedenega na 
Jazz festivalu 1997 v ljubljanskih Križan-
kah. Komisija za nagrade je v utemeljitvi 
zapisala: »Prav v tem projektu se je izka-
zal kot mojster instrumentacije in orkes-

trske igre. Ker je imel na voljo najboljše 
glasbenike Evrope, jih je izkoristil in sko-
zi njih potrdil svoj življenjski credo. (…) 
To se je pokazalo zlasti v skladbi Stoji, 
stoji Ljubljanica, ki je bila avizo evrop-
skega meseca kulture in so jo glasbeniki 
iz vse Evrope takoj prepoznali v skupnem 
glasbenem jeziku.«

Maestro Jože Privšek je živel v naši ob-
čini in ga zato lahko upravičeno štejemo 
med pomembne osebnosti naše občine. 
V elaboratu za prenovo in bodočo upra-
vo dvorca Lisičje so njegovi avtorji (R. 
Brunšek, I. Lipovšek, J. Jurkovič) v viziji 
poletnih kulturnih prireditev med drugim 
navedli tudi festival šansona »Privškovi 
večeri«. Če nam jih bo uspelo nekoč iz-
vesti, bo to zagotovo najlepši spomenik 
spomina na tega velikega glasbenika, saj 
v naravi, kot je zapisal Marij Kogoj, ni 
najti nič lepšega in popolnejšega od glas-
be. Ona usmerja človeka v globine njego-
ve duše.

Iztok Petrič

Kot sem že omenil, me zelo zanima igra, 
najbolje pa se počutim, ko to združim z 
glasbo. Seveda mi je všeč tudi samo glas-
beno ustvarjanje in z velikim veseljem bi se 
lotil tudi tega. A v življenju je težko delati 
toliko stvari hkrati. No ja, morda pa le uspe. 
Na začetku sem omenil, da se vse da, če se 
hoče … Na glasbenem področju me vleče 
predvsem v šanson ali podobne žanre, kjer 
je poudarek na kvalitetnem in vsebinsko do-
vršenem besedilu, kakršne imata npr. Frane 
Milčinski Ježek in Đorđe Balašević. To sta 
avtorja in izvajalca, ki jima posvečam naj-
več pozornosti in ki imata največji vpliv na 
mojo miselnost in dejavnost.

Z bratom Juretom tudi potujeta. 
Kakšen zanimiv vtis, kakšna želja za to 
poletje, namig za bralce?

Letos sva imela v načrtu pot po Vzhod-
ni Evropi, a je zadeva odpadla zaradi 
bratovega enoletnega odhoda na Dansko, 
tako da bo najino edino potovanje to po-
letje, ko se bova skupaj odpravila tja gor 
– eden ostane, drugi pa se po nekaj dneh 
vračam.

Če me ža vprašate za potovalni nasvet 
– odkrivajte nove in skrivnoste kotičke, 
na izbirajte glavnih poti in prebudite pu-
stolovskega duha v sebi. Včasih je bolje 
imeti kakšno stvar nenačrtovano, saj se ob 

pretiranem predalčkanju svojega dopusta 
le-ta spremeni v muko in dolgočasje.

Miha, v imenu bralk in bralcev ter se-
veda v svojem imenu se ti zahvaljujem za 
tvojo gostoljubnost in pripravljenost za 
sodelovanje. Želim ti, da bi v letošnji za-
služeni nominaciji, morebiti tudi v samem 
naslovu in v hvaležnosti posameznikov, ki 
jih srečuješ pri svojem delu, v manj sonč-
nih dnevih vedno našel potrditev za na-
daljnjo vztrajanje tako pri učenju, petju, 
igranju kot pri prostovoljstvu.  

  
Pogovarjala se je 

Katja Škrabec

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠKOFLJICA 

vas v sredo, 25. junija 2008, 
vabi na 12. tradicionalni pohod po 

SVARUNOVI POTI. 
Start bo med 7. in 8. uro zjutraj izpod Robežnikovega kozolca, kjer je tudi 
cilj pohoda. Tam se bomo po prehojeni poti okrepčali in nadaljevali s pri-

jetnim druženjem.

VLJUDNO VABLJENI!
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Z velikim upanjem med prebivalci sed-
mih barjanskih občin je bila pred leti spre-
jeta odločitev, da bo Ministrstvo za okolje 
in prostor RS prevzelo postopke za raz-
glasitev novega krajinskega parka iz rok 
Mestne občine Ljubljana.

Večina poznavalcev in tistih, ki so zelo 
zainteresirani, da se Barje ohrani, si je 
oddahnila, misleč, da bodo državni urad-
niki znali zavarovati naravo in ustvariti 
razmere za razvoj tega območja. Okolje-
varstvo, turizem, kmetijstvo, razvoj pode-
želja … je bilo slišati takrat iz uradniških 
logov. Pa je danes, tik pred razglasitvijo 
res tako? Degradacija tega območja se na 
očeh javnosti in pristojnih inšpekcijskih 
služb nadaljuje vsakodnevno. Nepojmlji-
vo zatiskanje oči pred dolžnostjo ukrepa-
nja v primerih divjih odlagališč, zasipanja 
barjanskih travnikov, ki so pod varstvenim 
režimom Nature 2000,  nevarnih odpad-
kov na vodovarstvenih območjih, črnih 

gradenj, nenamenske rabe zemljišč itd.  
Odgovornost si prelagajo kot vročo žer-
javico.

Res je, da kot pravijo na omenjenem 
ministrstvu, niso edini, ki bi bili odgovor-
ni za urejanje vseh nepravilnosti na Bar-
ju. Res pa je tudi, da so uradniki MOP in 
zaposleni v številnih institucijah, ki spa-
dajo pod to ministrstvo, najbolj pristojni 
za ukrepanje s številnimi pooblastili. Pi-
ramida proračunskih služb, inšpekcij, za-
vodov, agencij, ki imajo v opisu del zapi-
sano varovanje, okolje, narava itd., v tem 
primeru ni učinkovitih. Je torej  kaj na-
robe z zakonodajo, je napisana dvoumno, 
jo tolmači vsak po svoje? Dejstvo je, da 
je njihovo delo neučinkovito, saj se unič-
evanje nadaljuje nemoteno.

Ali lahko torej od ministrstva za okolje 
in prostor po razglasitvi krajinskega parka 
pričakujemo res kakršne koli bolj pozitiv-
ne spremembe? Se bo izboljšala infra-

Je okoljskemu ministrstvu mar za okolje?
Kaj bo prinesla dolgo pričakovana razglasitev krajinskega parka Ljubljansko bar-

je, se sprašuje marsikateri prebivalec te barjanske ravnice na pragu glavnega mesta 
države. 

struktura, bo območje manj onesnaženo, 
bodo nastale priložnosti za turizem, bodo 
živali in narava res bolje varovani? 

V zadnjih dveh velikih spomladanskih 
čistilnih akcijah, ko so se prvič združili 
prostovoljci iz sedmih barjanskih občin 
(blizu 1500 udeležencev iz številnih dru-
štev in posameznikov), so jim domačini 
dokazali, da se problemov zavedajo in 
da državna regulativa, ki naj bi urejala to 
področje, ne deluje. Sporočilo prostovolj-
cev državnemu aparatu je bilo jasno in 
razumljivo – je kritika obstoječega siste-
ma varovanja okolja na Barju. Enkratna 
minifestacija okoljevarstvenih prizade-
vanj civilne družbe tudi v mednarodnem 
merilu pa nekaterim ni bila všeč. Očitki 
organizatorjem povezovanja so leteli na 
vse mogoče. Od tega, da so v ozadju po-
litični interesi, da se ustvarjajo finančni 
dobički, da se izvaja samopromocija, da 
zmanjkuje kontejnerjev za odvoz zbranih 
odpadkov, da so to priložnosti za pijanče-
vanje in veselice, da je to tlaka za šolarje 
itd. Česa vse niso očitali. 

10. maja 2008 je na letališču Šentvid pri 
Stični potekalo veliko srečanje motori-
stov, na katerega smo bili povabljeni tudi 
člani Oldtimer cluba Škofljica. Udeleži-
lo se nas je nekje 15–18 članov, in sicer 
samo motoristi.

Pričetek panoramske vožnje je bil ob 

14.30. Pot nas je vodila mimo Šentvida 
pri Stični, preko Ivančne Gorice do Viš-
nje Gore in nazaj proti Ivančni Gorici 
– najprej mimo Stične, nato pa se je zače-
la vzpenjati mimo Mekinj nad Stično do 
znanega kmečkega turizma Pri Okornu na 
Pristavi nad Stično.

OTC Škofljica

Srečanje motoristov v Šentvidu pri Stični
Pri kmečkem turizmu Okoren so nas 

preko 140 motoristov zelo lepo postregli, 
malo smo se okrepčali in nato pot nadalje-
vali nazaj na letališče Šentvid pri Stični.

Tam je bila samo za člane Oldtimer clu-
ba Škofljica podelitev priznanj, seveda pa
brez hostes pri podelitvi ni šlo.

Tako smo počasi zaključili in se odpe-
ljali proti domu, srečanje pa se je ob znani 
glasbeni skupini Ribja čorba iz Beograda 
nadaljevalo še pozno v noč.

Emil Sladič
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V gornjem zaporedju bi naslov lahko 
vseboval še druge najvišje institucije, ki 
so pozitivno naravnane tako do dogodka 
v Celju na državni ravni, ki se ga je naša 
škofljiška župnija udeležila v soboto 10. 
maja, kot do dogodka na župnijski ravni v 
nedeljo 11. maja. 

Kmalu za sončnim vzhodom smo se 
pred župnijsko cerkvijo posedli v avtobus 
in se soncu naproti odpeljali v Savinjsko 
dolino.

Na celjskem stadionu nas je v ime-
nu nove škofije – razglašena je bila 21. 
maja 2006, ima nad 287.000 prebivalcev 
in  111 župnij – v imenu Očeta in Sina 
in Svetega Duha pozdravil njen prvi škof, 
ordinarij dr. Anton Stres. Dejal je, da bi se 
ta shod poleg Slovenskega pastoralnega 
dne lahko imenoval še Katoliški dan ali 
Katoliški shod – za slednje poimenovanje 
si zelo prizadeva del katoliške inteligence 
s prof. Justinom Stanovnikom na čelu, op. 
a. – gotovo pa Dan, ki ga je naredil Go-
spod. Ob geslu dneva »ZA ŽIVLJENJE  
ZA DRUŽINO« nas je spomnil, da kljub 
temu da je v vodeju države ta čas skrb za 
družine bolj čutiti, pa del javne zavesti, 
nekatere institucije in mnogi delodajalci 
niso naklonjeni srečnemu družinskemu 
življenju. Opomnil nas je, naj ta dan in 
vsa naslednja dela za družino pričnemo s 
starim slovenskim pregovorom »Z Bogom 
pričnimo vsako delo, da bo dober tek ime-
lo«. Dodal je, naj z ljubeznijo obarvamo 
svoje kraje in vso državo, naj sočustvu-
jemo in pomagamo trpečim, se veselimo 
s tistimi, ki so veseli, naj vsak dan damo 
vse od sebe, da ne bi obžalovali, da smo 
premalo ljubili. 

Za nagovorom so se med petjem in 
glasbo zvrstila pričevanja: zakonske-
ga para, družine s posvojenim otrokom, 
podjetnika, športnika, družine z izkušnjo 
zasvojenosti, oseb iz sveta politike in du-
hovniške družine. Vmes so iz bližnjega 
Salezijanskega mladinskega centra Celje 

pritekli mladih za edinost iz Marijinega 
dela, ki so se pridružili svetovni športni 
štafeti »Run4unity« – tek za edinost, ki je 
tega dne zaobjel ves svet – in z dolgimi 
kosi blaga različnih barv ter v različnih 
simbolih (križ, šopek, sonce, srce itd.) 
razpeli mavrico bratstva. Prebrali so še 
svoje sporočilo z naslovom »Pobarvajmo 
mesto«.

Ob koncu maše, ki jo je vodil pred-
sednik Slovenske škofovske konferen-
ce, ljubljanski nadškof metropolit msgr. 
Alojz Uran, nam je bil prebran pozdravni 
telegram papežu Benediktu XVI.

V sklepnem delu pa je msgr. Santos 
Abril y Castello, papeški nuncij v Slo-
veniji, blagoslovil podobe Svete družine, 
jih izročil slovenskim škofom, ki so jih 
naprej razdelili predstavnikom družin iz 
vseh slovenskih župnij. Iz naše župnije 
sta sliko kot predstavnika družin prejela 
zakonca Nada in Silvo Marinčič. Ta bo v 
tem letu, ki je »Leto družine«, potovala 
po domovih v naši župniji. Prejeli smo 
še blagoslov, zmolili »Angel varuh« za 
srečno vrnitev, zapeli »Marija, skoz’ živ-
ljenje« in že smo se, za razliko od zjutraj, 
peljali za soncem proti domu.

In prebudili smo se v sončno nedeljo, 
Gospodov dan, dan prvega svetega obha-
jila naših mladih kristjanov. 

Ko sem podpisani ob zvonjenju prišel 
na cerkveno dvorišče, so prvoobhajanci s 
svojimi starši že stali v sprevodu, priprav-
ljeni, da vstopijo v božjo hišo.

In ko je v zvoniku odbila deseta ura, so 
– ob Janezovi spremljavi na orglah, Kristi-
ninih zvokih flavte in Marjetkinega otro-
škega (že skoraj dekliškega) cerkvenega 
pevskega zbora sv. Dominika Savia – pr-
voobhajanci skupaj s starši, ministranti in 
našim župnikom slavnostno zasedli pred 
oltarjem pripravljene sedeže. Župnik  je 
nato poljubil oltar, ki pomeni Kristusa, vsi 
smo se pokrižali, sledili pa so  nagovori 
župnika, prvoobhajanca in starša. 

Po božji besedi in evangeliju je naš 
župnik spregovoril prvoobhajancem, nji-
hovim staršem in seveda tudi vsem nam. 
Naj zapišem samo nekaj poudarkov.

Kako velik dogodek je srečavanje, pa 
naj bo to v družini, med sosedi, prijatelji 
ali danes še posebej v cerkvenem obče-
stvu, ko bodo naši otroci po večletni pri-
pravi prvič v podobi kruha prejeli Jezusa. 
Naši malčki so dragoceni, saj nas bodo ob 
in po našem odhodu zamenjali.  Za njiho-
vo pošteno prihodnost je neobhodno po-
trebna prvenstveno pomoč staršev, in tudi 
pomoč vseh nas, da bodo lažje spoznali, 
kaj bi v življenju radi bili. Prava staršev-
ska ljubezen je darovanje in sposobnost 
znati ob preveliki potrošniški miselnosti 
in ponudbi v otrokovo korist reči odločen 
ne. Njihovi stopnji dojemanja primerno 
smo jim dolžni pomagati spoznavati in 
odkrivati velike skrivnosti življenja. Na-
učiti jih moramo hvaležnosti za vsakdanji 
kruh, dar življenja, dar vere, dar znanja, 
hkrati pa jih moramo pripraviti na udarce, 
ki jih prinaša življenje.

Ob povzeti vsebini smo slišali še res-
nično podobo o reševanju vnuka. Staremu 
atu se je med reševanjem vnuka pri drsa-
nju vdrl led, mraz je povzročil bolezen, ta 
pa smrt. Poduk tega zgleda je, da moramo 
biti pripravljeni tudi na darovanje.

V drugi zgodbi smo zvedeli, da je otrok 
ob smrti svoje matere tolažil svojega oče-
ta.  Darovati in pomagati zmorejo torej 
tudi otroci.

Pri očenašu so prvoobhajanci sklenili 
krog za gorečo skupno molitev in kmalu 
za tem iz tega kroga prejeli sveto hostijo 
in odhajali na sedeže k svojim staršem. V 
nadaljevanju so sledili zahvala in obljuba 
dobrote, blagoslov in odhod na cerkveno 
dvorišče, kjer so nas prvoobhajanci še po-
gostili. Hvala jim za vse lepo.

Anton Mušič,
Skupina za oznanjevanje ŽPS

Slovenski pastoralni dan v Celju, v župniji Škofljica prvo sveto obhajilo

Za življenje – za družino – za župnijo – za občino ...

Še dodatni razlogi za nezaupanje v 
nastajajoči krajinski park, ki naj bi ga 
upravljala država, so projekti na tem ob-
močju, ki jih sofinacirajo s proračunskim 
denarjem. Javnost je zadržana tako do  
projektov, ki niso povezani z domačini na 
Ljubljanskem barju, kot do projektov, ki 
niso pomembni za ohranitev in varovanje 

narave ter živali, ki naj bi bila osnovna ci-
lja ustanovitve krajinskega parka. Dejstvo 
je tudi, da gre za pogosto sporne odločitve 
komisij, o katerih bi lahko svoje mnenje 
izreklo tudi računsko sodišče, ki bedi nad 
porabo državnega denarja.  Podpora Kra-
jinskem parku Ljubljansko barje?  Vse-
kakor DA. Velik NE pa neučinkovitosti 

pri preprečevanju uničevanja narave z 
divjimi odlagališči, degradaciji prostora 
in okolja ter nenazadnje tudi pri netrans-
parentnemu trošenju državnih sredstev za 
vprašljive projekte. 

Okoljevarstveno društvo  
Barjanski zmaj

Tomaž Toni
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JAVNI RAZPIS
ZA UPORABO PLESNE, VEČNAMENSKE  

ŠPORTNE DVORANE
IN TELOVADNICE  V OSNOVNI ŠOLI  ŠKOFLJICA 

V SEZONI 2008/2009
Vabimo športna društva, klube, rekreativne skupine…, da vložite vlogo za upo-

rabo prostorov (telovadnica OŠ Škofljica, plesna dvorana in večnamenska šport-
na dvorana Škofljica), ki so namenjeni športnim dejavnostim (igranju rokometa,
malega nogometa, košarke, odbojke, namiznega tenisa, badmintona, plesni de-
javnosti in različni drugi splošni vadbi oziroma rekreaciji). 

Prednost pri uporabi prostorov imajo športna društva in klubi, ki se ukvarjajo z 
mladino, so usmerjeni v kakovostni in tekmovalni šport in so vključeni v financi-
ranje programa športa iz proračuna Občine Škofljica.

Vloga mora obvezno vsebovati:

• naziv in naslov društva/kluba, rekreativne skupine,…
• priimek, ime, naslov, telefonsko številko in elektronski naslov kontaktne osebe,
• naslov prejemnika računov za najem športne površine,
• želeni termin (v okviru spodaj navedenih dni v tednu),
• obliko rekreacije (vrsta, dejavnost),
• seznam udeležencev v skupini. 

Obrazec vloge in cenik najema prostorov bosta objavljena na spletni strani Občine 
Škofljica. Vlogo lahko dvignete v času uradnih ur tudi  v sprejemni pisarni in jo izpolnjeno po-
šljite na naslov:  Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, do vključno 30.  julija 
2008. 

Začetek rekreacije je predviden: 1. septembra 2008
Zaključek rekreacije je predviden: 24.  junija  2009

Prostore namenjene športnim dejavnostim bo možno uporabljati:

• ponedeljek, torek, sreda, četrtek,  petek:              16.00–22.00
• sobota: 9.00–22.00
• nedelja: po dogovoru
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Na osnovi prejetih vlog bo uprava Občine Škofljica pripravila predlog koriščenja prostorov

namenjenih športnim dejavnostim, dokončno pa ga bo potrdil župan Občine Škofljica.
Razpis je objavljen v uradnem glasilu, na oglasni deski in spletni strani Občine Škofljica.
Uporabnikom bodo termini dodeljeni za sezono september 2008 – junij  2009. 
Med Občino Škofljica in najemniki športnih površin bo sklenjena pogodba o najemu, ki vam

jo bomo skupaj z urnikom uporabe prostorov poslali na naslov, ki nam ga boste posredovali. 

Zainteresirani uporabniki razpisanih športnih površin morajo obvezno vložiti vlogo na obrazcu, 
ki je objavljen na spletni strani Občine Škofljica www.skofljica.si. V primeru, da želite prejeti ob-
razce po e-pošti, prosimo, da nam to sporočite na naslov: joze.kastelec@obcina.skofljica.si.

Nepopolnih vlog in vlog, ki bodo prispele po  navedenem datumu, ne bomo obravnavali.

Šifra:          674–16/2008
Datum:      01.  junija  2008

Občina Škofljica
Boštjan Rigler, univ. dipl. inž. grad.,l.r.  

Ž U P A N
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Iz poslanske klopi

Od začetka leta naša poslanska skupina, 
Poslanska skupina SDS, dvakrat mesečno 
obiskuje območja predvidenih pokrajin 
z namenom, da preverimo, kakšna je na 
terenu podpora regionalizaciji. Praktično 
ob vseh srečanjih z lokalnimi oblastmi, 
zavodi in podjetji ugotavljamo, da je na-
klonjenost uvedbi pokrajin velika, saj se 
območja in majhne občine zavedajo, da 
marsikaterega programa in projekta ne 
morejo izvesti le v okviru svoje občine, 
zato je potrebno širše povezovanje, ki pa 
je zaradi pomanjkanja formalnih pogojev 
otežkočeno. Obenem se praktično vsa ob-
močja zavedajo zaostankov in mnogih 
priložnosti, ki so jih zaradi slabe promet-
ne povezave in drugih težav, s katerimi se 
spopadajo, zamudile.

Vladna Služba za lokalno samoupravo 
in razvoj je pripravila vse potrebno, da bi 
še v tem mandatu uvedli pokrajine in da 
bi le-te v prihodnjih letih zaživele. Pri-
pravila je vse potrebne zakone, vključno z 
zakonom, ki prenaša naloge z državnega 
nivoja na pokrajinski nivo, in zakonom, ki 
določa območja pokrajin. V Sloveniji smo 
namreč sprejeli veliko zakonov in resolu-
cij z namenom, da bi se Slovenija enako-
merneje razvijala, kar pa se ni zgodilo, še 
več, beležimo čedalje večje zaostanke za 
osrednjeslovenskim območjem. 

Da ima ta sestava vlade in parlamenta 
iskren namen, da se za celotno Slovenijo 
naredi nekaj več, je dokazala že s svojimi 
obiski po bodočih regijah, ki jih sedaj ob-
iskuje že drugič in obenem preverja, ali so 
se uresničili sklepi s prvih obiskov ali ne 
in zakaj ne, kje se zatika in kaj je še po-
trebno narediti. 

Zato verjamemo, da je pravi odgovor 
na razvojne zaostanke in neuresničevanje 
sklepov ustanovitev vmesnega člena med 
državo in lokalnim nivojem prav ustano-
vitev pokrajin. To bi vsem območjem pri-
neslo bistveno več sredstev za razvoj in 
vlaganje v infrastrukturo, ki največkrat, 
ker je stara in neučinkovita,  ovira razvoj 
posameznega območja.

In tisto najpomembnejše – na nivoju 
pokrajine bi sami določali prioritete, te se 
namreč ne bi sprejemale na vladnih orga-
nih ali v parlamentu, temveč bližje ljudem 
in okolju, za katerega gre. 

Opozicijski poslanci so tudi sami pod-
pirali uvedbo pokrajin in se o tem tudi 
javno izrekali, ko pa je bilo potrebno to 
izglasovati, so podporo uvedbi pokrajin 

22. junija 2008 bomo odločali o svoji pokrajini
odrekli. Zato je bila v okviru koalicije 
sprejeta odločitev, da predlagamo po-
svetovalni referendum, na katerem bi se 
državljanke in državljani izrekli, ali želijo 
pokrajino na svojem območju ali ne oz. bi 
se opredelili o imenu pokrajine. Ob tem je 
potrebno povedati, da so se občinski sveti 
večine občin pozitivno opredelili za regi-
onalizacijo Slovenije in v tem vidijo svojo 
razvojno priložnost. 

Predlog za posvetovalni referendum, ki 
smo ga oblikovali in vložili v postopek, 
vsebuje 12 pokrajin in  Mestno občino 
Ljubljana, ki bi opravljala tudi nalo-
ge pokrajine. Ne zdi se nam smiselno 
državljank in državljanov spraševati o 
abstraktnih stvareh (npr. ali potrebujemo 
pokrajine ali naj jih bo 6, 8, 9 ali 14), saj 
je čas, ko smo se o tem pogovarjali, že 
zamujen. Zamujen je bil z dnem, ko smo 
uvedli 12 statističnih regij in naknadno še 
2 subregiji. To se je dogajalo v prejšnjih 
mandatih, ta vlada in sestava parlamenta 
pa je tako število prevzela kot dediščino 
prejšnjih dogovorov in odločitev. Na tak 
način bi uvedbo pokrajin umaknili v ne-
določeno prihodnost, kar pa se nam, glede 
na navedeno, ne zdi primerno, celo krivič-
no do območij, ki “capljajo” na mestu in 
se ne morejo hitro ter uspešno razvijati. 
To posledično pomeni  manj delovnih 
mest, manj investicij, manj vlaganj, manj 
prijetno okolje za bivanje državljank in 
državljanov, preseljevanje mladih in izob-
raženih ljudi v centre ...

V času do obravnave predloga na od-
boru za lokalno samoupravo in razpisa re-

ferenduma se oblikuje še predlog o tem, 
da bi se največja, osrednjeslovenska regi-
ja razdelila na dve – na severno in južno, 
tako da dokončne odločitve o tem, kam 
bo spadala Občina Škofljica, še ni, vari-
anti pa sta dve.

Če bo ostala osrednjeslovenska pokraji-
na kot ena, bo občina del te,

v kolikor se bo razdelila na dve območ-
ji, pa bo del južnega dela. V tem primeru 
se boste opredelili tudi do imena pokra-
jine.

Menim, da je prav, da v Sloveniji uve-
demo pokrajine in da se območja s po-
dobnimi problemi podobno razvijajo ter 
povezujejo. Sodelovanje med občinami 
od uvedbe statističnih regij in ustanovitve 
regionalnih razvojnih agencij že poteka, 
tako da se Občina Škofljica povezuje v
okviru in pod koordinacijo Ljubljanske 
regionalne razvojne agencije, ki pa ji za 
to, da bi bila bolj učinkovita, manjka po-
krajinska organiziranost oziroma organi 
pokrajine, ki bi sprejemali potrebne odlo-
čite in pristojnosti, ki jih agencija ne more 
imeti, pač pa jih imajo organi ter uprava 
pokrajine.  

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 spletnih 
straneh www.alenkajeraj.sds.si.

Alenka Jeraj, 
poslanka v Državnem zboru  

Republike Slovenije

Varianta razdelitve osrednjeslovenske pokrajine na dva dela
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Politične stranke

Tako je izzvenela redna letna konferen-
ca Občinskega odbora DeSUS, Demo-
kratične stranke upokojencev Slovenije 
Občine Škofljice, ki je bila dne 3. aprila
2008 ob 18. uri v polni kulturni dvorani 
na Škofljici.

Po pozdravu gostov, med njimi predstav-
nika Pokrajinskega odbora DeSUS  Ljub-
ljana  g. Franca Čuka, predsednika Občin-
skega odbora DeSUS  Brezovica g. Štefa-
na Savanoviča,  je nastopil ŽPZ Laniške 
predice, ki je s tremi pesmimi poskrbel za 
svečan pričetek konference.

Predsednik občinske organizacije g. 
Jože Levstek je prebral letno poročilo o 
delu stranke in obenem prosil konferenco 
za razrešitev, ker mu zdravstveno stanje 
ne omogoča več tako aktivnega dela, kot 
ga je opravljal do sedaj. Član odbora pa 
še ostaja. V razpravi so člani poudarili, da 
je g. Levstek zelo zaslužen član  OO De-
SUS, saj je aktiven že od vsega začetka, od 
leta 1993, in večino časa, razen dveh man-
datov, tudi njegov predsednik. Vsi člani 
stranke se mu lepo zahvaljujemo za nje-

govo sodelovanje. Konferenca je soglasno 
sklenila, da bo delo predsednika do konca 
mandata opravljal g. Peter Pal.

Poudarili so tudi, da je DeSUS opravi-
čil svoj namen, saj dosledno zastopa do-
sedanjo pokojninsko ureditev, se bori proti 
zmanjševanju pravic iz zdravstvenega var-
stva, podpira zaposlovanje mladih za ne-
določen čas in  zagovarja enake možnosti, 
predvsem glede varstva in šolanja, vsem 
otrokom. Vse to bo možno uresničiti le, če 
bomo v DZ imeli dovolj poslancev, vsaj 
enega v vsaki od osmih volilnih enot.  

Glede kandidata v naši 3. volilni enoti 
– razmišljamo seveda o posamezniku, ki 
bo imel dovolj ugleda, znanja in zmožno-
sti za zastopanje naših stališč – pa ostaja 
presenečenje.

Konferenca je opozorila tudi na dejstvo, 
da smo bili na Škofljici DU, organizacija
ZB in DeSUS prvi, ki smo dajali pobude 
in zahteve po gradnji doma za starejše 
občane. V predvolilnem času si nekateri 
pripisujejo absolutno zaslugo za uresni-
čitev projekta samo zato, ker je pristojno 

ministrstvo, ki je dalo koncesijo za izgrad-
njo doma, v njihovem resorju. Zato je bil 
sprejet sklep, da izdelamo kronologijo pri-
zadevanj za izgradnjo doma, spremljamo 
potek gradnje ter izvajanje koncesije.

Sprejeti sta bili predlagani pobudi na 
ministrstvo za okolje in prostor, da se 
skrajno resno pristopi k reševanju proble-
ma obvoznice Kočevje–Ljubljana, ter na 
ministrstvo za zdravje, da se razširi pro-
gram zdravstvenega varstva na Škofljici,
saj se je prebivalstvo v naši občini v za-
dnjih letih občutno povečalo, obseg stori-
tev pa je ostal enak.

Občinski odbor DeSUS

Spoštovane občanke in občani!

Ob dnevu državnosti Vam v imenu OO LDS Škofljica iskreno čestitam!

Slovenci smo po več kot 1200 letih pred sedemnajstimi leti končno dočakali svoje sanje o neod-
visni državi. Vendar je sama država le hladna zgradba, v kateri vlada sistem. Ljudje, ki v njej živimo, 

pa smo njeno srce. Prizadevati si moramo, da bomo v njej vsi našli svoje zadovoljstvo in da bomo po-
skrbeli, da bo tudi najbolj zapostavljen otrok deležen občutka pripadnosti svojemu narodu. Že stari 

Rimljani so dejali, da država obstaja le toliko časa, dokler ljudje verjamejo vanjo.
Mi verjamemo v Slovenijo in njene ljudi!  

Ivan Jordan

DeSUS

Za socialno državo – za napredek v občini
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Zgodba o pokrajinah se v državnem 
zboru nadaljuje že vse od sredine prejšnje-
ga desetletja. Vse dosedanje vladne koali-
cije so v svoje programe zapisale, da bodo 
izvedle decentralizacijo Slovenije tako, da 
bodo ustanovile pokrajine, vendar se to 
doslej še ni zgodilo.

Poglejmo si le nekaj razlogov za uvedbo 
pokrajin. Če bi se razvoj Ljubljane v smis-
lu bruto domačega proizvoda ustavil na 
sedanji ravni, bi Pomurje Ljubljano dohi-
telo čez 34 let, Zasavje čez 31 let, celjsko 
območje pa čez 15 let. Ker se razvoj Ljub-
ljane ne bo ustavil, česar si niti ne želimo, 
je jasno, da bodo ostali predeli Slovenije 
še bolj zaostajali kot doslej. Zgovoren 
je tudi podatek, da se je število delovnih 
mest med leti 2000  in 2006 zmanjšalo v 
Pomurski statistični regiji, na Koroškem, 
Gorenjskem, v Zasavju in še kje. Zato pa 
je v Ljubljani število delovnih mest naras-
lo za 25.954. To so le nekateri razlogi za 
ustanovitev pokrajin.

Sedanja vlada je tudi s soglasjem opo-
zicije spremenila ustavo. To je pomenilo 
začetek postopka priprave več zakonskih 
besedil, ki bodo omogočila ustanovitev 

pokrajin. Glede na soglasje vseh strank v 
državnem zboru, razen SNS, da bomo pri-
pravili predlog ustanovitve 14 pokrajin v 
začetku aprila 2007, je vlada take zakone 
tudi pripravila. Zakoni ne predvidevajo 
novih davkov, predvidevajo pa prenos na-
log, ljudi in okoli 1.300 milijonov evrov z 
državne ravni na pokrajine. Toda februarja 
letos je opozicija ključni zakon zavrnila. 

Po sedanjem predlogu vlade se bodo 
ljudje odločali za 13 pokrajin, in sicer vsak 
o svoji pokrajini. To je pošteno do ljudi. 
Če se ljudje na kakem območju ne bodo 
odločili za pokrajino, bo  tisto območje  
priključeno sosednji pokrajini. Očitki opo-
zicije, da gre za zapravljanje denarja in 
predvolilno kampanjo vladajočih strank, 
niso resni. Ne glede na to, da bo ta referen-
dum posvetovalne narave in za poslance v 
državnem zboru ne bo obvezujoč, in ne 
glede na to, ali bo pokrajinska zakonodaja 
sprejeta v tem ali naslednjem mandatu, je 
jasno, da bo sedanji ali prihodnji predsed-
nik vlade na mizo dobil »naročilo ljudi«. 
Tega pa ne bo mogoče kar tako prezreti. V 
SDS vemo, da ga bomo izpolnili po volji 
ljudi.

Občinski odbor SDS Škofljica

želi vsem državljanom  
Republike Slovenije

lepo praznovanje dneva državnosti.

Z veseljem in ponosom se spomni-
mo pomembnih dogodkov izpred se-
demnajstih let, veselimo se uspehov, 

ki jih je naša država že in jih še bo 
dosegla v prihodnje, in bodimo po-
nosni, da smo Slovenci ter da lahko 
bivamo in ustvarjamo v samostojni 

ter demokratični deželi.

Referendum o pokrajinah
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Tema meseca

Pogled na našo občino iz zraka bi bil 
zagotovo zaznamovan z mnogimi lisami, 
ki bi pripovedovale, da je spodaj gradbiš-
če. Ko se človek pripelje na Lavrico, je 
pogled na neki način kar impozanten, saj 
v dolini, ki se zapira proti Molniku, uzre 
kar šest dvigal. Tam nastaja Naselje ob 
potoku. Podobna slika, le nekoliko bolj 
dovršena, popotnika doleti na Škofljici,
kjer se dograjuje Naselje Lanovo, kmalu 
pa naj bi začeli graditi tudi dom starejših 
občanov. V samem središču Želimelj, tik 
ob cerkvi, pospešeno gradijo individualne 
stanovanjske hiše. V Smrjenah nastajajo 
t. i. ekološke hiše. Skorajda v vsakem na-
selju se kaj gradi. Investicije občine so v 
večini primerov še v fazi pridobivanja do-
voljenj. V nadaljevanju podajamo nekaj 
podatkov o investicijah.

Odprte občinske investicije 
Izvedba primarnega kanala Rudnik–

Lavrica je pri koncu, dokončanje del je 
vezano na zaključek obnove vodovoda 
po Nebčevi ulici na Lavrici, kjer trenutno 
poteka priključevanje hišnih vodovodnih 
priključkov. 

Obnova Nebčeve ulice se bo začela 
takoj po zaključku  izvedbe komunalne 
infrastrukture. Trenutno potekajo zadnja 
usklajevanja med posameznimi uprav-
ljavci gospodarske javne infrastrukture, 
usklajevanja projektne dokumentacije in 
priprava razpisne dokumentacije.

V izdelavi so projekti za vodovodne 
sisteme Gorenje Blato, Pevčeva dolina in 
za obnovo vodovoda Lavrica–Škofljica
ter vodovoda v naselju Dole. Pri pripra-
vi projektov sodelujejo tudi predstavniki 
vaških skupnosti, kar je izrazito zlasti v 
primeru vodovoda na Dolah.

Za primarni kanalizacijski zbirnik  Škof-
ljica–Lavrica in za meteorno ter fekalno 
kanalizacijo na Pijavi Gorici se pridobi-
vajo soglasja lastnikov, ravnokar pa so se 
pridobili projekti za kanalizacijo Želim-
lje, tako da se pripravlja vloga za prido-
bitev gradbenega dovoljenja za del kanal-
skih vodov. 

Za kanalizacijo v naselju Žaga  je že 
vložena vloga za gradbeno dovoljenje. 

Prva faza predvideva izvedbo po Žagar-
ski ulici in to usklajeno z ostalo komunal-
no infrastrukturo (obnova vodovoda, pli-
nifikacija, telekomunikacijski vodi).

Za drugo fazo Poslovno obrtne cone 
Škofljica je trenutno projektna dokumen-

Investicije v Občini Škofljica

tacija PGD/PZI  v izdelavi. (Pripravila 
Služba investicij na Občini Škofljica)

Naselje Lanovo 
Naselje je ime dobilo po katastrski ob-

čini Lanišče, ulica pa je imenovana Ob 
potoku. Gospod Janez Gregorič mi je 
povedal, da so se člani Vaške skupnosti 
Klanec - Zalog (Janislav Strgar, Marjan 
Čučkin in Janez Gregorič) na  občinsko 
pobudo 1. 3. 2007 zbrali pri gospodu Čuč-
kinu in se dogovorili o možnostih za ime 
ulice v novem naselju.Variantni predlog 
je bil  Pod Kolnikom (hrib pod Zalogom 
oziroma nad novim naseljem je namreč 
imenovan Kolnik), a ker ime ni splošno 
znano in ni značilno za novo naselje, je 
obveljalo ime Ob potoku, saj naselje leži 
vzdolž Škofeljščice. 

Lastnik zemljišč in investitor naselja je 
podjetje TA-BU Investicije, Organizacija 
izvedbe nepremičninskih projektov za trg, 
d. d., Pod hribom 78, Ljubljana; izvajalca 
del pa sta Rimi, d. o. o., in Hidroinženi-
ring, d. o. o.. Lanovo bo po prvi fazi se-

stavljalo 75 stanovanj različnih velikosti 
(5 garsonjer, 36 2-sobnih, sedem 2,5-so-
bnih, 13 3-sobnih, deset 4-sobnih ter šti-
ri 4,5-sobnih) v 5 objektih (od tega ena 
lamela in štiri vila bloki), v prvi fazi pa 
bo narejenih še 10 (od 45 načrtovanih) 
vrstnih hiš. Med posameznimi objekti so 
urejene  majhne zelene površine, v garaži 
in ob zgradbah pa naj bi bilo zagotovljeno 
potrebno število parkirnih mest za stano-
valce in obiskovalce. V manjši poslovni 
stavbi ob robu naselja je predviden pros-
tor za dve poslovni enoti, in sicer za trgo-
vino ter gostinski lokal. 

Spletni cenik že narejenih 42 stanovanj 
kaže naslednje stanje: 4 od 5 garsonjer so 
prodane, ena je rezervirana;  prodanih je 
7 dvosobnih stanovanj, 4 so rezervirana, 
prosta pa so še tri; dve dvoinpolsobni sta-
novanji sta prodani, prav tako sta dve pro-
sti in eno rezervirano; prodano je le eno 
trisobno stanovanje, kar 8 je še prostih, 
dve pa sta rezervirani; podobno je s štiri-
mi večsobnimi stanovanji, saj so prodana 
le tri, prostih je 8,  eno pa je rezervirano.
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POC Škofljica
Po podatkih z občinskih spletnih stra-

ni je po 1. fazi  v POC Škofljica asfalti-
ranih 7784 m2 cestnih površin, 1188 m2 
kolesarskih stez in 1165 m2 pločnikov. V 
cestah so urejeni komunalni vodi, čez po-
tok Škofeljščica pa je zgrajen 19,3 m dolg 
mostiček.

Na območju POC Škofljica se trenutno
(od visokih gradenj) v drugi fazi gradi po-
slovno-skladiščni objekt Fact, katerega 
investitor je Fact International, d. o. o., 
Koblarjeva 34, Ljubljana; izvajalec pa je 
Fact Gradnje, d. o. o., prav tako s Koblar-
jeve v Ljubljani.

Dela so očitno končana na stavbi ob 
železniški progi, s Kočevske ceste pa je 
na tem objektu že videti z grafiti popisano
steno.

Dom starejših občanov
Zemljišče za zdravstveno postajo na 

Škofljici, kjer so bile po prvotnem načrtu 
predvidene individualne gradnje, je name-
njeno izgradnji doma starejših občanov. 
Koncesijo za dom (s 150 oskrbovanimi 
osebami, število se lahko z dovoljenjem 
poveča za 15 oseb, načrtovanih pa je tudi 
nekaj manj kot 60 stanovanjskih enot) 
je dobil Sanolaborjev socialnovarstevni 
zavod Vitadom. Na spletnem Dnevniku 
lahko preberemo še, da je začetek gradnje 
doma pričakovati septembra letos, vse-
litev pa decembra prihodnje leto. Idejni 
projekt doma in varovanih stanovanj  je 
že izdelan, domači svetniki so spremembo 
zazidalnega načrta za VS 9/10 Škofljica
sprejeli 12. 2. 2008, gradbeno dovoljenje 
se pričakuje do avgusta 2008, do takrat 
pa bodo izbrali izvajalca del. (Pripravila 
Katja Škrabec)

Ekološke hiše v Smrjenah
V Smrjenah se je novembra 2006 pričela 

gradnja šestnajstih individualnih enodru-
žinskih hiš, zasnovanih po sistemu pod-

jetja Riko Hiše. To so popolnoma lesene 
hiše, z zelo velikim energetskim izkorist-
kom, kar prinaša majhne stroške ogreva-
nja. Celotna konstrukcija je iz masivnega 
lepljenega, tehnično suhega smrekovega 
lesa. Les je med vsemi gradbenimi ma-
teriali najbolj energetsko varčen, saj se 
v njegovem življenjskem ciklusu porabi 
najmanj energije. Ker je les slab toplotni 
prevodnik in dober izolacijski material 
– odbija sončne žarke in zadržuje toploto 
– so to nizkoenergijske in ekološke hiše.

Investitor v naselje šestnajstih hiš je ne-
premičninsko podjetje Imperium iz Smr-
jen. V celotni dolžini naselja bo urejena 
javna razsvetljava, predviden pa je tudi 
drevored. Hiše stojijo na ravnih in sonč-
nih parcelah velikosti od 320 do 544 kva-
dratnih metrov. Stanovanjska površina hiš 
pa se razteza od 82 do 165 kvadratnih me-
trov. Cene na enoto se gibljejo od 273.401 
do 490.745 evrov. Hiše so modernega vi-
deza in tlorisnih oblik črke L, T in Z.

Od šestnajstih hiš je trenutno zgrajenih 
šest, ena je tudi že vseljena, za preostalih 
deset pa so pripravljeni temelji in se nada-
ljujejo dela. (Pripravil Jure Brkinjač)

Novogradnje na Lavrici 
Včasih krajani hodijo po domačem kra-

ju in ugibajo, kdo gradi te nove, velike ob-
jekte. Na Lavrici so v fazi gradnje 3 večji 
objekti, nekaj zadev pa je tudi v pripravi. 
Poglejmo, kaj se dogaja.

Na Dolenjski cesti ob desni strani po-
toka Prošca, tik pri mostičku je investitor 
dveh steklenih blokov firma  STIKING,
d. o. o., iz Ljubljane z Dolenjske ceste. Z 
deli že malo zamujajo. V gradnji imajo 15 
stanovanj z uporabno površino 50–60 m². 
Letos julija načrtujejo vselitev. Morebit-
nih kupcev ne sprejemajo več, ker je vse 
prodano. Celotna gradnja traja že 3 leta 
in pol. Temu so krivi dolgotrajni postopki 
pridobivanj soglasij.

Na začetku Lavrice, gledano iz Ljublja-
ne proti Škofljici, je na desni strani Do-
lenjske ceste v gradnji velika zgradba. In-
vestitor teh del je podjetje NERED Bojan,  
d. o. o.. Zgrajena zgradba bo poslovni ob-
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jekt. Osnovna dejavnost podjetja so avto-
busni prevozi, zato bodo imeli tu delavni-
ce za vzdrževanje svojih vozil. Poleg tega 
bo imela svoje prostore tudi turistična 
agencija, ki deluje v okviru imenovanega 
podjetja. Posamezna etaža bo imela 400 
m² površine. Skratka, vse zgrajeno bo slu-
žilo za potrebe zasebnega podjetja.

Ob potoku Prošca, ki priteče s Sel, na-
staja novo stanovanjsko naselje podjetja 
iProjekt. Soseska je poznana z imenom  
Naselje ob potoku. Prvi kupci naj bi se 
vselili leta 2010. Gradi se14 nizkih blo-
kov z 289 stanovanji različnih velikosti  
(od garsonjer do petsobnih v velikosti od  
27 do 120 m²). Narejenih bo tudi 22 eno-
družinskih hiš v velikosti 145 do 209 m². 
Vsako stanovanje ima še klet in 2 parkir-
ni mesti. Obiskovalci bodo imeli ločeno 
skupno parkirišče. Dela so v polnem teku. 
Trenutno je prodanih  42 % enot, 6 % je 
pa rezerviranih. Največ interesentov je za 
manjše stanovanjske enote. (Pripravil An-
drej  Pogačnik) 

Že ta površna predstavitev gradenj v 
naši občini je prikazala, da je za našo ob-
čino kar precej zanimanja, zlasti po sta-

novanjski gradnji. Upamo lahko, da bo 
stanovanjsko gradnjo čim prej dohitela 
tudi gradnja komunalne infrastrukture ter 
vzgojno-izobraževalnih in zdravstveno-
socialnih ustanov. Ko bomo enkrat dobili 
novo šolo in vrtec, bo potrebno misliti na 
nov zdravstveni dom, na več športnih po-
vršin in igrišč, na katerih bodo naši otroci 

varni, saj so sedaj povečini prepuščeni ce-
sti. Ob vseh gradnjah tudi upamo, da po-
tekajo pod dobrim strokovnim nadzorom, 
da bodo narejene v okviru danih dovoljenj 
in kakovostnih standardov. Vsem novim 
priseljencem pa želimo, da bi se med 
nami dobro počutili.

Prispevke zbral Iztok Petrič

V petek, 11. aprila 2008, sta vzgojite-
ljici Milena in Sonja v sodelovanju z ma-
micami 3-letnih otrok skupine Polžkov v 
vrtcu na Lavrici pripravili modno revijo. 
Poskrbeli sta za vse najmanjše scenske 
podrobnosti in tako podkrepili umetniški 
vtis modne revije. 

Dva tedna pred dogodkom sta organi-
zirali sestanek mamic, kjer smo se dogo-
vorile o tematskih izhodih modne revije 
ter porazdelile med starše vse potrebne 
zadolžitve: glasbeno ozadje, napovedo-

vanje, snemanje in slikanje, pogostitev, 
vabila …

Modna revija se je pričela z izhodom, ki 
smo ga poimenovali Mojster Miha. Fantki 
so bili pripravljeni na vse nevšečnosti pri 
delu, saj so bili oblečeni v delovne kombi-
nezone in opremljeni z vsemi pripomočki, 
ki jih pravi mojstri potrebujejo. Pridružila 
se jim je tudi mala Malči.

Športni izhod – dresi, trenirke in ostala 
oblačila, primerna za športno udejstvova-
nje najmlajših – je spremljala domiselno 
izbrana glasbena kulisa.

Športno-eleganten izhod je bila prilož-
nost, da se v vsem svojem sijaju pokažejo 
tudi mamice.

Dih prihajajočega poletja nas je objel ob 
mimohodu otrok v lahkih oblekicah, maj-
čkah, kratkih hlačah in sandalčkih. Čutilo 
se je navdušenje nad golimi kolenčki in 
komolčki ter sončnimi očali.

Prepričali smo se, da so otroci v piža-
mah čarobni ne le z glavico na blazini, 
ampak tudi na modni reviji.

Za zaključek so se vsi manekeni in ma-
nekenke, vključno z mamicami, spreho-
dili v večernih toaletah in z modne piste 
pomahali navdušenemu občinstvu. 

V spomin na prireditev smo bili starši 

obdarjeni z lastnoročno poslikanimi kra-
vatami in okrasnimi rutkami.

Domiselna »cena« vstopnic za modno 
revijo nas je na koncu okrepčala in odže-
jala. Očkom najlepša hvala!

V imenu vseh staršev in otrok hvala 
Mileni in Sonji za čudovito doživetje in 
priložnost, da smo videli, kako drugače 
zelo razigrani otroci ob pravi motivaciji 
in domiselnem cilju pripravijo nepozaben 
večer.

Pripravila Marija Rotar Škarja

Modna revija – najnovejši trendi »Polžolinov«
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ZA STARŠE
**  Vaš otrok tudi ne je sadja in zele-

njave? Bi jedel samo določeno hrano? Iz 
dneva v dan ista zgodba? Krožnik ostaja 
poln? Otrok prosi za sladkarije? Vas to 
spravlja ob pamet?

Potolažite se s podobnimi zgodbami 
mnogih staršev, ki imajo prav tako izbirč-
nega otroka kot vi. Starši se običajno bolj 
ali manj uspešno trudite s spodbujanjem 
otroka, naj poskuša raznoliko zdravo hrano, 
ki bo omogočila, da bo otrok s hrano dobil 
vse potrebno za normalen razvoj. Vaš trmo-
glavec, predvsem po drugem letu starosti, z 
odklanjanjem hrane kaže na merjenje moči 
in ustvarjanje cone neodvisnosti. Pri svojih 
ukrepih bodite vztrajni, vsega skupaj pa se 
lahko lotite malo drugače!

** Kaj lahko naredimo? Kje naj za-
čnemo? 

+ Sprva se osredotočite na sebe, saj mo-
rate biti dober zgled za otroka. Otrok bo 
namreč nadaljeval priučene navade.

+ Ne podkupujte otroka s sladkarijami. 
Naučiti se mora, da so sladkarije le majhen 
del prehrane.

+ Po nakupih hrane otroka raje ne vze-
mite s seboj, v kolikor pa gre z vami, mu 
predstavite tudi oddelek s sadjem in zele-
njavo, kjer naj tudi sam izbere sadje, ki mu 
je všeč. Tako bo zadovoljen, da je vpleten 
v nakup.

+ Prehranjevalnih navad ga lahko učite 
od njegovega prvega uvajanje nove hrane. 
Poskušajte in vzpodbujajte ga z novimi 
okusi. 

+ Družina naj vsak dan skupaj zajtrkuje.
+ Naj bo vaša shramba založena z zdravo 

hrano, izogibajte se čipsa in podobnega, le 
tako bo imel otrok možnost izbrati zdravo.

+  Otroka ne smete nikoli siliti, da poje 
svoj obrok, nanj niti ne vpijte, saj tako vse 
poslabšate.

+ Otroku ne dovolite, da pred obrokom 
je prigrizke, raje ga zamotite in ga zadolži-
te za pripravo pogrinjka.

+ Otroku ponudite manjše porcije hrane, 
pohvalite ga, ko poje, in mu naložite še en-
krat.

+ Spremenite pripravo obrokov v zaba-
vo, v kateri je zvezda vaš otrok. Kupite še 
otroško kapo šefa kuhinje, da bo pri kuha-
nju raje sodeloval. 

+ Družina naj vedno obeduje za mizo, 
pripravljeno s pogrinjki, otrok pa naj pri 
pripravi le-teh pomaga.

+ Za izbirčne otroke je idealno, da jih 
vključite v pripravo obrokov. Otrok bo za-
dovoljen, saj bo dobil priložnost, da sam iz-
bira recepte ter živila ali da z lastnimi roka-
mi pripravi hrano. Mnogo raje bodo jedli, 
saj so sami pripravili hrano in niso samo 
gledali mame. Seveda pa naj bo kuhanje 
vedno pod budnim nadzorom odraslega. 
Otroci naj se po kuhinji ne lovijo, skrbno 
pazite na nože, roče ponev vedno obrnite 
proti zidu, odrasli prižigajte plin, uporab-
ljajte prijemalne krpe za vroče posode … 

+ Pred začetkom kuhanja otroka vedno 
opozorite na umivanje rok in da se sadje in 
zelenjavo vedno opere. Pazite tudi na čisto-
čo pri pripravi piščančjega mesa.

+ Ko v kuhinjo vključite otroka, izbrane 
recepte prilagodite njegovi starosti. Še bo-
lje pa bo, da izberete zdrav, preprost recept. 
Vsak recept lahko skupaj z otrokom hitro 
popravite, kaj dodate, zamenjate, nato pa 
otrok vse sestavine lahko pripravi na pult.

 
Nekaj trikov
+ Z modelčkom spremenite korenček v 

rožico. Otrok naj (odvisno od starosti) šteje 
korenčke, ki jih poje.

+ Zelenjavo za juho zanimivo oblikujte, 
saj izgled jedi zelo vpliva na otroka in nje-
govo pripravljenost, da bo jedel. Če boste 
hrano aranžirali, si bo otrok ob njej celo 
izmislil zgodbico ali poimenoval hrano in 
preko igre pojedel vse.

** Vaš otrok poje preveč? Je njegova 
teža že prekomerna?

FERDOV KOTIČEK

“Mami, lačen!”

OTROCI, ZA VAS  
PA POBARVANKA!

 
Zmajček vam razkriva še rešitvi ugank iz 

prejšnje številke: mleko in jajce. Ste uganili?
Pomembno,  
da si zapomnite!

1. Otroci vedno jedo tisto, kar imajo 
radi. Da bodo vzljubili določeno hrano, 
potrebujejo čas in ponavljanje, preiz-
kušanje istega živila na različne načine, 
na nekatere jedi jih vežejo tudi asociaci-
je, ki v njih vzbudijo neki okus, barvo, 
vonj hrane. Le pri sladkih stvareh to ni 
potrebno, saj jih takoj vzljubijo. 

2. Obvezni so redni družinski obroki 
z zdravo, uravnoteženo prehrano, med 
obedovanjem pa naj se otrok dobro po-
čuti. Čas, ki mu ga namenimo, se nam 
bo obrestoval.

Petro lahko slišite na zelenih frekvencah 
vsako nedeljo ob 8. uri, ko skupaj s Ferdom 
in z Miško vse do konca junija podeljuje 
mnogo zanimivih nagrad. Še vedno pa velja: 
pošljite recept za svojo najljubšo hrano na 
Radio Zeleni val, Sp. Slivnica 16, 1290 Gro-
suplje, za »Mami, lačen!« ali pišite na ferdo-
@zelenival.com. Ferdo ima že pripravljenih 
100 nagrad Ljubljanskih mlekarn.

Mami, lačen! so podprli: LJUBLJANSKE 
MLEKARNE (generalni pokrovitelj), Pekarna 
Grosuplje, Zavarovalnica Triglav, Kvas Fala, 
Pekarna Pečjak, Poslovni sistem Mercator, Ko-
munalne gradnje Grosuplje, Nova Ljubljanska 
banka, Občina Dobrepolje in Občina Ig.

Stanka Parkelj Rozina
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Medvedki
Skupina Medvedki iz vrtca Škofljica je 

čas od 7. do 9. 5. 2008 preživela na planin-
skem taboru na Tromeji in v njeni okolici. 
Trije dnevi so minili hitro, saj smo vsak 
dan doživeli kaj novega. Prvi dan nas je 
obiskala teta Pehta, drugi dan nas je goz-
dar peljal na vrh Peč (1509 m), tretji dan 
pa smo si ogledali skakalnice v Planici.

Največ časa so otroci preživeli na pro-
stem – na svežem zraku in v naravi. 

Vlasta in Ana

Otroci iz vrtca doživeli planinski tabor na Tromeji

Še nekaj otroških vtisov o planinskem 
taboru:

»Ko nas je obiskal gozdar, mi je pokazal 
rastlino mleček pa kje ima smreka koreni-
ne.« (Sandra)

»Všeč mi je bilo, ko smo prišli čist do 
vrha. Pa sneg je bil gor. Pa igrala so bila in 
smo se po toboganu spuščal.« (Maša A.)

»Všeč mi je bilo, ko sem spala na po-
gradu. Pa velik smo bili zunaj. Pa po travi 
smo se kotalil.« (Maša F.)

»Všeč mi je bil sprehod, ko je bil gozdar 
z nami in nam je velik povedal. Pa Pehta 
mi je bila všeč, ker je zanimive zgodbice 
povedala.« (Katrina)

»Igral sem se pa plesal v pižami. Z goz-
darjem smo šli na sprehod in nam je po-
vedal, kako drevesa rastejo. Teta Pehta je 
govorila o zeliščih.« (Gregor)

Bili smo na Tromeji (1149 m). 
Tromeja pomeni,  da ima tri meje ali tri 

države: Slovenija, Italija in Avstrija. 
Spali smo v sobah, ki so imele pograde 

– 6 postelj. Spali smo dve noči.
Pazile so nas Mihela, Sonja in Kristina.
Za nas je kuhala prijazna kuharica.
Prvi dan nas je obiskala prijazna Pehta, 

ki je pripovedovala zgodbo o Kekcu, Be-
dancu in volkcu. 

Zvedeli smo veliko o zdravilnih rožah.
Zvečer smo se sprehodili s svojimi sve-

tilkami in plašili živalce in se čisto maj-
čkeno bali, ampak ne vsi …

Drugi dan nas je pričakal gozdar Kostja 
in nas spremljal peš na vrh Tromeje, ki se 
imenuje Peč (1509 m visoko). Bili smo 
pošteno utrujeni od naporne hoje. Videli 
smo sneg, same smreke, cvetlice. Najbolj 
všeč nam je bil pogled treh držav.  Zelo 
utrujeni smo popili vodo in se posladkali. 
Zvečer pa smo utrujeni smuknili v piža-
me – sledil je »party« v pižamah. Komaj 
smo čakali zadnji dan in ogled planiške 

PORE�
OD 11. 8. 2008 DO 17. 8. 2008 

Za vse de�ke in deklice 
od 6. do 14. leta. 

Cena 7-dnevnega kampa je 
160,00 € + 10,00 € 

za avtobusni prevoz 
in vklju�uje:

bivanje,
polni penzion 

(5 obrokov na dan), 
u�enje angleš�ine

u�enje plavanja, 
duhovni program, 

ro�na dela 
in še in še … 

Svojo prijavo lahko oddate in 
vse dodatne informacije dobite 

na telefonu  01  366 20 51 
ali  041 645 441, 

na e-mailu turinski.cef@siol.net ali 
spletnih straneh www.veselanovica.com.

Prijave pošljite najkasneje 
do 15. 7. 2008.

VESELA NOVICA 
Društvo za širjenje krš�anskih in moralnih vrednot 

ter osebnostno rast 
OPEKARSKA 26, 1000 LJUBLJANA

skakalnice, sledilo je okusno kosilo in na 
koncu sladoled. Vsi pa smo komaj čakali 
avtobus, ki nas je odpeljal pred vrtec na 
Lavrici k staršem.

Mihaela iz skupine Metuljev, 
Vrtec Lavrica

Metulji
Tromeja, 5.–7. maj 2008
Otroke so spremljale Mihela, Sonja in 

Kristina.
Izjave otrok  skupine Metuljev: Jakob, 

Eva D., Simon, Nika, Valerija, Matija, 
Anja, Maruša, Blaž, Jan, Matic, Eva, 
Katarina, Sašo, Janvit, Nejc Ž., Nejc G., 
Klara.
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V četrtek, 17. 4. 2008, smo imeli na-
ravoslovno-tehniški dan, ki je potekal v 
Ribnici in nato še v Županovi jami.

Z avtobusom smo se najprej odpravili v 
Ribnico, kjer smo se razdelili v dve sku-
pini. Prva skupina (v kateri sem bil tudi 
jaz), se je najprej odpravila h gospodu Ja-
kliču, ki je znan suhorobar. Najprej nam 
je pokazal lesene posode. Nato smo še mi 
iz polizdelkov izdelali škafek. Tam smo 
bili približno eno uro, medtem pa je druga 
skupina izdelovala košarice. Nato smo se 
h gospe Benčina in gospe Arko odpravili 
izdelovat košare še mi. Dobili smo ohišje 
in iz vrbe smo pletli na način platnene ve-
zave. Pred tem nam je gospa Arko poka-
zala še nekaj  slik, ki so prikazovale potek 
dela suhorobarjev. Ko smo končali koša-
re, smo bili vsi že zelo lačni, vendar smo 
morali dolgo čakati še dekleta. Nato smo 
odšli jest. Za kosilo je bila pica. Po kosi-
lu smo se z drugo skupino odpravili proti 
Županovi jami. Ogledali smo si še Tabor, 
ki je bil v turški lasti, in se počasi odpra-

Naravoslovno-tehniški dan

vili proti Županovi jami. Jama se tako 
imenuje zato, ker jo je odkril župan Josip 
Perme. Odkrita je bila leta 1926. Vhod v 
jamo leži na nadmorski višini 410 metrov. 
Globoka je 77 metrov, v njej pa je ureje-
no 610 metrov poti. Vhodna dvorana se 
imenuje LEDENICA, ker je v njej najniž-
ja temperatura v jami: 4 °C. SREBRNA 
DVORANA z nizkim stropom je bogata 
s kristalnimi kapniki. V Permetovi dvora-
ni je prvotni vhod v jamo s premerom 11 
metrov. V VELIKI DVORANI je kapnik, 
ki se imenuje SPOMENIK NEZNANE-
MU JUNAKU. BLATNA DVORANA 
je dobila ime po debeli  plasti ilovice, 

ki je včasih prekrivala tla. Zaznamuje jo 
KRSTNI KAMEN, ki v obsegu meri 7 
metrov. MATJAŽEVA JAMA je imeno-
vana po prestolu KRALJA MATJAŽA, ki 
sta ga spletla dva mogočna jamska stebra. 
ZADNJA DVORANA se konča z glo-
bokim breznom. V nadaljevanju je le še 
IGORJEVA DVORANA, ki je dostopna 
le jamarjem. 

Po napornem izletu  smo se utrujeni 
vrnili domov. Moram priznati, da sem se 
naučil veliko novega.          

 
Filip Brunšek, 5. b

Gospodar Janez Potokar st. iz Lanišč  4, 
poznan po domačem imenu Pri Androju, 
je izredno zagnan zbiratelj starih in zgo-
dovinskih predmetov. Je skrben gospodar 
in skrbnik vsega, kar je zbral do sedaj. Pri 
delu mu z vso vnemo pomaga in stoji ob 
strani njegova žena.

Gospod Potokar ima med drugim v lasti 
manjšo hišico, ki jo je skrbno pospravil in 
pobelil, nato pa iz raznih prostorov vanjo 
preselil muzejske eksponate. Zbiral jih je 
na različne načine: nekaj je dediščina nje-
govega doma, druge je našel na boljšem 
trgu, tretje pa v smeteh ali na pogoriščih. 
Prostor je skorajda že premajhen, a ker je 
videl, kako se nekateri do lastne zgodovi-
ne nikakor ne vedejo odgovorno, zbrane-
ga še ni pripravljen predati. Predmete ima 
urejene glede na njihovo vsebino oziroma 
rabo.

V Potokarjevi zbirki se nahajajo raz-
ne slike (stare 150 let in več), reto, dleto, 
žage vseh vrst, obliči, svedri, model za 
potico (zelo velikega premera), burkle, 
lopar za kruh, omelo za čiščenje peči, 
leseni model za maslo, pina, cepec … 
orodje za lan: terica, grablje za lan, če-
salo, razno laneno blago, navijalo za vrvi 

Zasebna etnološka zbirka v Lanišču

Muzej v malem
iz konoplje, nato še skrinje, (še delujoč) 
gramofon s trobento, razni peharji, mer-
nik in polmernik za žito, jenke, rešeto, 
šprica za polnjenje krvavic in naprave za 
pranje črev. V zbirki ima tudi celo vrsto 
knjig, vojaške posode za hrano in jedilni 
pribor, stope, pribor za izdelavo čebrov 

in čevljarski pribor za izdelavo ali po-
pravilo čevljev, komašne, razne lončene 
in črne litoželezne lonce, komat za konja, 
zanimive konjske podkve, sledijo še te-
sarsko orodje in gasilska trobenta. Hrani 
tudi pisma, ki so prihajala z Raba. Naj-
bolj impozanten pa je rudarski vagonček 
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s 4-metrskim tirom iz premogovnika pod 
Molnikom na Selih pri Lavrici.

Ta zbirka je zagotovo primer muzejske 
zbirke, ki bi ji občina morala posvetiti več 
pozornosti in jo dolgoročno vključiti v 
svojo lokalno ponudbo. V dogovoru z go-
spodom Potokarjem bi jo lahko umestila 

v oblikovanje razvojnega načrta oziroma 
turistične ponudbe kraja. Imenovani zbi-
ratelj je tako na muzealskem področju  v 
naši občini zagotovo opravil pionirsko 
delo. Menim, da bi ga občina lahko na-
gradila s primernim priznanjem in njego-
vo zbirko ovrednotila kot zakladnico in ne 

zgolj kot skladišče zgodovine.
Našo zgodovino je treba resnično spo-

štovati, pa ne samo z besedami, vanjo je 
treba vlagati tudi konkretna sredstva, saj 
bo le tako preživela in ostala naša.

Besedilo in fotografije
Andrej  Pogačnik

Trubarjevo leto se je uradno začelo fe-
bruarja v Narodni in univerzitetni knjiž-
nici v Ljubljani z odkritjem kipa, ki ga je 
izdelal Tine Kos. Za Sovodnje ob Soči, 
kjer je Trubar nekaj časa deloval, je Du-
mitru - Ion Serban, kipar romunskega 
rodu, izdelal dopasni portret očeta sloven-
skega jezika. Omenjena spomenika sta le 
dve izmed novejših Trubarjevih podob, 

Nekaj upodobitev Primoža Trubarja

Jakob Lederlein: Primož Trubar, 1578

France Berneker: Trubarjev spomenik, 1910

do konca leta pa se obetajo še nova dela. 
Veliko jih bo prinesla likovna kolonija v 
Stuttgartu, kjer se bodo zbrali slovenski 
slikarji, kiparji in oblikovalci ter ustvar-
jali na temo Primož Trubar med nami. 
Podoben razmah Trubarjevih portretov se 

je zgodil pred približno stotimi leti, ko so 
ga upodobili Ivan Grohar, Matej Sternen, 
Miha Maleš, Franc Berneker in drugi. 

Prvi znani portret je nastal že začasa 
Trubarjevega življenja, in sicer leta 1561. 
Dve desetletji zatem je bila izdelana druga, 
še danes najbolj znana podoba. Jakob Le-
derlein je v lesorezni tehniki portretiranca 
predstavil kot resnega, rahlo postaranega 
učenjaka. Prav ta portret je bil največkrat 
reproduciran in zato tudi najbolj dostopen 
kasnejšim likovnim umetnikom, s tem 
pa predstavlja glavni vir za Trubarjevo 
fizično podobo. Napis v okviru portreta 
nam služi za identifikacijo upodobljenca,
poleg tega pa nam posreduje letnico na-
stanka ter dva monograma. Inicialki IC 
ostajata nerazrešeni, medtem ko črki IL 
posredujeta avtorstvo grafike (monogram
IL je pogosto rabljen znak mojstra Jakoba 
Lederleina). 

Najbolj znana realizacija Trubarjevega 
portreta v kiparski tehniki je javni spo-
menik pred pravoslavno cerkvijo v Ljub-
ljani. Kip odlikuje posrečena umestitev 
v naravno okolje, ki še dodatno poudarja 
mehke linije spomenika. Kipar Franc Ber-
neker je leta 1910 Trubarja prikazal kot 
pridigarja v dolgem plašču, ki se opira na 
pult in nagovarja vernike. Z ostrim pogle-
dom in suvereno držo se kaže kot duhov-
na avtoriteta. Z oblikovnega vidika gre za 
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prelomni spomenik, saj deluje kot celota 
in se ne deli na dva segmenta (pri pred-
hodni plastiki sta bila kip in podstavek 
jasno ločena).

Slikar in grafik Saša Šantel je leta 1942 
Trubarja prikazal v delovnem okolju, in 
sicer v tiskarski delavnici. Ta podoba (iz-
delana v grafični tehniki jedkanice) je pri-
mer združitve žanra in portreta – Trubar 

je postavljen v ospredje, v ozadju je vidna 
oprema delavnice ter dva pomočnika pri 
tiskanju. Šantlova upodobitev je posebna 
v tem, da portretiranca ne prikazuje v du-
hovniški službi, temveč poudarja njegov 
pomemben delež pri razvoju slovenskega 
tiska. K odločitvi za prikaz Trubarja v ta-
kem okolju je verjetno botrovalo Šantlo-
vo zanimanje za grafiko.

Saša Šantel: Trubar v tiskarski delavnici, 1942 

Anton Sever: medalja s Trubarjevo podo-
bo

Ker Trubar predstavlja enega ključnih 
likov v razvoju naše kulture, je že skoraj 
samoumevno, da je bil tako pogost motiv 
v likovni umetnosti. Njegovo obličje smo 
v novejšem času prenesli tudi na vsakda-
nje predmete. Najdemo ga na znamkah, 
medaljah, panjskih končnicah, tarok kar-
tah, žigih, spomnimo se ga s tolarskega 
bankovca, danes pa se skupaj z nekateri-
mi drugimi tipičnimi slovenskimi motivi 
pojavlja na evrskem kovancu. 

Ivan Čulk, Nataša Kovačič
Fotografije Narodna galerija, Ljubljana

Po srečnem naključju je Slovenija rav-
no v Trubarjevem letu, v katerem praz-
nujemo 500-letnico rojstva vodilnega 
slovenskega protestantskega pisca ter 
začetnika slovenskega knjižnega jezika 
in književnosti, dobila možnost odkupa 
izjemno redkega in dragocenega izvo-
da Trubarjevega prevoda drugega dela 
Nove zaveze z izvirnim naslovom Novi-
ga testamenta pusledni dejl, ki je eno 
izmed Trubarjevih vsebinsko najboga-
tejših in najzanimivejših ter samostojnih 
del.

To izjemno pridobitev za slovenski na-
rod bo hranila Narodna in univerzitetna 
knjižnica (NUK). Ravno vzajemno sode-
lovanje  institucij, kot so NUK, ministrstvi 
za kulturo in zunanje zadeve, ter nekaterih 
posameznikov, kot na primer slovenskega 
veleposlanika v Izraelu Borisa Soviča, ki 
so bili brez kakršnih koli pomislekov gle-
de na ceno (ta je sicer znašala 23.000 ev-

rov) odločeni, da delo preide v slovensko 
last, je rodilo uspeh.

Vpogled v slovensko zgodovino 
Noviga testamenta pusledni dejl je iz-

šel leta 1577 v Tübingenu. Trubar je delo 
posvetil mlademu rodu kranjskih plemi-
čev, ki so študirali v Nemčiji in ga obis-
kovali. Knjiga, ki se začne z nemškim in 
slovenskim uvodom, je pomembna tudi 
zaradi obsežnih in podrobnih Trubarjevih 
komentarjev, ki jih je zapisal ob prevodih 
Biblije. Ti razkrivajo marsikaj tudi iz časa 
njegovega življenja in dela.

Veliko tistega, kar je zapisano v uvodu 
in komentarjih, je za Slovence aktualno 
in zanimivo še danes. V njih je pisec na-
mreč spregovoril o svojih prvih in drugih 
ljubljanskih letih, na primer o usodi kranj-
skih in drugih plemičev v bojih s Turki,  
hudem koncu preganjalcev slovenskih 
protestantov,  potresih, širjenju vere proti 

500-letnica rojstva Primoža Trubarja

Trubarjeva dragocena zapuščina 
zopet v Sloveniji

jugu turške dežele in tudi o širjenju pro-
testantske vere med Slovani, značajskih 
razlikah med narodi na Balkanu in mejah 
slovenskega naroda.

Slovenski izvod edinstven na svetu 
Poleg slovenskega so znani še štirje 

izvirni primerki: v Kemptenu, Londonu, 
Pragi in Stuttgartu. Nobeden izmed njih 
pa ni ohranjen v celoti, slovenski od skup-
no 600 obsega 416 strani. Je pa slovenski 
izvod v primerjavi z drugimi edinstven 
zato, ker se je edini ohranil v nerazrezanih 
polovicah tiskarskih pol. Vsak obojestran-
ski potiskan list tako vsebuje osem strani. 
Če bi bile strani razrezane, bi bila knjiga 
zelo majhna, kar pa je imelo predvsem 
praktične razloge, saj je Trubar želel, da 
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ima bralec lahko knjigo vselej pri roki in 
jo lahko vedno prenaša s seboj. Papir iz-
virnika naj bi bil odlično ohranjen, bese-
dilo brezhibno in razločno čitljivo, razen 
na začetnih listih, kjer je opaziti nekaj 
poškodb od lepil. Trubarjevo pisanje je 
od prevodov ločeno tudi v tisku, njegovi 
komentarji so namreč pisani ležeče, med-
tem ko so prevodi natisnjeni v pokončni 
pisavi.

Iz Jeruzalema v Slovenijo 
In kako je knjiga sploh “priromala” k 

nam? Kot je bilo že zapisano, je bila knji-
ga leta 1577 natisnjena v Tübingenu, nato 
pa je neki tiskar nekatere izmed pol upo-
rabil za vezavo dragocene stare pravniške 
knjige. Zadnji izmed kupcev knjige je bil 
izraelski pravnik in zbiratelj Reuben Ja-
ron, ki je opazil, da se v njej skriva še en 
rokopis. Ker je želel o delu izvedeti čim 
več, je za kakršnimi koli podatki poizve-
doval tako pri slavistih v Izraelu kot pri 
mednarodnih znancih in, kot se je pozne-
je izkazalo, tudi pri nekaterih Slovencih. 
Dela sprva ni želel prodati, vendar so ga 

življenjske okoliščine (ženina huda bole-
zen in drago zdravljenje) prisilile v proda-
jo nekaterih umetniških del in med njimi 
tudi Trubarjeve knjige.

Ob tem je treba poudariti, da je Jaron 
poskrbel za temeljito restavracijo knjige, 
prav tako pa si je že od samega začetka 
prizadeval, da se Trubarjeva knjiga vrne 
v svojo matično državo, zato jo je prek 
hrvaških posrednikov ponudil v odkup 
slovenski državi.

Na ogled javnosti od 15. maja
Trubarjev Noviga testamenta pusled-

ni dejl je od 15. maja javnosti na ogled 
postavljen na razstavi, ki jo ob Trubarje-
vem letu in predsedovanju Slovenije EU 
prireja NUK. Skupaj s tem delom pa je 
slovenski javnosti prvič predstavljenih še 
30 drugih eksponatov. V NUK razmišlja-
jo tudi o tem, da bi ponatisnili Trubarjev 
uvodni del v omenjeno knjigo, prav tako 
pa si prizadevajo postaviti spletni portal s 
celostnim vpogledom v slovenski prote-
stantizem, ki bo dostopen širši javnosti.

Jure Brkinjač

»Upoštevajoč vse to, da sem namreč 
otrok in podložnik Vaše dežele, da so 
Vaši Bogu vdani, dobri in ugledniki 
predniki poleg Vas in drugih Kranj-
cev mnogokrat izkazali različne do-
brote meni in mojim ter mi tudi nu-
dili podporo in pomoč pri mojih treh 
preganjanih, sem iz dolžne hvalež-
nosti v spomin in potrdilo sedanjega 
in bodočega prijateljstva izdal tole 
pravo apostolsko in katoliško knjiži-
co v Vašem imenu, radostno upajoč, 
da  bodo naši bogaboječi Kranjci in 
Slovenci tole knjižico zaradi Vašega 
starega častitega imena, rodu in po-
rekla tem češče in marljiveje brali in 
da bo zaradi Vaše odobritve in Vaše 
brambe obdržala svojo veljavo pred 
obrekovalci …«

(Iz posvetila Krištofu in Andreju 
Turjaškima v knjigi Noviga testa-
menta pusledni dejl (1577), Trubarje-
vo berilo, 1986, str. 141.)

Zavod Gimnazija Želimlje je 23. aprila 
1991 ustanovil Salezijanski inšpektorat 
sv. Cirila in Metoda s sedežem v Ljublja-
ni. Toda zametki današnje gimnazije se-
gajo že v leto 1966, ko so v Želimlje pri-
šli salezijanci, ki so želeli odpreti šolo za 
tiste fante, ki so želeli postati salezijanci. 
Pred tem so morali ves povojni čas mladi 
kandidati odhajati na šolanje na Hrvaško. 
Že naslednje leto (1967) je bila ustanov-
ljena Srednja verska šola Želimlje, ki so 
jo lahko obiskovali le kandidati za salezi-
janski in duhovniški poklic. Srednja ver-
ska šola je opravljala svoje poslanstvo vse 
do leta 1991, ko je bila ustanovljena Gim-
nazija Želimlje. Z njeno ustanovitvijo so 
se salezijanci odločili, da odprejo vrata 
vsem fantom in dekletom, ki bi se želeli 
šolati na temeljih krščanskih in občečlo-
veških vrednot ter se vzgajati po načelih 
preventivnega vzgojnega sistema, kot ga 
je utemeljil vzgojitelj mladih sv. Janez 
Bosko. Zanimanje za šolo je bilo veliko 
že v samem začetku in iz leta v leto na-
rašča. Posebnost te šole je vsekakor njena 
sorazmerna majhnost, ki omogoča boljše 
medsebojno poznavanje ter kvalitetnejše 
in bolj domače medsebojne odnose. Pred-

nost šole je tudi čisto in mirno okolje sre-
di zelene narave na vasi.

Gimnazija Želimlje je šola s koncesijo, 
kar pomeni, da dobiva od države določeno 
finančno podporo. Seveda država ne plača 
vseh stroškov šolanja, pač pa krije stroške 
za plače profesorjev ter določeno vsoto za 
tekoča materialna sredstva, vsa gradnja, 
investicije ter vzdrževanje stavb pa je na 
ramenih salezijancev. Ker država odmerja 
denar po sistemu »glavarine«, je državne-
ga denarja manj tudi zato, ker so razredi 
gimnazije številčno manjši; namesto 32, 
kot je v državnih šolah, je v teh razredih le 
okrog 25 oz. največ 27 dijakov. To omo-
goča boljše in lažje poučevanje, hkrati pa 
je to razlog za manj proračunskega denar-
ja. Primanjkljaj pokrivajo s šolnino, ki jo 
plačujejo dijaki.

Gimnazijo Želimlje obiskujejo mladi iz 
vse Slovenije od Jesenic do Novega me-
sta, od Ankarana do Maribora in Murske 
Sobote. Seveda pa šolo obiskujejo tudi di-
jaki iz Občine Škofljica.

Štirirazredna osnovna  
šola Želimlje

Ustanovitelj želimeljske osnovne šole 

Jana Krašovec: Zgodovina občine Škofljica v 20. stoletju

Šolstvo in vzgoja
Gimnazija Želimlje

je bil pisatelj in duhovnik Fran Saleški 
Finžgar. Poleg tega, da je v Želimljah po-
stavil prvo šolsko poslopje, je tu opravljal 
še duhovniški poklic, vzgajal in pouče-
val – v učilnici in izven nje – ter literarno 
ustvarjal; prav v Želimljah je napisal zna-
meniti roman Pod svobodnim soncem.

Takoj po prihodu v Želimlje leta 1902 
je Finžgar prevzel zasilno šolo, ki je bila 
v župnišču v pritlični sobi. Do Finžgarje-
vega prihoda želimeljska fara še ni imela 
svoje šole, čeprav je bil kraj, poroča kas-
neje Finžgar v šolski kroniki, za šolski ob-
isk dokaj ugoden in je šolskim oblastem 
v Ljubljani ležal pred nosom. V zasilni 
šoli v župnišču je dal najprej postaviti šti-
ri dolge ozke mize, okrog mize pa klopi. 
Ko je bilo tako v štirinajstih dneh vse pri-
pravljeno, je oznanil, da bo vzdrževal re-
den vsakdanji šolski pouk. Pozval je, naj 
pridejo šolski postavi podvrženi otroci, 
da jih popiše ter razvrsti v dva oddelka: 
v dopoldance in popoldance. Odziv je bil 
množičen. Pouk je bil tako sprva težaven 
zaradi obilice otrok, pa tudi župnik ni bil 
najbolj vajen tega dela. Otroke je pouče-
val vse za ljudsko šolo predpisane pred-
mete, tudi petje, le risanja ne. Veliko več 
uspeha v kratkem času pa je imel Finžgar 
pri pridobivanju ljudi za gradnjo nove 
šole. Tukaj mu je veliko pomagal Josip 
Schauta, upravnik vseh graščinskih pose-
sti, ki je postal načelnik odbora za zidanje 
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šole. Po pisanju prošenj in pridobitvi na-
črta so spomladi leta 1903 začeli z delom. 
1. septembra tega leta so prvi učenci že 
sedeli v šolskih klopeh, spomladi 1904 pa 
so z deli nadaljevali in avgusta je bila šola 
dokončana.

Želimeljčani so hvaležnost Finžgarju iz-
kazali ob stoti obletnici njegovega rojstva 
(rodil se je 9. februarja 1871), ko so mu 
16. maja 1971 odkrili spominsko ploščo 
na šoli in nato še 23. maja na župnišču. S 
sklepom skupščine občine Ljubljana Vič 
-Rudnik pa so OŠ v Želimljah poimeno-
vali Podružnična OŠ Fran Saleški Finžgar 
Želimlje, ki z vso upravičenostjo nosi nje-
govo ime.

Med drugo svetovno vojno so se v šol-
skem poslopju po nekaj dni zadrževali 
Italijani, domobranci in tudi partizani. 
Maja 1942 je šolski upravitelj Andrej 
Flajs odšel v partizane. Veliko škode je 
šolska zgradba, posebno streha poslopja, 
pretrpela ob nemškem bombardiranju 1. 
novembra 1943. Leta 1944 so domobran-
ci odpeljali iz šole ves inventar s pečmi 
vred na Pijavo Gorico.

Osemrazredna osnovna šola na 
Škofljici

Pouk na Škofljici je bil prvič leta 1939. 
Potekal je v gasilski dvorani, ki je temu 
namenu služila do leta 1949. Pred letom 
1939 pa so škofljiški otroci obiskovali 
šolo v sosednjem naselju – v Šmarju (da-
nes Občina Grosuplje). Osnovna šola na 
Škofljici je bila ustanovljena oziroma je
postala samostojna leta 1946. Leta 1948 
se je šola preselila v Čeponovo hišo, kjer 
je bila nato pošta. Prvo šolsko zgradbo so 
na Škofljici zgradili leta 1949, in sicer z
udarniškim delom in samoprispevkom. 

Za tisti čas je bila to sodobna stavba, ki jo 
je takrat obiskovalo okrog sto učencev in 
učenk. V drugi polovici šestdesetih je hiter 
razvoj Škofljice prehitel prostorske zmog-
ljivosti šole, kajti šoloobveznih otrok je 
bilo zaradi suburbanizacije oz. močnega 
vala priseljevanja na območje Škofljice
čedalje več. Izdelali so načrte za dozidavo 
šole, vendar se je šola poleg naglega po-
večanja šoloobveznih otrok srečevala še 
z eno težavo. Locirana je bila namreč v 
trikotniku (na špici) med Kočevsko ce-
sto (cesta Ljubljana–Kočevje), lokalno 
škofljiško cesto in dolenjsko magistralo 
(cesto Ljubljana–Zagreb, takrat imenova-
no Cesta bratstva in enotnosti, ki je bila 
zgrajena v petdesetih letih, dnevno pa je 
po njej peljalo preko 20.000 vozil), kar je 
onemogočalo širjenje gradnje šole.

Novo šolo je Škofljica končno dobila 
leta 1983. Predsednik gradbenega odbora 
Franc Čebašek, ki je bil 16 let tudi rav-
natelj stare OŠ na Škofljici, je slavnostno
prerezal vrvico pred šolskim vhodom in 
tako simbolično predal šolo s telovadnico 
v uporabo okrog 400 šolarjem, učiteljem 
in kraju.

Toda tudi nova šola je po šestnajstih le-
tih, odkar je bila zgrajena in je v njej začel 
potekati pouk, postala premajhna. Zato je 
šola dobila prizidek ter v lanskem letu še 
novo večnamensko športno dvorano.

Štirirazredna osnovna šola na Lavrici
V središču Lavrice stoji 82 let stara 

šola, na kateri je izklesan napis »Če se v 
mladosti pridno učiš, na starost veselo in 
srečno živiš«. Slovesna otvoritev takrat 
dvorazredne ljudske šole je bila 7. okto-
bra 1926. Šolo so krajani Lavrice zgradili 
s prostovoljnim delom in materialom, ki 
so ga sami prispevali.

Leta 1964 je bila lavriška šola kot pod-
ružnična šola priključena OŠ Oskarja 
Kovačiča na Rakovniku. Leta 1977 pa 
so krajani Lavrice s prostovoljnim delom 
zgradili šolsko igrišče pri osnovni šoli. Ob 
reorganizaciji občin leta 1994 je štiriletna 
šola na Lavrici prešla iz Občine Ljubljana 
Vič - Rudnik v Občino Škofljica. Ob tej
spremembi občinske lokalne samouprave 
je OŠ Lavrica postala velik problem – ob-
likovala se je nova občina, šolski okoliš 
pa je ostal nespremenjen. Šolska stavba je 
postala last nove občine, šola pa je osta-
la podružnična šola Oskarja Kovačiča. 
Vprašljivo je postalo financiranje šole. 
Problem je bil rešen leta 1999, ko se je v 
Občini Škofljica poenotila šolska uprava. 
Sprejet je bil sklep o spremembi šolske-
ga okoliša. OŠ Lavrica se je ločila od OŠ 
Oskarja Kovačiča in se s 1. septembrom 
1999 združila z Osnovno šolo in vrtcem 
Škofljica.

Vrtec Škofljica in Lavrica
Vrtci v Občini Škofljica delujejo že 32 

let. To zavidljivo starost dosega vrtec  na 
Škofljici, vrtec na  Lavrici pa deluje od
leta 1987. V tem obdobju so se naselja od 
Lavrice do Pijave Gorice hitro širila, na-
raščalo je število mladih družin. Krajani 
so čutili potrebo po ustanovi, v kateri bi 
njihovi otroci dobili varno zavetje, vzgojo 
in znanje, zato so se izrekli za občinski 
samoprispevek v okviru tedanje občine 
Ljubljana Vič - Rudnik. Vrtca sta bila do 
sredine devetdesetih let pod upravo viških 
vrtcev, nato pa je bil ustanovljen javni za-
vod Vrtci Škofljica.

Povzel 
Jure Brkinjač

Knjižnica Škofljica je v četrtek 15. 
maja proti večeru v goste povabila Ivico 
Žnidaršič. Gospa Ivica se je v predsta-
vitvi svojega dela in izkušenj v frontalni 
obliki preizkusila šele drugič, a je bila 
zelo prepričljiva. Navzoči – zbralo se 
nas je okoli 30, med obiskovalci so bile 
tudi predavateljičina mati in sestra ter 
prijateljica slikarka Lili Garbajs – smo v 
prijetnem knjižničnem ambientu slišali 
veliko zanimivega, predvsem pa smo do-
živeli iskreno pričevanje nekoga, ki zares 
veruje. Gostja namreč veruje v obstoj in 
pomoč angelov, življenjske izkušnje pa so 
jo vodile, da je izdelala karte Moji angeli. 

Angeli gospe Ivice Žnidaršič

»Angeli so od nekdaj del mojega 
življenja in me spremljajo, ko se zdani, 
ko se v noč prevesi in ko boli.« 

(Ivica Žnidaršič)

Le-te nosijo pisane in z mislimi dopol-
njene podobe angelov, pomagajo pa nam 
lahko, seveda če resnično verjamemo, pri 
marsikateri vsakodnevni ali pomembnejši 
odločitvi. Gospa Žnidaršičeva, v otroštvu 
tudi Škofljičanka, ljubi barve, zato so nje-
ne angelske silhuete na voščilnicah ter 
kartah zelo pisane in polne barv.  

Katja Škrabec 
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Kaj beremo 
knjižničarji?
Benjamin Žnidaršič: Govorica življenja

Benjamin je bil fant, poln življenjske energije, pri 
šestindvajsetih letih pa mu je padec z drevesa spre-
menil življenje. Postal je hrom in popolnoma odvisen 
od drugih. Tudi on se je srečeval s strahovi, vendar jih 
je z močno voljo do življenja uspešno premagal. Pre-
izkušnja ga ni zlomila, sam pravi, da ga je duhovno 
obogatila in mu pokazala še druge plati življenja, ki pa 
večini ljudem ostane neodkrita. Vsaka zgodba v knjigi 
izžareva močno izpovedovalčevo voljo in je prežeta z 
življenjskimi spoznanji, do katerih se je dokopal v tej 
svoji preizkušnji.

 V življenju se vsak kdaj sreča s situacijo, ko je ne-
zadovoljen sam s seboj, s svojimi dosežki. Preberite 
samo eno Benjaminovo zgodbo in lažje boste prišli do 
spoznanja, da ima življenje vrednost in smisel prav v 
majhnih dosežkih.

Mili Porenta

Nora Ephron: Moj vrat mi gre na živce …
Nora Ephron je med drugim poznana tudi kot sce-

naristka filmov Ko je Harry srečal Sally, Romanca v 
Seattlu, Čaka te pošta.

Moj vrat mi gre na živce je zbirka esejev, v katerih 
avtorica obravnava lahkotnejše teme, kot so moda, 
kozmetika, hrana, pa tudi resnejše. Začne z esejem o 
staranju in konča z razmišljanjem o smrti. Vmes so 
eseji o knjigah, misli – o vzdrževanju telesa, staršev-
stvu, praznemu gnezdu, priljubljenih kuharicah, zelj-
nem zavitku, ljubezenskem razmerju s stanovanjem – 
in zgodba njenega življenja v 3500 besedah ali manj.

Knjiga je polna modrosti, nasvetov, humorja pa tudi 
ironije.

Zelo dober prevod Polone Glavan.
Matejka Koder

Vabimo vas, da si v   
KNJIŽNICI ŠKOFLJICA ogledate 

RAZSTAVO

DOŽIVETJA
17 ČLANOV LIKOVNE SKUPINE 2002.

Razstava je na ogled 
od 25. aprila do 25. junija 2008.

OBVESTILO
Dragi starši, obveščamo vas, da bomo PRAVLJIČ-

NE URE zopet organizirali z mesecem septembrom.
Alma Vidmar Mederal

Kdo so nove pri skupini Frklje?
Kot nekateri verjetno že veste, so 

letošnje šolsko leto Frklje spreme-
nile svojo zasedbo. ‘’Stare’’ članice 
skupine Frklje smo se razkropile 
po drugih plesnih šolah ali pa le 
v drugih zvrsteh, nekaj starih čla-
nic Frkelj pa še najdemo. Nekate-
re so vmes zaradi šole prekinile za 
kakšno leto in so letos spet v vrstah 
plesne skupine, ena pa je ostala iz 
lanske zasedbe.

Frklje smo že lani oznanjale, da 
iščemo nove članice skupine. Nis-
mo si mislile, da bo toliko punc 
sprejelo povabilo, vendar je le tri-
najst punc oktobra začelo s ples-
nimi vajami. Nekatere so čiste 
začetnice, spet druge imajo nekaj 
plesnega predznanja. Med letom je 
nekaj plesalk obupalo, vsaka zara-
di svojega razloga, nekaj pa se jih 
je pridružilo. Tako je od začetne 
zasedbe trenutno sedem plesalk, s 
pridruženimi članicami pa nas je 
skupaj dvanajst. Ker pa namerava-
mo drugo leto spet v tekmovalne 
vode, ste vsi zainteresirani – tako 
plesalke kot plesalci starejše/i od 
16 let – vabljeni, da se nam na za-
četku šolskega leta pridružite.

Frklje je pod svoje okrilje pre-
vzela energična Vesna Požar. Na 
prvi pogled se zdi tečna in ukazo-
valna, toda ko jo bolje spoznaš, 
ugotoviš, da je odlična trenerka, ki 
zna motivirati in ki na vsak način 
želi vsakega obiskovalca spraviti k 
plesni skupini Frklje. Torej, če bi 

posamezne plesalke ali plesalci že-
leli priti na trening, ste dobrodošli 
vsako sredo od 19.00 do 21.00 in 
vsak petek od 18.00 do 20.00 (ra-
zen med počitnicami). 

S Kristino sva se s plesalkami le 
ogrevali, da ne bi izgubili vse raz-
tegljivosti, ki jo rabiva na tekmah 
pom parov. In Vesna naju je se-
veda na vsak način hotela tudi na 
drugem delu treninga, kjer se učijo 
koreografije. Sprva sva se poskuša-
li izogniti, ampak Vesna ne bi bila 
Vesna, če bi odnehala. Tako se je 
Kristina pridružila skupini pri vseh 
plesih, jaz pa le pri enem, da imam 
končno mir. 

Punce so imele že kar nekaj na-
stopov. Videli smo jih na Novo-
letnem Cheerleadingu v Ljubljani, 
otvoritvi nove športne dvorane na 
Škofljici, krajšale so čas gledalcem 
na Odprtem prvenstvu Škofljice in
videli smo jih tudi na Dnevu roko-
meta.

Janja Trope

Skupščina ŠRD Kosec
Športno rekreacijsko društvo Kosec je imelo v četrtek 27. marca svo-

jo skupščino, na kateri smo pregledali prehojeno pot v preteklem letu in 
sprejeli načrte za prihodnost. Ena izmed glavnih točk pa je bila razrešitev 
starega in volitve novega vodstva. Po pretečenem štiriletnem mandatu se 
je z mesta predsednika društva poslovil g. France Jurkovič, podpredsed-
niško mesto društva je predal g. Martin Iskra, blagajnik g. Janez Martinc 
pa je prevzel drugo funkcijo. Upajoč na nadaljnje športno udejstvovanje 
se jim tako za dolgoleten trud in kreiranje športnega duha članov društva 
z vsakoletnimi aktivnostmi lepo zahvaljujemo. 

Z novimi pričakovanji pa hkrati pozdravljamo mlajše, zagnano pred-
sedstvo – predsednik Bojan Pirnat, podredsednik Boštjan Briški, blagajni-
čarka Janja Prelovšek. V želji po širši ponudbi aktivnosti ter sodelovanju 
novih članov iščejo možnosti za razvoj in prepoznavnost, hkrati pa želijo 
slediti začrtani poti društva.

Mihael Briški

Knjižnica Škofljica 

KNJIŽNE NOVOSTI  
objavlja tudi na internetni strani 

www.skofljica.si
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V soboto, 10. maja 2008, se je v šport-
ni dvorani na Škofljici odigral rokometni
turnir za uvrstitev v državni rokometni ligi 
od 9. do 12. mesta v selekciji mlajši dečki. 
Naši najmlajši rokometaši so v letošnji se-
zoni pokazali, da so izjemni igralci roko-
meta in da kot ekipa delujejo homogeno 
ter borbeno. Med nastopajočimi ekipami 
iz Trebnjega, Trbovelj in Grosuplja so bili 
boljši le dečki ekipe Trimo Trebnje, tako 
da je ekipa ŠD Škofljica osvojila končno 
10. mesto v državi. Vsem igralcem eki-
pe mlajši dečki, trenerju Dušanu Neredu 
in vodji ekipe Milanu Centi za doseženo 
uvrstitev čestitamo!

Za uspešnost turnirja se zahvaljujemo 
tudi Gostilni Čot s Pijave Gorice, ki je vse 
tekmovalce pogostila s sladkimi krofi iz
domače kuhinje.

Vse štiri selekcije, ki so v sezoni 2007/
2008 sodelovale v državni rokometni ligi, 
so letošnjo tekmovalno sezono uspešno 
zaključile.  Tudi ekipa mladincev se je 
uvrstila na 10. mesto, starejši dečki in ka-
deti pa niso bili tako uspešni. V prihodnji 
sezoni se bosta ekipi kadetov in starejših 

Na Štajerskem, točneje v Rušah pri 
Mariboru, se je 20. aprila 2008 odvijalo 
tekmovanje za 22. pokal Ruš. Tekmova-
la je vsa slovenska gimnastična skupina 
– mlajši, mladinci in člani, tako dekleta 
kot fantje. 

Manjkala sta samo najboljša – Mitja 
Petkovšek in Aljaž Pegan – ki sta se pri-
pravljala za evropsko prvenstvo v Lozani. 
Kot že vemo, sta tam osvojila dve medalji 
– Petkovšek je zlati ter s tem tudi ponovni 

Rokomet – mlajši dečki ŠD Škofljica 
med najboljšimi

dečkov združili, mladinci pa bodo presto-
pili v članske vrste. Želimo si, da bi tudi v 
sezoni 2008/2009 vse naše ekipe uspešno 
zastopale naše društvo ter obenem našo 
občino. Vsem, ki nas podpirate in name-
njate sredstva za delovanje društva, se 
najlepše zahvaljujemo!

Zaključek sezone naše igralce čaka v 
Izoli. Takoj po koncu pouka se bodo mlaj-
ši dečki udeležili Celjske rokometne šole, 
kjer bodo z mednarodno uveljavljenimi 

trenerji vadili nove rokometne prvine, sta-
rejši pa bodo od 1. 7. do 6. 7. tekmovali na 
mednarodnem turnirju Eurofest.

Vsem udeležencem rokometnih počit-
nic želimo veliko uspešnih metov ter ve-
selja ob druženju s sovrstniki iz Slovenije 
in Evrope! 

Metka Debevec, ŠD Škofljica

Gimnastika

Na desni z bronom odlikovan Tomaž A. 
Udovič

Tomaž A. Udovič na krogih

raj vsakodnevnih treningih na  22. pokalu 
Ruš v kategoriji OV1 uspelo v posamični 
razvrstitvi dobiti bronasto medaljo.

Na pokalu Partizana Vič 10. maja 2008 
pa je njegova skupina tokrat osvojila dru-
go mesto. Posamično je dosegel 4. mesto 
in za par stotink zgrešil medaljo. 

Njegove nastope bomo spet videli v je-
seni.

Besedilo in fotografije Erik UdovičTomaž A. Udovič na bradlji

evropski prvak na bradlji, Pegan pa je na 
drogu odličen bronasti.

Pri mlajših tekmovalcih pa je Tomažu 
Udoviču, učencu prvega razreda na pod-
ružnični šoli Lavrica, po napornih in sko-
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Letošnja pomlad nam je postregla s kar 
nekaj prijetnimi vikendi, ki smo jih čla-
ni Športno rekreacijskega društva Kosec 
z veseljem izkoristili za pohode po slo-
venskih planinskih poteh. V nasprotju s 
splošno usmerjenostjo v slovenski alpski 
svet smo se tokrat podali na precej nižje, a 
zato nič kaj dosti lažje ture – v aprilu smo 
se podali na Kostelsko grajsko pešpot, v 
maju pa od Škocjanskih jam na Vremšči-
co.

Čez kostelsko pokrajino
Kostelska grajska pešpot obkroža prak-

tično celotno kostelsko pokrajino. Zaradi 
krožnega značaja jo lahko pričnemo kjer-
koli; mi smo jo s pohodniki Turističnega 
športnega društva Kostel pričeli v zaselku 
Žaga ob Kolpi, se podali na kraško plano-
to južne Kočevske, nato pa jo preko za-
selkov Ajbelj, Briga, Banja Loka, Rajšele 
in Kostel končali na izhodišču. Težko bi 
izpostavili glavno posebnost pešpoti, saj 
jo sestavlja kopica drobnih detajlov, ki 
tvorijo nerazdružljivo celoto. Omeniti ve-
lja mehko kostelsko pokrajino, redke za-
selke z zanimivo polpreteklo zgodovino, 
etnološko dediščino, pa markanten grad 
Kostel ... Da jo začutiš, je seveda potreb-
no vložiti tudi nekaj truda – na 16 km dol-
gi poti je potrebno premagati 400 višin-
ske razlike. Tudi če ste v izjemni fizični 
kondiciji, vam bo precej težje  premagati 
ponudbo kostelskih ljudi, ki v čedalje red-
keje poseljeni pokrajini slehrni obisk na-
gradijo s kozarčkom kostelske rakije.

Od Škocjanskih jam na Vremščico
Po precej manj obljudeni poti smo se 

podali drugo nedeljo v maju. Pohod smo 
začeli s parkirišča poleg Škocjanskih jam 
in ga nadaljevali po bogatih kraških trav-
nikih ležeškega Gabrka. Nepozaben je 
spomin na narcise in orhideje, ki so v de- VABILO LJUBITELJEM ODBOJKE IN 

BADMINTONA
ŠRD Kosec že nekaj let združuje rekreativnega udejstvovanja željne občane. 

Začeli smo z rekreativno vadbo odbojke in nato na pobudo članov svoj program 
razširili tudi na pohodništvo in kolesarjenje. V jeseni bomo med naše športne de-
javnost vključili še badminton. 

Če se nam želite pridružiti pri rekreativni igri odbojke ali badmintona, se do 15. 
junija javite na naš e-naslov info@srd-kosec.si ali pokličite 040 220 181 (Boštjan 
– odbojka), 040 517 811 (Bojan – badminton). Le tako bomo lahko zagotovili 
ustrezno število mest.

Več o našem društvu in njegovih aktivnostih lahko preberete tudi na spletni 
strani www.srd-kosec.si.

Spomladanske aktivnosti ŠRD Kosec
set tisočih primerkih prekrivale travnato 
kraško površje. Proti vrhu Vremščice so 
se jim pridružile še perunike in potonke. 
Naslednja zanimivost na poti je s svoji-
mi 1.027 metri nadmorske višine sam vrh 
Vremščice, od koder se zaradi samotne 
lege vzpetine odpira prostran pogled na 
Trnovski gozd, Nanos, Postojnsko ko-
tlino, Učko, Tržaški zaliv in na celotno 
planoto Kras. Povratek smo popestrili z 
izbiro vzporedne planinske poti, ki nas 
je popeljala preko soteske Reke vse do 
Škocjanskih jam. Pogled na 65 metrov 
globoko in izjemno ozko dolino deroče 
Reke z mestoma prepadnimi stenami je 
res izjemen tudi za sicer bogato slovensko 
naravno dediščino. Zato niti ne presene-
ča, da se površinska soteska nadaljuje v 
podzemno, s čimer so si Škocjanske jame 
zaslužile vpis v svetovno dediščino Unes-
ca. Če se bo kdo odpravil na ponovitev 

poti, naj računa na vroče poletno sonce, 
približno 9 ur hoje in premagovanje preko 
750 m višinske razlike. Verjamem pa, da 
boste ob hoji skozi tako pestro pokrajino 
zlahka pozabili na napor, ki ga boste vlo-
žili v premagovanje razdalje.

Še bomo aktivni
V drugi polovici leta 2008 bomo s 

športno-rekreativnimi aktivnostmi na-
daljevali. Poleg redne vadbe odbojke se 
imamo namen podati še v Iški vintgar, na 
Ojstrico, Košutnikov turn in Jerebico pa 
na Radensko polje in pot Otona Župan-
čiča v Beli krajini. Kratki opisi bodočih 
izletov se nahajajo tudi na spletni strani 
ŠRD Kosec (www.srd-kosec.si), kjer si 
jih lahko ogledate vsi, ki vas tovrstne ak-
tivnosti privlačijo.

Mitja Prelovšek

Foto: Mitja Prelovšek

Foto: Boštjan Briški
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Nasveti

Nitrati so dušičnate soli solitrne kisli-
ne, ki z gnojenjem pridejo tudi  v talnico. 
Nitrat sam po sebi ni strupen. Šele s čre-
vesnimi bakterijami se lahko spremeni v 
nitrit, ki je nevaren za  človeka in še po-
sebno za otroke, ker ovira prenos kisika 
v krvi.

Dandanes   sicer   gnojimo  previdne-
je,  kot  smo  to   počeli   v preteklosti, 
toda naša tla  so tako prepojena  z  nitrati, 
da  ne morejo več zadovoljivo izpolnjeva-
ti svoje zaščitne funkcije. Zgornja meja, 
do katere je zemlja še lahko obremenje-
na  z nitrati,  je  50  miligramov  na  liter. 
Na  nekaterih  območjih  v Združenih dr-
žavah Amerike je dovoljena zgornja meja 
25 mg na liter.

Zato  se nosečnicam svetuje, da pijejo 
mineralno vodo, ki tudi ne sme imeti več 
kot 10 mg nitratov na liter. Šestdeset do 
osemdeset odstotkov nitratov, ki jih zauži-
jemo, pride v naš organizem z zelenjavo.

Kadmij
Tudi kopičenje težkih kovin v našem 

organizmu, predvsem  kopičenje kad-
mija – je značilen  civilizacijski strup, 
saj  ga  v  naravi najdemo le v majhnih 
količinah – zasluži nekaj besed.

Kadmij  se  uporablja za barvanje 
umetnih snovi in  pri  izdelavi baterij-
skih vložkov. Z odlagališč, na katerih 
sežigajo smeti, in iz čistilnih  naprav  pri-
de kadmij v zrak in v reke, preko  nji-
ju  pa tudi  v  našo  hrano. V  telesu se 

strup  kopiči  in pri  velikih koncentraci-
jah  poškoduje ledvice in okostje. Zato 
tudi ni  zdravo prepogosto  jesti svinjskih 
in govejih ledvic in  jeter. Naslednji zbi-
ralci  kadmija so tudi na prostem rastoči 
šampinjoni in  druge gozdne gobe.

Za  zelenjavo in sadje velja v glav-
nem  naslednje: pred  uživanjem natanč-
no operimo in nemara tudi drobno  olupi-
mo  ali  ostrgajmo povrhnjico, saj  s  tem 
odstranimo nekaj  škodljivih nakopičenih 
snovi. Zdravstveno  tveganje  pa lahko 
zmanjšamo  z bolj izbrano prehrano in s 
čim večjo osveščenostjo o okolju in pre-
hrani.

Zlatko Krasnič,
kmetijski svetovalec 

Nitrati

Klopni meningoencefalitis je virusna 
bolezen osrednjega živčevja, ki jo pre-
našajo klopi. Pri nas so ga prvič zasledili 
in opisali pred približno 50 leti. Žariščna 
območja klopnega meningoencefalitisa 
v Evropi se nahajajo v njenem alpskem, 
subalpskem in dinarskem svetu. Okuženo 
območje v Sloveniji pa se razprostira po 
celem alpskem svetu do Save, na nad-
morskih višinah od 500 do 1600 metrov. 
Klopi so zlasti okuženi na Gorenjskem in 
Štajerskem, manj na Notranjskem, Ko-
čevskem in Dolenjskem. 

Človek se okuži s  klopovim ugrizom. 
Ko pride klop na človeka, poišče primer-
no nežno mesto, kjer se pritrdi na kožo 
tako, da porine svoj rilec globoko v kožo. 
Vbod ne provzroči bolečine, saj ima sli-
na klopa anestezijski učinek, so pa zato 
pogosto neopaženi, predvsem pri otrocih. 
Klop, ki je  okužen z virusom klopnega 
meningoencefalitisa, med sesanjem s sli-
no v kožo gostitelja vbrizga tudi povzroči-
telja. Po vbodu okuženega klopa ne pride 
vedno do okužbe gostitelja,  sama okuž-
ba pa lahko poteka tudi brez bolezenskih 
znamenj. Le osebe, ki so že bile okužene 
z virusom klopnega meningoencefalitisa, 
so zaščitene pred boleznijo. To so osebe, 
ki so bolezen prebolele ali pa je okužba 
potekala brez vidnih bolezenskih znakov, 
kar se lahko ugotovi s krvno preiskavo.

Okužen človek torej lahko zboli za klop-
nim meningoencefalitisom. Bolezen pote-
ka v dveh fazah. Prva faza traja 1–8 dni: 
bolniki se slabo počutijo, imajo glavobol, 

bolečine v mišicah, povišano telesno tem-
peraturo, lahko tudi bruhajo in imajo bo-
lečine v trebuhu in drisko. Prvemu obdo-
bju sledi prosti interval, ki traja 1–20 dni. 
Potem nastopi druga faza bolezni, v kateri 
so prisotni znaki prizadetosti možgan-
skih ovojnic in/ali možganov, med katere 
spadajo visoka telesna temperatura, hud 
glavobol in celo nezavest. Smrtnost pri 
odraslih je približno 1–2%. Bolezen lahko 
zapusti trajne posledice, kot so glavobol, 
motnje koncentracije, ohromelost. Speci-
fičnega zdravila za bolezen ne poznamo,
zato je zdravljenje samo simptomatsko: 
počitek, po potrebi dajemo zdravila proti 
bolečinam in znižujemo povišano telesno 
temperaturo.

Zato ker ni specifičnega zdravljenja
klopnega meningoencefalitisa, je po-
membno sámo preprečevanje okužb z 
virusom. Zaščitimo  se lahko s primer-
nimi oblačili, samopregledovanjem ter z 
uporabo repelentov, najboljša zaščita pa 
je vsekakor cepljenje. Priporočljivo je, da 
se pred odhodom v gozd ustrezno zaščiti-
mo.  Najbolje storimo, če se oblečemo v 
oblačila iz gladkih materialov, ki klopom 
onemogočajo, da bi se oprijeli,  hkrati pa 
poskrbimo, da je čim več kože pokrite 
(dolge hlače, škornji, kapa). Oblačila naj 
bodo svetla, da klopa prej opazimo. Za 
zaščito odkritih delov telesa so v lekarnah 
in drogerijah na voljo pripravki, ki odga-
njajo mrčes (repelenti). Ko se vrnemo do-
mov, je nujno, da si natančno pregledamo 
telo, še posebno kožne gube, uhlje, dimlje 

in pazduhi, se oprhamo ter umijemo gla-
vo.  Oblačila dobro skrtačimo ali raje ope-
rimo.  Če pri telesnem pregledu opazimo 
klopa, ga čim prej previdno odstranimo, 
saj s tem zmanjšamo možnost okužbe. 
Uporabimo dobro pinceto, da lahko za-
grabimo klopa čisto pri koži. Odločno po-
tegnimo prisesanega klopa iz kože, nato 
umijemo kožo z milom in toplo vodo. 

Najučinkovitejši način zaščite pred bo-
leznijo je cepljenje. Za popolno zaščito so 
potrebni trije odmerki cepiva. Prvi odme-
rek je priporočljiv v zimskih mesecih (zato 
da oseba prejme dva odmerka do tedaj, ko 
nastopi aktivnost klopov). Drugi odmerek 
sledi čez 14 dni do 3 mesece, tretji pa 6 
do 12 mesecev po prvem. Odpornost ob-
navljamo z enim odmerkom v 3- do 5-
letnih presledkih.  Cepljenje je varno in 
učinkovito, z redkimi stranskimi pojavi 
– najpogosteje kot bolečina, rdečina na 
mestu vboda, zelo redko pa vročina, gla-
vobol, kratkotrajno slabo počutje.  Oseb, 
ki prebolevajo akutno vročinsko bolezen, 
so alergične na kokošja jajca ali so imele 
alergično reakcijo na predhodni odmerek, 
se ne cepi. Varnost cepiva v času nosečno-
sti in dojenja ni bila potrjena v kliničnih 
raziskavah, zato ga v teh obdobjih odsve-
tujemo. Cepljenje je obvezno za vse, ki 
so pri svojem delu poklicno izpostavljeni 
možnosti okužbe, in priporočljivo za ose-
be, ki preživljajo svoj prosti čas v naravi 
na s to boleznijo okuženih območjih.

Doc. dr. Marjan Zaletel, dr. med.

Klopni meningoencefalitis
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Nasveti - Pisma bralcev

Vsi vemo, da predstavlja voda osnovo 
vsega živega na planetu Zemlja (zato tudi 
ime modri planet) in da brez nje ni ob-
stanka ne ljudem ne živalim in ne rastli-
nam kot tudi življenju na splošno. Z vodo 
in v vodi se pripravljajo vse naše jedi in 
pijače.

Vendar ali se do te surovine obnašamo 
z vso dolžno pozornostjo ali pa teče mimo 
nas popolnoma neopazno in jo bomo opa-
zili šele tedaj, ko bomo žejni?

Vsi smo zelo občutljivi na čistočo vode, 
ki jo uporabljamo za kopanje, zalivanje 
vrtov ali pranje avtomobilov, vseeno pa 
nam je, ko to vodo onesnažujemo. Na-
vajeni smo, da imamo vodo, ki priteče iz 
vodovodnih pip, za zdravo, čisto in ne-
oporečno surovino, kar pomeni, da slepo 
zaupamo komunalnemu vodovodu. Toda 
ali je res vedno tako? 

Večina počasi razpadajočih snovi s po-
vršja zemlje prejkoslej pride v vodo. Med 
največjimi onesnaževalci pitne vode je 
tudi kmetijski sektor, ki pri svojem delu 
uporablja mineralna gnojila in zaščitna 

sredstva (herbicide, pesticide), ki hitro 
pridejo v vodne vire. Strokovnjaki Evrop-
ske skupnosti so izdelali obsežno študi-
jo o zastrupljanju pitne vode in o zaščiti 
vodnih črpališč.

Zaščiteno okolico vodnih črpališč so 
razdelili na tri območja.

Prvo območje (cona I) predstavlja krog 
s premerom 10 metrov (okrog 80 m2) oko-
li vodnega črpališča. V cono so uvrščeni 
vsi individualni vodnjaki, namenjeni 
oskrbi gospodinjstev z vodo.

V coni II so dovoljeni paša živali, grad-
nja industrijskih in stanovanjskih objek-
tov, avtomobilska parkirišča, pokopališ-
ča, skladišča kemikalij in intenzivno pol-
jedelstvo.

V coni III pa gradnja letališč, bolnic, 
vojaških objektov, farm za pitance in pra-
šiče ter stanovanjskih naselij in izkorišča-
nje zemeljskega plina ali nafte.

Cona III B s premerom več kot 2 km 
pomeni prepovedano gradnjo rafinerij,
kemičnih tovarn, železarn, skladiščenje 
radioaktivnih in kemičnih snovi ter spuš-
čanje odpadne vode.

Kako pa navedene kriterije merijo?
Obstaja dogovor, da se v vodi za pitje 

meri vsebnost trikloretilena (to je kance-
rogena snov). Postavili so tudi zgornjo 
mejo za vsebnost trikloretilena v enem li-
tru vode, ta je 10 mikrogramov.

Potem ko so že uporabili navedene kri-
terije za posamezne cone, so ugotovili, da 
je vsebnost trikloretilena v vodnjakih po 
Nemčiji porazna in da bi morali takoj za-
preti vsaj 20 % vodnih črpališč.

Našla pa se je rešitev, kajti dogovorili 
so se (seveda politiki), da se zgornja meja 
trikloretilena v enem litru vode zviša na 
25 mikrogramov, in tako vodo še vedno 
črpajo iz vseh vodnih črpališč.

Vsi imamo pravico do zdrave in pitne 
vode oziroma imamo pravico tako zahte-
vati, kajti voda je vsakdanje in nujno po-
trebno živilo vsakega živega bitja. 

Zlatko Krasnič,
kmetijski svetovalec

VODA – strateška surovina

Pisma bralcev

O problematiki zapuščenih živali in 
Zavetišču Meli v Trebnjem  

V 10. številki Glasnika, ki je izšla de-
cembra 2007, je bilo objavljeno pismo ge. 
Brigite Marinšek z naslovom Kam s psi 
in mački. Pismo obravnava problematiko 
zapuščenih živali. V njem so navodila, kaj 
storiti, če najdemo ali izgubimo žival, na-
vedeni so tudi stroški namestitev živali in 
podobno. Še dobro, da je bilo objavljeno, 
saj sem šele takrat izvedela, da ima obči-
na sklenjeno pogodbo z Zavetiščem Meli 
v Trebnjem.

O kvaliteti dela tega zavetišča se je go-
vorilo že dalj časa marsikaj, a trditev še 
ni bilo mogoče dokazati. Sredi aprila tega 
leta je po elektronski pošti končno začelo 
krožiti pismo pogumne nekdanje pros-
tovoljke v tem zavetišču, nato je bil 29. 
aprila objavljen tudi kvaliteten prispevek 
v informativni oddaji na komercialni tele-
viziji. 

Beda tega zavetišča je grozljiva in de-
kletu lahko za njeno dejanje samo česti-

tam. O vsem, kaj se je dogajalo v zavetiš-
ču, sploh ne morem pisati, z vsebino pa 
bi zagotovo lahko napolnila vso številko 
Glasnika. Vesela sem, ker nikoli nobene 
najdene živali nisem oddala v to zavetiš-
če, temveč so pristale v dobrih rokah. 

Da se to v bodoče ne bi dogajalo in 
da bo zapuščenih živali manj, se mora 
marsikaj spremeniti tudi pri samih obča-
nih. Upam, da se bodo občani Škofljice
končno začeli zavedati, da na svetu nismo 
sami, da narava ne obstaja zaradi nas, da 
so živali živa bitja, ki jih ravno tako boli, 
če jih ranite, da se na lastnika navežejo 
in ga pogrešajo, če jih zavrže, in da za-
radi slabe oskrbe trpijo kot človek. Tudi 
po Škofljici videvam precej zanemarjenih
psov. Vse prevečkrat pa vidim sicer ne-
govane, a žalostne pse, ki so vedno sami v 
pesjaku, tudi ob nedeljah, ko imajo ljudje 
največ časa. Ali njihovi lastniki vedo, kaj 
psu pomeni družba? Psa ne smemo imeti 

zato, ker so si ga zaželeli otroci in se ga 
nato naveličali, ali ker naj bi bil statusni 
simbol ter okras novi hiši in vrtu. 

Odgovoren lastnik ne pušča živali brez 
nadzora, saj se zaveda, da žival lahko 
povzroča škodo ali se poškoduje. Tudi 
najbolj pohleven kuža lahko postane kr-
voločen preganjalec drugih živali. Odgo-
voren lastnik ima ustrezno znanje o skr-
bi za to žival, se ukvarja z njo, skrbi za 
njeno vzgojo, da ne bo nadležna sosedom 
in drugim ljudem. Poskrbi za sterilizacijo 
in kastracijo, ki me sicer ne navdušujeta, 
a sta manjše zlo, saj je živali veliko pre-
več in že zaradi tega ne morejo dobiti vse 
kvalitetnega doma, obenem pa tako pre-
prečujemo tudi bolezni. Odgovoren last-
nik pri tem ne bo nasedal nesmislom, da 
»mora žival enkrat skotiti« in da je tak 
poseg »nenaraven« in podobno. Ni mu 
žal denarja za to kot tudi ne za drugo ve-
terinarsko oskrbo. Prav tako se živali ne 
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Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas.

  Mila Kačič

ZAHVALA
Ob boleči izgubi moža in očeta

JANEZA ZAKRAJŠKA (1923–2008) s Škofljice
se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, cvetje, sve-
če in mašne darove. Hvala tudi patronažni sestri Majdi za ponujeno pomoč in gospodu župniku 
Jožetu za lepo opravljen obred.

Vsi njegovi

Pisma bralcev - Odšli so

znebi, ko le-ta ostari, temveč ji omogoči 
lepo in mirno starost. Najbrž si želi sled-
nje tudi zase. 

Ljubitelje živali naprošam, da naj po-
skušajo najdene živali namestiti v kva-
litetnejša zavetišča. Pot do tega ni eno-
stavna, a je mogoča. Upam, da lahko vsaj 
za zdaj, dokler se zadeve ne uredijo, za 
živali poskrbite tudi sami. Za Zavetišče 
Meli pa upam le, da se bodo za živali, ki 
so še tam, čim prej našli dobri domovi ali 
vsaj zasilne namestitve, potem pa se bodo 
morali zamenjati vodstvo s sodelavci pa 
tudi način dela. Pasjo šolo, ki je tudi delo-

vala tam, bi bilo treba ukiniti, saj je zaradi 
nekvalitetnih in grobih metod ne priznava 
niti Kinološka zveza Slovenije. Treba jih 
bo imeti pod nadzorom kot tudi veterinar-
sko inšpekcijo in druge pristojne, ki ne 
bodo mogli v nedogled delovati tako ne-
kvalitetno in brezbrižno kot doslej. Seve-
da tudi to še ne bo dovolj, a o tem morda 
ob naslednji priložnosti.

Občino naprošam, naj pogodbo  s tem 
zavetiščem prekine in sklene novo po-
godbo z drugim zavetiščem, najbolje z 
zavetiščem v Horjulu ali vsaj z zavetiš-
čem na Gmajnicah, ki je tudi bližje, zato 

bi bili nižji že stroški prevoza. Še bolje 
pa bi bilo, da razmisli o ustanovitvi svoje-
ga zavetišča. V tem primeru upam le, da 
se ne bo vmešal veterinar, ki deluje v tem 
okolju in je sokriv za stanje v Zavetišču 
Meli.

Upam, da se v živalih v bodoče ne bo 
videlo le predmetov, stroškov in številk, 
temveč odgovornost in spoštovanje. Pri-
pravljena sem kakor koli pomagati pri 
tem. Lep pozdrav!

Barbara Győrfi,
Škofljica

V letu 2004–2005 je bila v naši občini 
slovesno odprta Gozdna učna pot. O njej 
je bila izdana poučna in lepo oblikovana 
brošura. V teh letih jo je obiskalo dokaj  
ljudi, predvsem pa učenci osnovnih šol. 

Letos na pomlad sem bil nekajkrat na 
sprehodu po njej in sem opazil, da je slabo, 
malomarno vzdrževana. Kmetje po kolo-
vozu spravljajo les in so nastale globoke, 

blatne kolesnice. Tudi vejevje je ostajalo 
na poti. Najbolj pa me je zmotilo, da obe-
ležja (na kolih) o vrstah dreves podrta le-
žijo pod potjo, in sicer od številke 4 (črna 
jelša) do vključno oznake 9 (divja češnja), 
pri  8 (evropski macesen) pa ustreznega 
drevesa ni več mogoče najti. Tudi rume-
ne pike na označenih drevesih so že zelo 
zbledele in so zato slabo vidne.

Pred dobrim mesecem dni sem na sla-
bo vzdrževanje gozdne učne poti obve-
stil tudi Občino Škofljica s prošnjo, naj 
ustrezno ukrepa. Izboljšanja do 12. maja 
letos nisem opazil, torej se ni naredilo še 
nič – šolski otroci pa hodijo na tovrstno 
izobraževanje v gozd!

Janez Gregorič, 
Zalog pri Škofljici

Gozdna učna pot v slabem stanju
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PRAZNOVANJE 
OB DNEVU  

DRŽAVNOSTI
Ob dnevu državnosti vas OO 

SDS, OO N.Si in OO SLS Škoflji-
ca vabimo, da skupaj proslavimo 
17. rojstni dan Republike Sloveni-
je.

Pridružite se nam  
na kresni večer – v ponedeljek, 

23. junija. 2008.
Maša za domovino bo v župnij-

ski cerkvi sv. Cirila in Metoda na 
Škofljici ob 20. uri, kresovanje pa
od 21.30 naprej na Malnarjevem 
hribu (Dednik) na Škofljici (na-
sproti OŠ Škofljica).

Za okrepčilo in dobro vzdušje 
bo poskrbljeno.

Vabljeni!

SOBOTNA MATINEJA Z 
NAMIZNIMI IGRAMI

Organiziran bo 

TURNIR Yu Gi Oh, 
in sicer v soboto, 14. junija, od 9. do 
12. ure v kulturni dvorani na Škofljici.

Seveda bomo igrali tudi druge igre, 
zato ne pozabite s seboj prinesti svoje 
najljubše ali pa vsaj tiste, v kateri ste 

nepremagljivi.

V A B L J E N I!

VABILO
na 8. tradicionalno srečanje Gradiščanov.

Društvo Vaška interesna skupnost vas vabi, 
da se 28. junija 2008 zberete pred prostori društva, odkoder se bomo odpravili 

na 8. tradicionalno srečanje Gradiščanov, ki bo letos v Gradišču 
pri Materiji na Primorskem. 

Odhod bo v zgodnjih jutranjih urah, vašo udeležbo pa potrdite:
Branku Križu na telefon 041 614 931

ali pisno na Vaška interesna skupnost, Gradišče 16.
Vljudno vabljeni!

Janez Marinčič

ŠAHOVSKI  
TURNIR

bo v petek, 13. junija, ob 
18.00 uri v kulturni dvorani 

na Škofljici, Šmarska cesta 3.
Prijavite se 15 minut pred začetkom 

turnirja. Prijavnine ni!
Predvideni igralni čas bo 2 x 10 

minut.
Udeležence prosimo, da s seboj pri-

nesete šahovsko uro.
V A B L J E N I!

KUD ŠKOFLJICA
VABI 

V  PONEDELJEK, 16. 6. 2008, 
na dve lutkovni predstavi. 

Ob 17. uri bo otrokom od 4 do 8 let Lutkovna skupina VIDJURIJ s  
Horjula predstavila igrico “Kralj išče strežnika”.

Ob 17.30  bo otrokom od 6 do 10 let Lutkovna skupina KUD Dolo-
miti z Dobrove predstavila igrico “Sinje modri Peter”.          

DRAGI OTROCI, PRIDITE V KULTURNO DVORANO NA ŠKOFLJICI! 
VAŠEGA OBISKA SE ŽE ISKRENO VESELIMO!

Obvestila






