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Ob dnevu drž avnosti se bomo s ponosom spomnili 
dne, ko je pred osemnajstimi leti takratna 
slovenska skupš č ina sprejela Temeljno ustavno 
listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije.
Ob dnevu drž avnosti vam iskreno č estitam in vam 
ž elim lepo praznovanje!

Boš tjan Rigler,
ž upan

Foto: Primož Lavre/Salomon 2000

Spoš tovane obč anke in obč ani!



Dogodki v barvah

Èlani Likovne skupine 2002 so razstavljali 
na Turjaškem gradu, foto: Matjaž Jug

Florjanova nedelja

Gasilska mladina, Vrbljene 2009

Maruša Mišmaš - državna prvakinja

Matevž Fakin - 3. mesto

V spomin dobrotniku Ivanu Ogrinu posadili hrast

Kros veselja in zabave
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Kazalo - Uvodnik

Uvodnik
V mesecu juniju, ko se zaključuje šolsko leto, mnogokrat delamo ob-

račun sezone, torej, kaj smo naredili v aktivnem delu leta. Julija in av-
gusta praviloma delamo z zmanjšano močjo, saj gre za čas počitnic, ve-
dno bolj pa nas k dnevni umirjeni drž silijo tudi vremenske spremembe.

Obračun delamo tudi na ravni delovanja naše občine. Na nekaterih 
področjih smo bili uspešni. V tej številki boste lahko prebrali, da je 
občina uspešno kandidirala na razpisu za evropska sredstva programa 
za razvoj podeželja LEADER, družina Čučkin pa je dobila z istega na-
slova sredstva za gradnjo kozolca, pod katerim naj bi kmalu zaživela 
občinska tržnica. Društva so precej aktivna in oblikujejo kulturno in 
športnorekreativno ponudbo naše občine. Slabšo oceno lahko damo iz-
vajanju velikih in razvojno pomembnih projektov. Gradnja doma sta-
rejših občanov zamuja za skoraj eno leto. Kdo je kriv, je pravzaprav 
težko ugotoviti. Občina je postavila svoje pogoje, investitor vztraja pri 
svojih zahtevah. Reševanje prostorske stiske vrtca je v teku, po letu dni 
iskanja rešitev, dogovarjanj in navsezadnje tudi pogajanj bomo konec 
poletja dobili nekaj novega prostora, ki pa bo žal zgolj kaplja v mor-
je. Investitor megalomanskega naselja na Lavrici je v spomin na Ivana 
Ogrina, po katerem se bo imenovala ulica, ki bo potekala skozi naselje 
in povezovala Kamnikarjevo in Jagrovo ulico, posadil hrast in ta dogo-
dek pospremil z obsežnim medijskim sporočilom. Ko smo jih vprašali, 
kdaj bodo rekonstruirali Jagrovo in Kamnikarjevo – kar naj bi bili dol-
žni storiti po pogodbi z občino – so odgovorili, da ne morejo dati točnih 
odgovorov ter da je mnogo odvisno od občine in države. Razvojni načrt 
občine, ki bi ga že zdavnaj morali imeti, plava nekje po pisalnih mizah 
podjetji, ki naj bi ga pripravila. Prvo, ki se je tega lotilo, se je izkazalo 
kot nesposobno. Sedaj menda poizkuša nekdo drug. Ali ne bi bilo bolje, 
da bi se ga lotili sami – svetniki in občinska uprava, ki naj bi najbolje 
poznali razmere in potrebe? Verjetno je odgovor pritrdilen, vendar se ob 
njem zastavlja drugo vprašanje, ali smo to sposobni narediti.

Na občini na naše želje po kritičnem pisanju odgovarjajo, da vzbu-
jamo občutek, kot da občinska uprava nič ne dela, da pa je, preden v 
zemljo zasadiš prvo motiko, potrebno ogromno predpriprav z vidika 
pogajanj in zbiranja dokumentacije. S pripombo se v uredništvu strinja-
mo, vendar na vprašanja, ki jih zastavljajo svetniki, občani ali uredniški 
odbor Glasnika, največkrat dobimo odgovore v smislu podajanja žogice 
med občino in investitorji. Zavedamo se zapletenosti postopkov in pro-
blemov, ki lahko projekte zavrejo, vendar probleme je potrebno reševati 
in za to reševanje je kot prva zadolžena občinska uprava. Kdo pa je 
zanjo odgovoren, nam je povsem jasno. Kako se je delalo v prejšnjih 
mandatih in kako danes, kje so vzroki stagnacije, si lahko preberete v 
pismih bralcev, kjer si bivši in aktualni župan izprašujeta vest. 

22. junija bomo počastili spomin na ustanovitev lastne države in 
odlikovali najbolj zaslužne učence. Pridimo in s svojo navzočnostjo 
pokažimo, da imamo svojo državo radi, mladi rod, ki bo koval našo 
prihodnost, pa podpiramo pri njihovem trudu.

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

Uredniški odbor si pridržuje pravico, da prispev-
ke primerno priredi za tisk tako po obsegu kot po 
izraz.  Rokopisov ne vračamo. Članki morajo biti 
opremljeni s podpisom avtorja, v primeru društva, 
politične stranke ali skupine morajo biti članki opre-
mljeni z žigom odgovorne osebe.

Prispevke za prihodnjo številko zbiramo do 
vključno 22. junija 2009. 
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Potem ko so sprejeli dnevni red in zapi-
snik prejšnje seje, so najprej potrdili Od-
lok o poimenovanju Ogrinove ulice. Kot 
smo že poročali, bo ulica potekala skozi 
novo stanovanjske naselje, ki nastaja na 
Lavrici med Kamnikarjevo in Jagrovo 
ulico. Prvotno naj bi se ulica imenovala 
Ob potoku, kot investitor imenuje naselje 
samo, sedaj pa se je svet KS Lavrica od-
ločil, da jo poimenuje po Ivanu Ogrinu, ki 
je bil velik dobrotnik za prebivalce Lavri-
ce. Več o Ivanu Ogrinu si lahko preberete 
na strani 15.

Stane Bozja je predstavil osnutek Od-
loka o koncesiji za opravljanje izbir-
ne gospodarske javne službe urejanja 
in vzdrževanja javne razsvetljave ter 
urejanja prometa v Občini Škofljica. 
Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaženja okolja zahteva osvetljeva-
nje z okolju prijaznimi svetilkami. Tako 
morajo biti vse neprimerne svetilke za-
menjane do leta 2016. Naša občina ima 
skoraj 1000 svetilk in vse so neustrezne. 
Njihova zamenjava bi znašala približno 
200.000 EUR, kar pomeni velik prora-
čunski zalogaj. Ob izbiri novega koncesi-
onarja se je pokazala možnost, da bi lahko 
temu naložili obnovo javne razsvetljave, 
večletno financiranje pa zagotovili iz pri-
hranjenih sredstev porabljene električne 
energije. Izračun je namreč pokazal, da 
bi s prihrankom električne energije lahko 
poplačali rekonstrukcijo javne razsve-
tljave. V razpravi je Ivan Jordan (LDS) 
predlagal uporabo solarnih svetilk. Bozja 
mu je pojasnil, da so neprimerne zaradi 
velike površine senzorja, pa tudi cena je 
zelo visoka. Jordan je dodal, da je Mini-
strstvo RS za okolje in prostor objavilo 
razpis za sofinanciranje. Janez Zagorc 
(SDS) je bil presenečen, da mora konce-
sionar pripravljati projekte za pridobiva-
nje finančnih sredstev, Jordan pa je dodal, 
da koncesionar verjetno ne bo pridobival 
evropskih sredstev. Damjan Pangerc (SD) 
je opozoril na morebitne finančne posle-
dice občine, če koncesionar pade v stečaj 
ali kaj podobnega. Bozja je pojasnil, da 
mora koncesionar glede na osnutek odlo-
ka vsako leto dostaviti garancijo. Osnutek 
odloka je bil soglasno sprejet.

Investitor poslovno-stanovanjskega ob- 
jekta na Lavrici, parc. št. 1828/3, k. o. 
Rudnik, zazidalni načrt VS 4/4 Lavrica 
(prostor nekdanje Avtousluge oziroma 
kasneje bara Calisto), je prosil dovoljenje 
za manjše odstopanje od določil pro-
storskega akta. Namesto mansarde bi v 
tretjem nadstropju zgradili tako imeno-
vani penthouse oziroma zmanjšano tretje 
nadstropje, namesto predpisane dvoka-
pnice pa bi postavili ravno streho. Med 
svetniki se je razvnela burna razprava, za-
kaj je občinska uprava na dnevni red seje 
dala nekaj, kar je bilo zavrnjeno dve seji 
nazaj. Investitorju podjetju Ecuman, d. o. 
o., je bila dana naloga, da predhodno za 
gradnjo pridobi soglasja sosedov, česar ni 
storil, torej do izpolnitve tega pogoja naj 
o tej zadevi ne bi razpravljali. Občinska 
urbanistka Darja Draksler je pojasnila, da 
je za predmetno zadevo zaprosila upravna 
enota, saj naši prostorski načrti predpisu-
jejo dvokapne strehe, za ta objekt pa bi 
bila primernejša ravna streha, saj tretje 
nadstropje ne bo klasična mansarda. Ob 
burni razpravi so svetniki spraševali, za-
kaj ne razpravljajo o drugih problemih, 
ki jih ima občina: dom starejših občanov, 
dvorec Lisičje, razvoji načrt občine in po-
dobno. Ob glasovanju so svetniki predlog 
sklepa zavrnili, Jordan pa je apeliral, da 
naj se sprejeti odloki spoštujejo.

Tudi naslednja točka je bila precej 
pereča. V občini se je končno pojavila 
možnost, da bi Mercator postavil večji 
trgovski center, ki naj bi stal na zemlji-
ščih gospoda Robežnika. V projekt naj 
bi stopili trije investitorji: Robežnik z 
zemljišči, podjetje Slovenija projekt kot 
izvajalec in Mercator kot investitor. Da bi 
se investicija izšla, so zaprosili občino za 
oprostitev komunalnega prispevka. V 
razpravi so vsi svetniki načeloma podprli 
gradnjo, saj občina nujno potrebuje trgo-
vski center s spremljajočimi dejavnostmi 
(banka kot najnujnejša), večina pa se jih 
ni strinjala z oprostitvijo plačila komu-
nalnega prispevka, saj bi bil to lahko pre-
cedenčni primer. Po razpravi so svetniki 
sprejeli sklep, da se plačila komunalnega 
prispevka ne oprosti, da pa naj župan na-
daljuje razgovore z investitorji in skupaj z 
njimi skuša najti primerno rešitev. Več o 

tem projektu si lahko preberete v prispev-
ku Maje Novak na strani 35.

V nadaljevanju so svetniki razpravljali 
še o odprtem pismu, ki ga je župan Bo-
štjan Rigler poslal ministru za promet 
Patricku Vlačiču. S pismom so se stri-
njali, v celoti pa je bilo objavljeno v prej-
šnji številki Glasnika. Ob tem je Roman 
Brunšek (SLS) dodal, da so se nanj zaradi 
prometa obrnili prebivalci Babnogoriške 
ulice, ki je še vedno makadamska in ne-
varna. Ti upajo na policijske kontrole. 
Svetnik Pangerc je predlagal, da se usta-
novi odbor za promet, ki bi ga sestavljali 
strokovnjaki s področja prometa – občani 
naše občine in bi pripomogli k reševanju 
prometne problematike. Jožef Žlahtič 
(SD) pa je opozoril na križišče na Pijavi 
Gorici, saj je hitrost vozil iz smeri Kočev-
ja vedno večja od dovoljene.

Nato je medobčinska inšpektorica Le-
onida Goropevšek Kočar predstavila 
poročilo o delovanju medobčinskega 
inšpektorata za leto 2008. Svetniki so v 
razpravi opozorili, da je poročilo premalo 
korektno, saj v njem ni navedenih številk 
o obravnavanih, rešenih in nerešenih pri-
merih. Svetnike je tudi motilo, da se kr-
šitelje samo opominja in ne tudi kaznuje. 
V prihodnosti bo občina zaposlila dva re-
darja, ki bosta skrbela za red na lokalnih 
cestah, v maju pa je bila obravnavana tudi 
ocena varnosti v cestnem prometu v naši 
občini.

Iztok Petrič

Novice iz občinske hiše

Poročilo s 24. redne seje občinskega sveta z dne 21. aprila 2009

Mercator bi brez plačila komunalnega prispevka s  
soinvestitorji gradil trgovski center na Škofljici
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Novice iz občinske hiše

V skladu s 16. členom Statuta Občine Škofljica (Ur. l. RS, št. 47/99, 103/00 in 76/02) in 9. členom Odloka o priznanjih in 
nagradah Občine Škofljica (Ur. l. RS, št. 30/02) objavljamo

J A V N I   R A Z P I S
za podelitev priznanj in nagrad Občine Škofljica v letu 2009

Občina Škofljica poziva občane, podjetja, društva, politične stranke ter druge organizacije in skupnosti, da predlagajo vse ti-
ste, ki so dosegli izjemne uspehe na posameznih področjih gospodarstva, vzgoje in izobraževanje, športa, kulture, znanosti, 
zaščite in reševanja, ekologije in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo h kvalitetnejšemu, boljšemu 
ter popolnejšemu življenju občanov.

Priznanja in nagrade Občine Škofljica
Priznanje častni občan Občine Škofljica se podeli posameznikom, občanom Občine Škofljica in drugim državljanom RS, 

katerih delo in aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge na področjih gospodarstva, umetnosti, športa, kulture in na podro-
čju drugih človekovih ustvarjalnosti oziroma osebam, ki so posebno zaslužne za razvoj, ugled in promocijo širše skupnosti 
Občine Škofljica.

Grb Občine Škofljica se podeli za pomembno življenjsko delo ali velike uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj in 
ugled občine, oziroma za pomembna življenjska dela ali velike uspehe in dosežke. 

Plaketa Občine Škofljica se podeli posameznikom, podjetjem, ustanovam in zavodom, skupnostim, družbenim organiza-
cijam, društvom in njihovim zvezam za njihovo izredno uspešno delo, izjemne dosežke za občino in širšo skupnost. Plaketa 
Občine Škofljica se podeli za uspešno sodelovanje drugim lokalnim oziroma prijateljskim skupnostim.

Listina Občine Škofljica ima značaj pohvale in se podeli za dosežke v preteklosti in vzpodbude za nadaljnjo delo tistih 
posameznikov ali skupin ljudi, ki so bili uspešni za časovno obdobje zadnjega leta na vseh področjih Občine Škofljica.

Priznanja in nagrade bodo podeljena ob občinskem prazniku Občine Škofljica v mesecu septembru 2009. 
Pobuda za podelitev mora vsebovati:
• naziv in ime pobudnika,
• ime in priimek predlaganega prejemnika in njegove osnovne osebne podatke,
• vrsto zgoraj navedenega priznanja občine, 
• obrazložitev oziroma utemeljitev pobude ter
• dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.
Pisne predloge z obrazložitvijo pošljite po pošti ali osebno dostavite najkasneje do 19. JUNIJA 2009 do 12. ure na naslov: 

Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, s pripisom: »Občinska priznanja in nagrade 2009«.
Predloge, ki bodo prispeli po navedenem datumu in uri, bo komisija zavrgla.
O podelitvi priznanj bo odločal Občinski svet Občine Škofljica na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja.
Občina Škofljica

Občinska uprava Občine Škofljica ob-
vešča starše otrok, vključenih v JVZ OŠ 
in vrtec Škofljica, da s 1. 5. 2009 veljajo 
nove cene programa varstva otrok (Sklep 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o 
določitvi cen programov predšolske vzgo-
je v Javnem vzgojno-izobraževalnem za-
vodu Osnovna šola in vrtec Škofljica, Ur. 
l. RS, št. 30/09).

Ekonomska cena programa po novem 
za I. starostno obdobje znaša 517,43 EUR 

in za II. starostno obdobje 376,85 EUR. 
Novost v Sklepu o določitvi cen progra-

mov predšolske vzgoje v JVZ OŠ in vrtec 
Škofljica je ta, da so starši otrok, za kate-
re je Občina Škofljica po veljavni zako-
nodaji dolžna kriti del cene programa in 
imajo otroka, vključenega v javnem vrtcu 
na območju Občine Škofljica, upravičeni 
do dodatnega popusta, in sicer za otroke, 
vključene v I. starostno obdobje, v višini 
4,2 odstotka, za otrok, vključene v II. sta-

rostno obdobje, pa v višini 4,6 odstotka 
potrjene ekonomske cene programa.

Dodatno znižanje cene programov se 
ne priznava staršem otrok, za katere je 
Občina Škofljica po veljavni zakonodaji 
dolžna kriti del cene programa in imajo 
otroka, vključenega v vrtec izven obmo-
čja Občine Škofljica. 

Občinska uprava 
Občine Škofljica

Nova cena programa v Vrtcu Škofljica
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Novice iz občinske hiše

Uspešno do evropskih sredstev za razvoj 
podeželja LEADER

Lokalna akcijska skupina (LAS) »So-
žitje med mestom in podeželjem«, ki je 
organizirana v okviru CIZE, Zavoda za 
razvoj podeželja, je uspešno kandidirala 
na razpis Ministrstva RS za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano ter na ta način pri-
dobila 140.000,00 € evropskih sredstev 
za izvajanje projektov LEADER za leto 
2009. Potrditev statusa in prejeta odločba 

ministrstva v januarju sta narekovali ve-
liko dela na terenu in izbor projektov za 
leto 2009. LAS se je s svojim delom želela 
čim bolj približati prebivalcem podeželja 
na območju sodelujočih občin (MOL, Ig, 
Ivančna Gorica, Grosuplje in Škofljica), ki 
so pristopile k partnerstvu in podprle pri-
zadevanja, da različni akterji na podeželju 
uresničijo svoja razvojna prizadevanja. 

Ne glede na zelo zahtevno birokracijo 
in same postopke je LAS poskrbela, da 
so sredstva prišla med ljudi oz. akterje na 
podeželju. Tako je Upravni odbor LAS 
v marcu izbral in potrdil 21 projektov, 
ki bodo sofinancirani tudi z evropskimi 
sredstvi.

In kateri so ti projekti?

Zaporedna št. 
projekta Naziv projekta Prijavitelj Povprečna ocena

Predviden delež sofi-
nanciranja s strani
 LAS LEADER

1/2009 ETNOLOŠKI MUZEJ »OD PLUGA 
DO KRUHA« TD Krim 94,75 3.715,71

2/2009 ŽENE IŽANSKEGA PODEŽELJA NA 
SPLETU

Društvo žena in dek-
let na podeželju Ig 76,50 3.000,00

3/2009 KO ZADIŠI PO PEKI NA IŽANSKEM 
– KNJIGA RECEPTOV

Društvo žena in dek-
let na podeželju Ig 68,00 3.780,00

4/2009 POT KULTURNE DEDIŠČINE 
ŠMARJE-SAP

TD Šmarje-Sap 82,50 11.118,00

5/2009 ZGODOVINSKI PRALNI STROJ KS Škocjan 112,25 6.604,50

6/2009 Z DEDIŠČINO V PRIHODNOST – 
OBNOVA KAŠČE NA KOPANJU TD Kopanj 94,25 5.047,13

7/2009 NARAVNI IN KULTURNI VIRI VIRA 
PRI STIČNI

Društvo Vir za 
ohranjanje naravne 
in kulturne dediščine

103,00 5.659,73

8/2009
POSTAVITEV ZAŠČITNE OGRAJE 
OB DOSTOPNI POTI DO KRŠKE 
JAME

TD Krka 101,75 2.210,00

9/2009

IZDELAVA PROJEKTNE DOKU-
MENTACIJE ZA VEČNAMENSKI 
OBJEKT, NAMENJEN KULTURNI 
DEJAVNOSTI NA KRKI

Društvo FESTIVAL 
KRKA

96,00 3.780,00

10/2009 ETNOLOŠKI MUZEJ ŠTEFAN NOSE, 
MULJAVA Štefan Nose 107,50 6.283,35

11/2009 ŠRC VRH NAD ŽELIMLJAMI Občina Škofljica 100,75 5.480,00

12/2009 RAZVOJ PROTOKOLARNEGA 
SPOMINKA Občina Škofljica 104,25 2.792,00

13/2009 PODRUŽNIČNA ŠOLA – GIBALO 
RAZVOJA OŠ Sostro 107,75 11.066,02

14/2009 SREČANJE VASI GABRJE – GAB-
ERJE 2009 ŠD Janče 99,75 6.717,96

15/2009 SKULPTURA NA VASI – KIPARSKA 
KOLONIJA VOLARTIS

LIVARTIS, 
D. O. O. 89,25 10.300,00

16/2009 KMEČKA TRŽNICA POD RUSKO-
VIM KOZOLCEM

Mateja Čučkin 
Petrič 103,75 7.532,00

18/2009 VAŠKA UČNA TOČKA LAS 122,25 12.500,00

19/2009 KRASOSLOVNA UČILNICA V 
NARAVI KS DOB 99,25 7.585,00
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20/2009 RESTAVRIRANJE KAPELICE PRI 
TREH KRIŽIH Občina Grosuplje 95,50 12.069,80

21/2009 EPP LAS LAS 92,25 10.535,00
22/2009 MOBILNA UČILNICA LEADER LAS 94,75 3.500,00

Čeprav je bilo za pridobitev projektov 
potrebno ogromno dela, verjamemo, da 
se pravo delo šele začenja. Projekte bo 
potrebno v celoti izvesti in seveda pri-

praviti tudi vso ustrezno dokumentacijo 
za poročanje, kar bo omogočilo pridobi-
tev evropskih sredstev. Verjamemo, da so 
projekti dobri, da jih vodijo pravi ljudje, 

da smo tukaj zato, da pomagamo. To je 
tudi razlog, da vemo, da bomo SKUPAJ 
uspešni!

Josip Pintar, CIZA

Škofljica gostila župane in člane lokalne akcijske sku-
pine »Sožitje med mestom in podeželjem«

Mestna občina Ljubljana ter občine 
Grosuplje, Ig, Ivančna Gorica in Škofljica 
so lansko leto podpisale sporazum o pri-
stopu v lokalno akcijsko skupino (LAS) 
LEADER »Sožitje med mestom in po-
deželjem«, ki je organizirana v okviru 
CIZE, Zavoda za razvoj podeželja.

S podpisom tega sporazuma so občine 
omogočile oblikovanje javno-zasebnega 
partnerstva v obliki LAS, ki je bil pogoj 
za pridobitev sredstev EU iz izvajanja pri-
stopa LEADER. 

Ker je tudi na območju občin podpisnic 
sporazuma podeželje pomemben dejav-
nik razvoja, so se župani tega območja 
tokrat sestali na tradicionalnem srečanju 
6. 5. 2009 na Škofljici. Gostitelj tokratne-
ga srečanja je bil župan Občine Škofljica 

Boštjan Rigler, ki je v svojem pozdravu 
izpostavil pomen skupnega dela in po-
vezovanja pri razvoju podeželja. Prav 
povezovanje je omogočilo, da je nastala 
lokalna akcijska skupina in da je območje 
prišlo tudi do sredstev iz EU. Čeprav so 
sredstva majhna, pa so namenjena prav 
»malim« projektom, ki pa so še kako po-
membni za lokalne prebivalce oz. za lo-
kalno okolje.

V prvem delu je predsednica upravnega 
odbora LAS ga. Marjana Marn predsta-
vila opravljena dela in seveda prve pro-
jekte, ki so bili izbrani za sofinanciranje 
s strani LAS. Župani so, kljub kakšnemu 
pomisleku, ki je šel predvsem na račun 
birokracije in administriranja, pohvalili 
LAS in dali podporo nadaljnjemu delu. 
Da bi bile stvari bolj razumljene in pri-
jetne, so vsi prisotni odšli pogledat prak-
tični primer izvajanja izbranega projekta. 
Tako so se odpravili na kmetijo Ruskovih 
(Čučkin) in natančneje spoznali projekt 
Kmečka tržnica pod Ruskovim kozolcem. 

Čudovit novi kozolec, zgrajen in posta-
vljen po vzoru »starega«, je prepričal še 
zadnje skeptike. K dobremu razpoloženju 
je pripomogla tudi ponudba domačih do-
brot, ki so jih pripravile članice društva 
upokojencev s Škofljice. 

Svoje srečanje so župani in člani LAS 
zaključili v znanem gostišču Čot, kjer so 
se prepričali o njihovi zares dobri kulina-
rični ponudbi. 

Prav je, da se ob tej priložnosti zahva-
limo članici upravnega odbora LAS iz 
Občine Škofljica ge. Brigiti Marinšek, ki 
je poskrbela za vse podrobnosti srečanja.

Josip Pintar, CIZA
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Za občino Škofljica potrjeni trije projekti, za katere bodo 
nosilci črpali iz evropskih sredstev programa LEADER

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

Novo!  
BREZBOLEČINSKO DELO 

z uporabo najnovejšega  
laserskega sistema.

PreNaDENT
Naročanje po telefonu 

040 934 000

Lokalna akcijska skupina (LAS) »So-
žitje med mestom in podeželjem« je bila 
v začetku letošnjega leta potrjena s strani 
Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano. S tem je občinam dana mo-
žnost črpanja evropskih sredstev progra-
ma LEADER.

Sledil je nabor projektov, ki se bodo so-
financirali z naslova LAS LEADER, ter 
priprava letnega izvedbenega načrta. Na 
to temo je bilo dne 6. 5. 2009 na Občini 
Škofljica delovno srečanje županov ob-
čin Grosuplje, Ig, Ivančna Gorica, MOL 
in Škofljice, na katerem je predstavnik 
upravljavca Josip Pintar skupaj s člani 
UO LAS LEADER, predstavil rezultate 
dosedanjega dela ter program dela in iz-
vedbenih projektov za leto 2009. Občina 
Škofljica je prijavila tri projekte:

IZVEDBA OTROŠKEGA 
IGRIŠČA NA VRHU

Za potrebe rekreacije, druženja ter delo-
vanja PGD Vrh nad Želimljami je društvo 
pridobilo zemljišče v izmeri 2.600 m2 z 
namenom izgradnje otroškega igrišča ter 
prostora, na katerem se bodo lahko mladi 
usposabljali za potrebe gasilstva. 

Občina Škofljica projekt podpira, saj 
je s tem dana možnost razvoja podeželja. 
Izgradnja igrišča pa bo služila tudi sose-
dnjim naseljem, ki takšnih objektov nima-
jo, ter omogočila kvalitetnejše življenje 
prebivalcem.  

Namen projekta je pridobiti prostor za 
aktivno preživljanje prostega časa prebi-
valcev vasi Vrh z okoliškimi vasmi. Po-
memben povezovalni člen tega območja 
je prostovoljno gasilsko društvo, ki je la-
stnik zemljišča, na katerem bomo zgradili 
otroško igrišče. V okviru tega igrišča bo 
urejeno vadišče za člane PGD, predvsem 
za mlajše sekcije. 

Površine centra bodo obsegale: otroško 
igrišče za najmlajše in prostor za igre z 
žogo.

SPOMINEK Z MOTIVOM 
GRADU LISIČJE, LANU IN 

IZDELKOV IZ LANU
Promocija gradu Lisičje in pridelava 

lanu je združena v skupnem projektu. 
- SPOMINEK – grad Lisičje na lane-

nem prtičku (vezenje), skodela z motivom 
lanu;

- izobraževanje na temo – pridelava in 
predelava lanu.

Občina želi vzpodbuditi vaščane in dru-
štva k ohranjanju dediščine, razvoju novih 
produktov, vezanih na ime vasi Lanišče, 
ki je dobilo ime po pridelavi in predela-
vi lanu. Občina ima tudi interes uporabiti 
nove produkte za občinsko protokolarno 
darilo, ki je vezano na podeželje. Nosilec 
projekta bo občina, ker v občini krajev-
ne, četrtne in vaške skupnosti niso pravne 
osebe, ki bi lahko razpolagale z lastnimi 
sredstvi. Prav gotovo pa bodo partnerji 
v projektu društva z našega območja in 
predvsem posamezniki, ki so že začeli s 
pridelavo lanu in se bodo na tem področju 
še dodatno izobrazili.

Aktivnosti izvajanja projekta:
-  izobraževanje o pridelavi in predelavi 

lanu,
-  zbiranje idej o protokolarnem spo-

minku,
-  izdelava spominka – grad Lisičje na 

lanenem platnu,
-  izdelava spominka – skodela z moti-

vom lanu,
-  izdelava drugih možnih spominkov 

na temo gradu Lisičje in lanu,
-  pridobitev znanja za pridelavo in pre-

delavo lanu,

-  vključitev produkta v turistično po-
nudbo,

-  ohranjanje kulturne dediščine na po-
deželju,

-  promocija Občine Škofljica in s tem 
tudi LAS.

Kazalci uspešnosti izvedbe projekta:
-  število izvedenih usposabljanj,
-  število udeležencev usposabljanj,
-  pridobitev novih znanj,
-  nov vezni člen razvoja vasi,
- število pripravljenih predlogov za 

končno protokolarno darilo,
-  število pilotne izdelave protokolarne-

ga darila,
-  preusmeritev v nove načine kmetova-

nja (število vključenih kmetij in povr-
šin).

KMEČKA TRŽNICA POD RUSKO-
VIM KOZOLCEM bo predstavljena v 
naslednji številki.

Andrej Pogačnik



9

Novice iz občinske hiše

Družbene dejavnosti 

Vrednotenje programov društev, načrti zaščite in reše-
vanja ter razpis za najem športnih objektov

JAVNI POZIV LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE

»SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM«

ZA PROJEKTNE PREDLOGE LEADER ZA LETO 2010

Na območju občin Grosuplje, Ig, Ivančna Gorica, MOL in Škofljica se je oblikovala LAS »Sožitje med mestom in podeže-
ljem«, ki je bila kot delujoča LAS potrjena tudi s strani Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. CIZA, Zavod za 
razvoj podeželja, je bila s strani LAS izbrana za upravljavca, ki za LAS opravlja naloge strokovne in administrativne podpore ter 
druge storitve, potrebne za izvajanje programa LEADER. 

V skladu s tem objavljamo javni poziv za zbiranje projektnih predlogov LEADER za leto 2010.
Predmet javnega poziva je pridobiti ter izbrati projektne predloge za leto 2010, s katerimi se bo uresničevala Lokalna ra-

zvojna strategija LAS »Sožitje med mestom in podeželjem«, ki bodo upravičeni do ustreznega deleža nepovratnih sredstev EU 
iz ukrepov programa LEADER.

Program LEADER je namenjen vsem zainteresiranim, ki že izvajajo najrazličnejše aktivnosti, s skupnim ciljem zagotoviti 
nadaljnji razvoj podeželja, izboljšati kvaliteto bivanja v svojem okolju ter tako prispevati h koristim za širšo družbeno okolje.

Upravičenci do nepovratnih sredstev po tem pozivu so tako pravne osebe (društva, zavodi, gospodarske družbe, samostojni 
podjetniki …) kot tudi fizične osebe.

Rok za oddajo vlog za projekte, ki se bodo izvajali v letu 2010, je 30. 6. 2009. 
Vse dodatne informacije in razpisno dokumentacijo prijavitelji dobijo pri upravljavcu LAS: CIZA, Zavod za razvoj podeželja, 

Šmartinska cesta 134A, 1000 Ljubljana, ali po telefonu 031 515 875 vsak delavnik od 9. do 16. ure oziroma po predhodni najavi 
v pisarni upravljavca LAS. Upravljavec zagotavlja tudi vso podporo pri izpolnjevanju projektne dokumentacije.

ZAHVALA ob čistilni akciji
Občina Škofljica se za pomoč pri čistilni akciji zahvaljuje podjetju SBS, za udeležbo pa OŠ Škofljica, skavtom, Vaški skupnosti 

Gradišče in KO Zveze borcev Škofljica ter TD Lavrica. Navedenim se opravičujem, ker so njihova imena v zadnjem Glasniku 
izpadla.

Ivan Jordan, podžupan

Na oddelku za družbene dejavnosti 
naše občine trenutno največ časa posve-
čajo vrednotenju programov društev ter 
pripravi sklepov in pogodb o njihovem 
sofinanciranju. Na razpis za sofinancira-
nje programov društev se je v letošnjem 
letu prijavilo 23 društev (v letu 2008 pa 
18), kar pomeni, da se bodo načrtovana 
sredstva v proračunu delila med več dru-
štev. V zaključni fazi so tudi ocenjevanja 
programov športa. 

Pripravljena sta načrta zaščite in reše-
vanja (v primeru potresa in v primeru po-
plav), ki sta s strani Uprave RS za zaščito 
in reševanje že pridobila soglasje o ustre-
znosti. Sedaj čakata na obravnavo na seji 
domačega štaba civilne zaščite ter pred-
stavitev članicama in članom občinskega 

sveta. Izdelana pa sta tudi načrta zaščite 
in reševanja za primer požara in izlitja ne-
varnih snovi. 

Pripravljen in objavljen je bil tudi raz-
pis za najem športnih objektov v letu 
2009/2010, v zaključni fazi pa je izračun 
stroškov za nemoteno delovanje športnih 
objektov, namenjenih rekreaciji. Stroški 
niso zanemarljivi. V obravnavo in spre-
jem občinskemu svetu bo predložen tudi 
predlog novih cen najema športne in ple-
sne dvorane ter telovadnice. 

Na vprašanje, kako je z zasedenostjo 
športnih objektov, nam je gospod Kaste-
lec iz občinske uprave povedal, da so bili 
športni objekti v pretekli sezoni med te-
dnom skoraj 100% zasedeni. Ob sobotah 
so se običajno odvijale rokometne tekme, 

šolska tekmovanja, treningi …, ob nede-
ljah pa je potekala zimska liga v malem 
nogometu, rekreacija nekaterih društev, 
tekmovanje v plesu in tekmovanja v atle-
tiki. Glede na uspešno izvedeni koncert 
Oliverja Dragojevića v letu 2008 so tudi 
letos potekale aktivnosti v smeri organi-
zacije dveh koncertov, ki pa sta bila zaradi 
premajhnega zanimanja odpovedana. 

Z oddelka za družbene dejavnosti so še 
sporočili, da ne glede na bogato športno, 
kulturno in drugo dejavnost naših dru-
štev želijo, da jim občani posredujemo 
vse uresničljive zamisli, vezane na veliko 
športno dvorano, ki bi še dodatno oživile 
družabno življenje.

Bojan Pirnat
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Želja po pridobitvi lastništva dvorca 
Lisičje je trajala vse od nastanka občine, 
torej od leta 1995, pa do leta 2006, ko ga 
je občina odkupila. 

Prve ideje, kaj naj bi se dogajalo v 
objektu, so bile podane leta 2005. Gospod 
Roman Brunšek, gospod Jože Jurkovič in 
gospod Iztok Lipovšek so pripravili ela-
borat z izhodišči za pripravo posamičnih 
projektov obnove, vzpostavitve, delova-
nja in gospodarjenja z objektom kulturne 
dediščine. V mesecu februarju 2007 je 
občina prejela predlog za revitalizacijo 
objekta kulturnega pomena ter imela z 
družbo Hosting consulting, Hosting sve-
tovanje, d. o. o., več sestankov, na kate-
rih so potekali pogovori glede možnosti 
medsebojnega sodelovanja, predvsem na 
področju svetovanja, pa tudi o možnosti 
izvedbe projekta v obliki javno-zaseb-
nega partnerstva, saj je obnova dvorca s 
spremljajočimi objekti ter okolico za ob-
čino trenutno nesprejemljiv strošek. 

Kar nekaj ponudnikov se je zanima-
lo za dvorec in prihajali so z različnimi 
predlogi. Rešitve so videli v gradnji ho-
telskih nastanitvenih kapacitet, turističnih 
apartmajev ob dvorcu, vinskih salonov, 
vključujoč turistične programe, kulturna 
srečanja, sprostitev, bankete, poslovna, 
politična in družabna srečanja ter centre 
za športno-rekreativni oddih. 

Zavod za kiparstvo je npr. dal pobudo, 
da se v dvorec umesti gliptoteka. To je 
projekt zbiranja del pomembnih sloven-
skih avtorjev 19. in 20. stoletja. Gre za 
pridobitev posnetkov, modelov in maket 
preteklih ter sodobnih primerov arhitek-
turnega kiparstva in arhitekturnih projek-
tov, pomembnih religioznih kipov in po-
kopališke plastike. 

Eno od podjetij pa je izkazalo interes v 
dvorcu zgraditi sanatorij s spremljajočimi 
prostori. 

O usodi dvorca Lisičje je razpravljal 
občinski svet v maju 2008.

Občinskemu svetu so bile predlagane 3 
možne variante:

- da se revitalizacija dvorca Lisičje iz-
vede v obliki javno-zasebnega partnerstva 
z ustanovitvijo skupne družbe po modelu 
javno-zasebnega partnerstva, v kateri kot 
zasebni partner nastopa Hosting svetova-
nje, d. o. o.;

- da se v dvorec Lisičje umesti kipar-

ski muzej v okviru Zavoda za kiparstvo, 
projekt pa podpre Občina Škofljica, Mi-
nistrstvo RS za kulturo, sredstva pa bi se 
pridobila tudi z evropskih razpisov;

- da Občina Škofljica nadaljuje s po-
stopki: izdela predinvesticijsko zasnovo, 
ki bo podlaga za poziv promotorjem, o 
zainteresiranosti za izvedbo javno-zaseb-
nega partnerstva. 

Občinskim svetnikom so bile predsta-
vljene tudi prednosti in slabosti posame-
znih variant.

Kar zadeva stroške obnove objekta, bi 
bilo javno-zasebno partnerstvo v predla-
gani obliki ena od možnih variant revita-
lizacije in obnove gradu. S to obliko bi se 
zagotovila hitrejša izvedba infrastrukture 
z manjšimi stroški lokalne skupnosti, tve-
ganja so porazdeljena na oba partnerja, 
prav tako dohodek. Predvidena je mo-
žnost, da si občina zagotovi del svojih 
prostorov v objektu, z ostalimi razpolaga 
partner. Začetni vložek občine predstavlja 
vložek v obliki lastninske pravice, drugih 
začetnih stroškov občina nima.

Prav gotovo je ena izmed slabosti jav-
no-zasebnega partnerstva neizkušenost, 
saj v naši državi ni veliko modelov, po 
katerih bi se lahko zgledovali oziroma 
pridobivali določena znanja. Naslednja 
slabost je premajhen nadzor javnega sek-
torja, slabe izkušnje v zvezi z odgovorno-
stjo med javnim in zasebnim partnerjem. 

In nenazadnje: tisti, ki nosi glavne stro-
ške, nosi tudi glavne odločitve. Občina bi 
si zagotovo zadržala možnost odločanja o 
skupnih projektih, povsem suverena pa ne 
bi bila.

V kolikor bi se v grad umestila glipto-
teka, bi za samo oživitev gradu poleg ob-
čine skrbel tudi Zavod za kiparstvo. Raz-
vila bi se posebna vrsta turizma, občina 
bi postala prepoznavna v širšem okolju. 
Zavod bi skrbel za promocijo, organiziral 
turistične pakete, srečanja. Na gradu bi se 
organizirale posebne razstave, delavnice, 
grad bi živel s stalnimi in občasnimi zbir-
kami. Občina bi sicer zadržala možnost 
lastnih prostorov in tudi oživitve ostale 
turistične ponudbe, izgubila pa bi popoln 
nadzor nad upravljanjem gradu. Strateški 
partner ni bil znan, zato bi morala večino 
stroškov obnove kriti občina. 

Občinski svet se ni odločil za nobenega 
od predlogov, zavzel pa je stališče, da ob-
činska uprava nadaljuje s pogovori, poga-
janji s ponudnikom Hosting svetovanje,  
d. o. o., in o rezultatih obvesti občinski svet.

V mesecu decembru lani smo pridobi-
li konservatorske smernice za prenovo 
dvorca Lisičje. Prenova mora temeljiti 
na ohranjanju izvirne podobe zunanjosti 
in notranjosti. Tako je potrebno odstraniti 
vse sekundarne pozidave, pred tem pa iz-
vesti sondažne raziskave ostenj in izdelati 
statično presojo objekta, za kar so zagoto-
vljena sredstva v letu 2009.

Prav je, da dvorec ostane v lasti občine, 
saj le-ta nima veliko potencialov za razvoj 
turizma. Vprašanje pa je, kdaj bo občina 
ob toliko drugih nujnejših investicijah 
lahko zagotovila sredstva za njegovo ob-
novo. 

Brigita Marinšek,
Občinska uprava

Novice iz občinske hiše

Revitalizacija dvorca Lisičje

Do sedaj narejeno
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Na režijskem obratu ne počivajo
Pomlad je že krepko zakorakala v našo 

deželo. V režijskem obratu Občine Ško-
fljica komaj sledijo vsem potrebnim opra-
vilom po naših naseljih in zaselkih. Pa 
poglejmo nekaj nepogrešljivih opravil: 

- Izbrani vrtnar Ferbežar z Malega Vrha 
pri Šmarju je pričel zasajati in urejati cve-
tlična korita pri vrtcih, osnovni in podru-
žničnih šolah, nekaterih avtobusnih posta-
jah, zdravstveni postaji, semaforiziranem 
križišču na Škofljici in še kje. Marsikaj je 
seveda odvisno tudi od interesa krajanov 
in več TD po občini.

- Poteka košnja trave po pokopališčih 
na Škofljici in Želimljem ter na raznih 
občinskih objektih, kot so grad Lisičje, 
športna dvorana, zdravstvena postaja in 
seveda tudi občina.

- Beljenje raznih občinskih stavb po po-
trebi.

- Kupili so 100 novih stolov za kulturno 
dvorano na Lavrici.

- Opravlja se čiščenje raznih odtočnih 
cevi in jaškov.

- V delu imajo spremembo odloka o ka-
tegorizaciji občinskih cest. Nabralo se je 
veliko odsekov in novih cest, veliko (vse, 
ki se priklapljajo na državne ceste) jih bo 
šlo še v soglasje na DRSC. 

- Ob sanaciji komunalnih vodov po 
potrebi zamenjujejo cestne svetilke na ra-
znih lokacijah.

- Skrbijo za redno vzdrževanje občin-
skih cest.

- Z  VOKO morajo uskladiti pogodbo 
za vzdrževanje hidrantov in hidrantnega 
omrežja. Občina ima več kot 500 hidran-
tov. To je v zadnjih 3 letih novi občinski 
strošek. 

- Z  VOKO bodo naredili novo pogodbo 
za vzdrževanje padavinske in meteorne 
kanalizacije. Sem spada še čiščenje pe-
skolovov, ponikalnic in raznih kanalov v 
vrednosti 50 000 €.

- Na parkirišču pri OŠ Škofljica je zgra-
jen nadstrešek za šolarje, čakajoče na 
kombi in avtobus. 

- Dokončali bodo nov kataster cestno-
prometne signalizacije. 

- Ponovna sanacija peskokopa Orle je v 
teku. Do sedaj so s te lokacije odpeljali 17 
kamionov raznih odpadkov. Temu sledi še 
fizično zaprtje uvoza v kamnolom. 

- Za pokopališče Trate na Škofljici še ni 
izdano gradbeno dovoljenje za povečavo. 
Zaradi nesoglasja za predvideno širitev še 
ni bilo razpisa za izbiro izvajalca.

To je le nekaj utrinkov o delu na režij-
skem obratu, drugič pa še kaj več.

Andrej Pogačnik

Nadzor ločevanja odpadkov
Pred dnevi (19. 5.) smo na medmrežju 

lahko zasledili, da bo za nepravilno raz-
vrščanje odpadkov celo do 10 000 evrov 
kazni. Poleg smo lahko prebrali še, da 
je Inšpektorat Mestne občine Ljubljana 
(MOL) v sodelovanju z javnim podje-
tjem Snaga začel izvajati obsežno akcijo 
nadzora ločevanja odpadkov na območju 
MOL s poudarkom na pravilno ločenih 
bioloških odpadkih.

Vodjo medobčinskega inšpektorata in 
redarstva naše občine smo zato vprašali, 
kako in kdaj se bo tak nadzor izvajal v 
naši občini.

Zaradi aktualnosti problema posredo-
vani odgovor gospe Goropevšek Kočar 
objavljamo v celoti.

»Nadzor ločevanja odpadkov je le ena 
izmed nalog dela medobčinske inšpekci-

je. Obseg nadzora se zaradi kadrovskih 
omejitev seveda ne more primerjati z ob-
segom, ki ga izvaja MOL. Vsekakor pa 
je to tudi za našo občino pomembna na-
loga. Naj izkoristim to priložnost, da tudi 
preko pisanega medija, časopisa Glasnik, 
pozovem vse občanke in občane, naj upo-
števajo predpise in navodila v zvezi z zbi-
ranjem komunalnih odpadkov, ki nasta-
nejo v gospodinjstvu. Cilj odloka o javni 
službi zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov namreč ni kaznovati, ampak 
predvsem preprečevanje še dodatnega 
obremenjevanja okolja. Sistem ločenega 
zbiranja odpadkov namreč zagotavlja op-
timalno racionalno rabo prostora pri de-
poniranju na eni strani, na drugi strani pa 
ponovno reciklažo substanc in snovi, ki jih 
je moč izkoristiti.

Razumevanje teh aktivnosti, ki se izva-
jajo ne samo v Občini Škofljica, ampak 
so cilj tudi skupne EU, je globlji. Nihče 
namreč ne pomisli, koliko energije je po-
trebno in koliko odpadnih toplogrednih 
plinov se sprošča za izdelavo kilograma 
plastenk, stekla, papirja itd.

Temu cilju seveda sledijo tudi pred-
videne kazni, ki mogoče na prvi pogled 
ne predstavljajo načela sorazmernosti. Iz 
zornega kota navedenega pa so vsekakor 
razumljene in tudi sprejete.

Na odpadke je potrebno gledati vseka-
kor širše in prav je, da se o tem veliko piše 
in tudi spregovori. Vsakodnevna informa-
cija in nenehno srečevanje s tem vpraša-
njem je lahko zagotovilo, da bodo mladi še 
v fazi izobraževanja ta načela vzeli kot sa-
moumevna in popolnoma družbeno spre-
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jemljiva; starejše generacije pa bodo lahko 
povsem na razumski bazi ravnale ustrezno 
in, prepričana sem, tudi upoštevale odloke 
in druge akte tako na državnem kot tudi lo-
kalnem, torej občinskem nivoju.

Seveda pa ne gre vse zgolj z osvešča-
njem in prepričevanjem. Zato pa nasto-
pajo inšpekcijske službe in druge službe 
»represije«, ki s svojimi pooblastili nasto-
pijo in nastopajo takrat, ko pride do krši-
tev pravil. Cilj tega dela nikakor ni kazno-
vanje, ki je zgolj nujni del inšpekcijskega 

postopka, ampak predvsem doseganje ci-
ljev aktov in zakonov v najširšem smislu 
pomena s poudarkom na preventivi, ki iz-
haja iz obveščanja o aktivnostih in nena-
zadnje tudi smisla relativno visokih kazni.

Prepričana pa sem, da bodo tudi takšni 
članki in aktivnosti prispevale k zmanjše-
vanju morebitnih prekrškov in predvsem 
zmanjševanju obremenjevanja okolja kot 
posledice razvoja sodobne družbe. Seve-
da pa takšen pristop pomeni tudi obvezo 
vsakega občana, da doma ločuje odpadke 

in jih pravilno oddaja na zbirno oz. od-
jemno mesto. Obveza je tudi za državo, 
kot tudi občine, da omogoči in prilagodi 
svojo infrastrukturo ter svoje dejavnosti 
na tem področju tako, da bodo ti cilji tudi 
doseženi. Vsi pa vemo, da to dostikrat ni 
mogoče doseči preko noči, še posebej ne 
v teh zahtevnih in odgovornih časih, ki še 
kako obremenjujejo proračunske aktivno-
sti.« 

Leonida Goropevšek Kočar 
in Katja V. Škrabec

Lavrica

Smeti, smeti …, le kam z njimi?
Zgodba o smeteh in razni navlaki se po-

navlja kar naprej. V opuščenem kamnolo-
mu za vasjo Sela pri Lavrici so neznanci 
navozili po oceni kar za 10 tovornjakov 
navlake. Po raznih sledeh – ostankih raču-
nov – bi posumili, da se je vse to nabralo 
po Ljubljani. Ta opuščeni kraj je morda 
res kar primeren prostor, kjer se nič ne 
plača za puščanje razne nesnage. 

V navlečenih smeteh je bilo videti: raz-
lični gradbeni material (ploščice, omet 
raznih sanacij stanovanj), pa vse do lesa, 
neuporabnih avtomobilskih gum in po-
dobno. 

Ko človek vse to vidi, se zgrozi. Saj se 
bomo utopili v tej nesnagi. Nič nam ne 
pomaga članska izkaznica Evropske unije 
in še katere podobne organizacije. 

Odnos do okolja, lastnine, poštenega 
dela in še do česa v naši deželi kaže na to, 
kam spadamo. Vrednote do domovine in 
sočloveka ne obstajajo. Morda tudi zato, 
ker take vzgoje ni več. Morda samo še po 
nekaterih družinah, pa še tam ni več časa 
za otroke, za vzgojni pogovor. Kam vse to 
pelje, se vidi. Ne bom ponavljal neprije-
tnih dnevnih fraz, ker to boli in tega nihče 
noče ne slišati ter se o tem ne pogovarjati. 

Verjamem, da ni prijetno, vendar hišna 
vzgoja vrednot se bo enkrat zopet morala 
začeti. 

To rabi naša mladina, ne pa da mladim 
damo nekaj evrov za pico in sok, samo 

da imamo mir pred njimi. Osnovna šola 
vzgoje se začenja pri otrocih doma. 

Morda pa imamo tudi premalo smetnja-
kov za razno plastiko, papir in podobno.

Andrej Pogačnik

Orle

Za praznike aktivni člani PGD Orle 
Gasilci PGD Orle so letošnje prvomaj-

ske počitnice in praznike dobro izkoristili.
Že v lanskem letu so se odločili, da 

bodo kletni prostor namenili za druženje 
mladine. V prostoru je potrebno naredi-
ti izolacijo, zamenjati tlak ter keramiko, 
napeljati dodatno vejo za ogrevanje, pre-
graditi prostor za kurilnico, preurediti in-

štalacije, zamenjati vhodna vrata ter pre-
pleskati prostor. Ker društvo razpolaga z 
malo sredstvi, bodo gasilci večinoma dela 
opravili sami.

Začetek adaptacije
V sredo 29. 4. 2009 so pričeli z adap-

tacijo. Predsednik je preskrbel orodje in 

stroje. Vrtalni stroji so ropotali kar tri dni 
skupaj. Vsak dan se je zbralo dvanajst fan-
tov, ki so razbijali in v vedrih iz prostora 
odnašali material. Kljub težkemu delu in 
nekaj težavam niso odnehali. Glavno delo 
so zaključili v petek, na praznik v poznih 
večernih urah, utrujeni, a hkrati zelo za-
dovoljni, ker je bilo najtežje delo za nji-

Del udeležencev čistilne akcije na Lavrici



13

Iz krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti

mi. Opravili so preko 250 prostovoljnih 
ur. Vsa pohvala gre članom upravnega 
odbora, ki so delali do konca in bili dober 
vzgled mladim. Vzpodbujali so mladino 
in ostale člane pri delu in jih na koncu tudi 
pohvalili. Podobnih akcij je čedalje manj 
in prav bi bilo, da bi jih bilo v teh kriznih 
časih še več. 

Pohod na Lipoglav
V soboto 2. 5. 2009 pa so organizirali 

tradicionalni pohod na Lipoglav. Kar 41 
članov in ostalih vaščanov se je ob 9. uri 
odpravilo z Orel čez Molnik na Lipoglav. 
V dobri uri in pol so prispeli na cilj. Tam 
so se okrepčali v bližnji gostilni. Mladi 
so odigrali nogometno tekmo na šolskem 
igrišču, starejši pa so utrujeni od prejšnjih 
dni pokramljali ob kozarčku. Druženje se 
je končalo ob 15.30. Najbolj vztrajni so 
se peš vrnili proti domu. Otroci, prepoteni 
od nogometa, pa so se domov raje peljali. 

Florjanova maša na Škofljici
Praznike smo zaključili v nedeljo 3. 5. 

2009 s Florjanovo mašo na Škofljici. Kar 
16 članov PGD Orle, od veteranov pa do 
najmlajših, se je udeležilo parade in svete 
maše. Na koncu so jih g. župnik Jože To-
minc in škofeljski gasilci pogostili. Pred-
vsem so se izkazale gospodinje s sladkimi 
dobrotami.                                                           

Veronika Pajk

Fo
to

: F
. M

la
ka

r
Fo

to
: V

. P
aj

k



14

Aktualno

Igrala so tu – juhuhu!
Kako je bil ponedeljek lep, čeprav ponavadi ni najlepši dan v tednu.
Naši otroci so dobili igrala pred OŠ Škofljica. 
Lepa hvala ge. ravnateljici, ki se je morala zelo truditi, da ji je končno 

uspela misija nemogoče.

Tako so stara igrala zelo lepo prenovljena in ni opaziti, da bi leta 
ležala na kupu.

Upam, da je zgodba o igralih zdaj končana in da bomo vsi samo še 
uživali in se veselili ob pogledu na srečne otroške obraze.

Ob tej priložnosti bi rada pohvalila vse učiteljice prvih razredov kot 
tudi tiste, ki imajo otroke v podaljšanem bivanju, za dobro opravljeno 
delo. Zaradi vas bodo naši otroci še naprej radi in z veseljem hodili v 
šolo.

Vsem želim lep konec šolskega leta in lepe počitnice.
Meta Berginc, Gradišče

Dan zemlje v naši Občini
Za letošnji dan zemlje, 22. aprila, je bila dana pobuda, da se ob stari 

Kočevki obnovi drevored brez, ki je bil poškodovan v lanskoletnem 

PROGRAM  
PRIREDITEV OB  

DNEVU DRŽAVNOSTI

IGRAM ROKOMET IN PLEŠEM 2009
sobota, 6. junij 2009, ob 12. uri
igrišče ob OŠ Škofljica 
organizator: ŠD Škofljica

DAN LAVRICE
sobota, 13. junij 2009, ob 14. uri
igrišče pred podružnično šolo na Lavrici 
organizator: KS Lavrica

BALINARSKI TURNIR OB  
DVAJSETLETNICI KLUBA
sobota, 20. junij 2009, ob 8. uri
balinišče na Lavrici 
organizator: Balinarski klub Gradišče

TURNIR TROJK V ODBOJKI  
NA MIVKI
nedelja, 21. junij 2009, od 11. ure dalje
igrišče pri Royal Clubu Smrjene 
organizator: Športno turistično društvo Club Royal

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB  
DNEVU DRŽAVNOSTI
ponedeljek, 22. junij 2009, ob 19. uri
prireditveni prostor pred občinsko stavbo na Ško-
fljici 
organizator: Občina Škofljica   

MAŠA ZA DOMOVINO 
torek, 23. junij 2009, ob 20. uri
cerkev sv. Cirila in Metoda na Škofljici 
organizatorji: N.Si, SDS in SLS

KRESOVANJE
torek, 23. junij 2009, ob 21.30
Malnarjev hrib na Škofljici 
organizatorji: SLS, N.Si in SDS 

POHOD PO SVARUNOVI POTI
četrtek, 25. junij 2009 
zbirališče pod Robežnikovim kozolcem na Škoflji-
ci med 7. in 8. uro 
organizator: TD Škofljica

TRADICIONALNO 9. SREČANJE  
GRADIŠČANOV
sobota, 27. junij 2009, ob 8. uri odhod avtobusa
Gradišče pri Šentjurju 
organizator: VIS Gradišče
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neurju. Ob pomoči domačina Jožeta Ma-
rinška z Vrha nad Želimljami, ki nam je 
odstopil sadike brez, predsednika KS Pi-
java Gorica Andreja Cibra in gradbene 
mehanizacije Podržaj Metod, s. p., nam je 
v torek, 21. aprila 2009, kljub deževnemu 
vremenu uspelo izkopati in pripeljati na 
navedeno lokacijo 30 sadik brez. Nasle-
dnji dan so ob drevoredu učenci Osnovne 
šole Škofljica pod vodstvom mentorice 
Mateje Novak in ob prisotnosti ravnate-
ljice Jadvige Avsenak, župana Boštjana 
Riglerja, obeh podžupanov, svetnikov, 
članov in krajanov Krajevne skupnosti 
Pijava Gorica in drugih občanov izvedli 
kratek kulturni program.

Župan je v nagovoru poudaril, kako 
bomo morali sami več vlagati v čistočo 
svojih ulic in naselij. Bolj ko bomo skr-
beli za domači kraj, večje bo veselje vseh 
krajanov bivati v čistem okolju. Čistilne 
akcije bi morale biti vsak dan pred lastni-
mi hišami po celi občini. Dobri zgledi 
vlečejo in zadeve se bodo počasi izboljša-
le. Nato smo začeli skupaj z osnovnošolci 
in krajani saditi breze. 

Andrej Ciber je v naslednjih dneh te 
breze tudi obrezal. Močno upam, da se 
bodo prijele, saj je datum, ko zemlja pra-
znuje svoj praznik, za tovrstna opravila že 
nekoliko pozen.

Veseli me, da je bila akcija uspešna in 
da smo dokazali, da je veliko odvisno od 
nas samih, kako spoštujemo naravo in 

kakšen odnos imamo do nje. V zadnjem 
času smo že doživeli, da se nam narava 
maščuje za naš slab in mačehovski odnos. 

Upam, da bo ta akcija v prihodnjih letih 

spodbudila tudi druge skupnosti in kraje 
naše občine k boljšemu odnosu do narave 
v korist nas samih in naših krajev.

Ivan Jordan in Andrej Pogačnik

Naselje ob potoku, Lavrica

Posadili hrast v spomin Ivanu Ogrinu
Lavrica, 21. 5. 2009 – Po uspešno za-

ključenih dnevih odprtih vrat, ki jih je 
družba iPROJEKT priredila za obstoječe 
in potencialne kupce stanovanj v Naselju 
ob potoku, Lavrica, sta podžupan Občine 
Škofljica Ivan Jordan in direktor investi-
cijske družbe A1, d. d., Franc Jakša posa-
dila drevo v čast Ivanu Ogrinu, velepose-
stniku in velikemu humanistu z Lavrice, 
ki je v prejšnjem stoletju v svojem kraju 
pustil izjemen pečat.

Ivan Ogrin (1885–1951) je bil kot vele-
posestnik, trgovec in humanist na Lavrici 
najbolj markantna in prepoznavna oseb-
nost prejšnjega stoletja. Na Lavrici je med 
drugim zgradil gasilski dom, osnovno 
šolo in športno-kulturni dom, podpiral je 
delovanja raznih društev ter nudil pomoč 
socialno šibkejšim s hrano in prenočišči. 
Krajevna skupnost Lavrica je Ivanu Ogri-
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nu podelila najvišje priznanje, posmrtni 
častni znak Lavrice, in pred kratkim po 
njem poimenovala novo ulico – Ogrinova 
ulica, ki bo potekala skozi Naselje ob po-
toku, Lavrica.

V znak spoštovanja gospodu Ogrinu 
in v želji po sožitju med obstoječimi in 
novimi prebivalci Lavrice so se v družbi 
iPROJEKT odločili, da v Naselju ob po-

toku v Ogrinovi ulici posadijo prvo drevo, 
ki so ga na spominski plošči poimenovali 
»Ogrinov hrast«. Prvi lopati sta simbolič-
no zasadila direktor družbe A1 in podžu-
pan Občine Škofljica, ki se je ob tej pri-
ložnosti v imenu župana in vseh občanov 
zahvalil za izkazano spoštovanje.

Družba iPROJEKT je v Naselju ob po-
toku med 23. aprilom in 15. majem pri-

redila dneve odprtih vrat, kjer so si ob-
stoječi in potencialni kupci lahko tudi v 
živo ogledali svoja bodoča stanovanja. V 
Naselju ob potoku na Lavrici je trenutno 
prodanih več kot polovica vseh stanovanj. 

Anda Arko, 
predstavnica za odnose 

z javnostmi

S parado in sv. mašo počastili svojega zavetnika 

Gasilski dom na Škofljici dobil podobo sv. Florijana – 
delo domačih avtorjev, združenih v Likovni skupini 2002

V nedeljo, 3. maja, smo se gasilci vseh 
šestih društev v GZ Škofljica zbrali na 
Škofljici, da počastimo zavetnika gasilcev 
sv. Florjana. Izpred gasilskega doma smo 
se v sprevodu napotili v farno cerkev sv. 
Cirila in Metoda, vso pot pa nas je spre-
mljalo pritrkavanje iz domačega zvonika. 
V začetku mašne daritve je zbrane gasilke 
in gasilce pozdravil gospod Anton Mušič. 

Mašni nagovor gospoda Jožeta Tomin-
ca, škofljiškega župnika, je bil namenjen 
prostovoljnemu delu gasilcev. Med dru-
gim je omenil, da mnoge gasilske domove 
krasi slika ali kip sv. Florjana, ki se mu 
gasilci radi priporočamo. Po končani maši 
smo se pred cerkvijo zadržali na kratkem 
klepetu, se posladkali z dobrotami, ki so 
jih pripravile članice in člani ŽPS ter go-
spodinje, in nato krenili proti gasilskemu 
domu, kjer smo nadaljevali s praznova-
njem. Najprej je zbrane pozdravil predse-
dnik PGD Škofljica Pavel Cigale, ki je na 
kratko predstavil novo sliko sv. Florjana, 
delo članic in članov Likovne skupine 

gasilski dom. Sledil je še družabni del, ki 
smo ga izkoristili za pogovor, obujanje 
spominov in skleni z željo, da se priho-
dnje leto zopet zberemo k Florjanovemu 
praznovanju. 

Vsako leto so v spomladanskem obdo-
bju gasilska tekmovanja. 16. maja je bilo 
tekmovanje gasilske mladine v Vrbljenah 
v organizaciji GZ Ig. PGD Škofljica je so-
delovalo z dvema desetinama pionirjev in 
desetino mladincev. Vse desetine so dose-
gle boljše rezultate, kot smo jih želeli in 
pričakovali glede na težave, ki so se po-
javljale v dneh pred samim tekmovanjem. 
Dve desetini sta bili sestavljeni iz deklic 
in dečkov, a sta tekmovali v kategorijah 
dečkov, kar še poveča doseženi uspeh. 
Vsem sodelujočim ter mentorjem česti-
tam za uspeh in jim želim uspešno delo 
v prihodnje. 

Pavel Cigale 
Fotografije: Stane Kočar in ahiv PGD

2002 s Škofljice. Sledil je še pozdrav pod-
župana Občine Škofljica gospoda Ivana 
Jordana, nato pa je gospod župnik Jože 
Tominc blagoslovil sliko in obnovljeni 



17

Aktualno

Fotografija 
sprašuje

Letos se gradi kanalizacija na Žagi, 
govori se o skorajšnji gradnji kanali-
zacije na Pijavi Gorici in v Želimljem. 
Kakšna je strategija občine glede sofi-
nanciranja gradenj kanalizacijskega 
omrežja s strani občanov glede na dej-
stvo, da so lastniki stanovanjskih hiš 
na Lavrici plačali ekvivalent približno 
2500 evrov (tedaj približno 5000 DEM) 
po stanovanjski hiši, kar je pomenilo 
sofinanciranje dobre četrtine investicij-
ske vrednosti?

Pripravil Iztok Petrič
Fotografija Bojan Pirnat

Naš odnos do domačih živali 

Žal se vedno znova potrjuje, da posamezniki v naši 
družbi dokazujejo, da je človek najbolj brezsrčno bitje 
tega planeta

V petek, 8. maja 2009, je dve srednje-
šolki (ena od njiju je moja hči) ob povrat-
ku iz šole domov zmotilo milo mijavkanje 
v enem od smetnjakov za smeti na ekolo-
škem otoku sredi naselja na Lavrici. Ob 
dvigu pokrova smetnjaka ju je presenetil 
grozljiv prizor! Na dnu smetnjaka je leža-
lo šest mladih muc, ki so, komaj še katera, 
kazale znake življenja.

Ko me je hči poklicala in s tresočim 
glasom povedala, kaj se dogaja, smo takoj 
reagirali. Ob naši takojšnji urgenci se je 
izkazalo, da sta žal živi samo še dve. Ak-
cija je stekla. Odpeljali smo ju domov, ju 
ogreli, prijatelji in prijazni veterinarji ter 
ljudje z občutkom do živih bitij so takoj 
priskočili na pomoč s cepivom in ustrezno 
hranljivim mlekom.

Mar moramo res vedno znova dokazo-
vati, da smo ljudje prave pošasti? Mar se 
niso mimoidoči ob smetnjaku spraševali, 
ali morda kako živo bitje rabi pomoč?! 
Po pričevanju bližnjih stanovalcev so 
slišali mačje klice na pomoč že ves dan! 
Nenazadnje naj pripomnim, da je človek, 
ki je sposoben tako krutega dejanja, kot 

je izpostaviti žival dolgi in mučni smrti, 
sposoben biti nespoštljiv tudi do člove-
škega življenja. Nesprejemljivo je, da se 
naši otroci učijo, ob pobudi staršev in dru-
gih odraslih, zamižati na eno oko in od-
korakati naprej, kljub temu da neko živo 
bitje rabi pomoč. Živa bitja smo tudi mi, 
in samo vprašanje časa je, kdaj se bodo 
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ljudje ob naših krikih stiske obrnili proč. 
O človeku, ki pa je sposoben namerno 
izpostaviti žival trpljenju in mučni smrti, 
ne bom komentirala. Izoblikujte si svoje 
mnenje!

Mucki sta stari okoli tri tedne in lepo ter 
hitro napredujeta, kar že kažeta z igro in 
hvaležnostjo, ki se ji reče mirno predenje.

Že večkrat se je izkazalo, da je žival 
sposobna večjega sočutja in milosti kot 
človek. No, tak primer se je izkazal tudi 
ob tej grozljivi zgodbi. Doma imamo dva 
psa. Ja, psa, ki sta izkazala veliko večjo 
mero sočutja in milosti do teh zavrženih, 
zlorabljenih muck kot ljudje. Sodeluje-
ta pri negi in varstvu, mlajši pes pa ju je 
celo posvojil. Spi z njima, ju čisti, greje in 
opozarja na njuno lakoto.

Sabine Claudia Fila
P. S.:
Naj povem samo še to: v Sloveniji je 

z zakonom prepovedano mučenje živali. 
Lahko se vloži kazenska ovadba proti sto-
rilcu, ki bi se ga v takem naselju, kot je 
Lavrica, kaj hitro odkrilo. 

»(1) Kdor surovo ravna z živaljo ali ji 
po nepotrebnem povzroča trpljenje, se 
kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom 
do šestih mesecev. (2) Kdor z dejanjem 
iz prejšnjega odstavka muči več živali ali 

mučeno žival trajno hudo pohabi ali na 
krut način povzroči njen pogin, se kaznu-
je z zaporom do enega leta.« Iz Kazenske-
ga zakonika, Mučenje živali, 341. člen.

Sobota, 12. septembra, v Črni vasi

IV. medobčinsko tekmovanje koscev in grabljic za 
pokal Ljubljanskega barja

Obsežna barjanska ravan, prepredena 
s številnimi odvodnimi jarki, spojenimi 
z Ljubljanico, posameznimi hribčki nad 
ravnino, vonjem vodnega rastlinja, črne 
prsti, pokošene trave, njih cvetov, ob me-
glenih poletnih jutrih vzvalovanih z vzle-
tom in prepevanjem številnih ptic, bi bil 
kratek povzetek doživetega opisa pokraji-
ne izpred 50 let.

Obsežna barjanska ravan, prepredena 
s številnimi odvodnimi fekalnimi jarki, 
spojenimi z Ljubljanico, posameznimi 
hribčki nad ravnino, vonjem fekalnih alg, 
črne prsti, pomešane z odpadnim gradbe-
nim materialom, pokošene silažne trave 
in koruze, tujih rastlin, njih cvetov, ob 
meglenih poletnih jutrih polnih izpareva-
jočih pesticidov, herbicidov in umetnih 
gnojil ter vzletov in prepevanja ogroženih 
ptic, 

pa bi bil povzetek skoraj večine dožive-
tega opisa te iste pokrajine danes.

Konec lanskega leta je vlada sprejela 
Uredbo o Krajinskem parku Ljubljansko 
barje.

To je osnova za izdelavo podzakonskih 

aktov, odredb, pravil, ukrepov, ustanovi-
tev javnega zavoda, ki naj bi bedel nad 
prostorskim oziroma krajinskim ureja-
njem prostora, vzpodbujal prebivalstvo 
k prijaznemu odnosu do narave ter v tem 
smislu  tudi iskal razvojne priložnosti. 

Večina vsebine projektov, ki jo je ZOLB 
pet let sicer neuspešno naslavljal na javne 
razpise, naj bi med drugim končno dobila 
svoje mesto tudi v vladni javni instituci-
ji –novoustanovljenem Zavodu Krajinski 
park Ljubljansko barje.

Barjani smo sicer vsake podpore ve-
seli, vendar pa nas zgodovina uči, da se 
tako kot naši predniki lahko s sigurnostjo 
opremo le na lastno odgovornost in spo-
sobnost.

Verjetno ni nikogar, ki ne bi želel živeti 
v okolju, ki ga opisuje prvi odstavek pri-
spevka. Take razmere bo z ozirom na že 
degradirano območje barjanske pokrajine 
težko zagotoviti. Lahko pa ohranimo vsaj 
tisto neokrnjeno naravo, ki je še ostala.

Vendar pa nikakor ne na račun prebi-
valstva. Iskati moramo možnosti, da spre-
memba odnosa do vzdrževanja kmetijskih 

površin in okoljskih predpisov ne bo pri-
zadela socialnega statusa domačinov.

S pravilnim čiščenjem barjanskih 
travnikov z edinstveno botaniko ter vso 
biotsko verigo, ki zagotavlja habitatne 
pogoje za razvoj in življenje številnih, v 
svetovnem merilu pomembnih živalskih 
in rastlinskih vrst, bi lahko barjanska po-
krajina postala edinstven naravni rezervat 
(vsaj na nekaterih mestih) najjužnejšega 
mokrišča Evrope.

Za ohranitev Ljubljanskega barja je po-
membno, da se pri gospodarjenju in ohra-
njanju naravnih in kulturnih vrednot delu-
je usklajeno z vsemi upravnimi enotami, 
stroko, institucijami vladnih in nevladnih 
organizacij. V ekonomskem in naravovar-
stvenem smislu ga je potrebno obravna-
vati kot celoto.

Kulturno-etnološka prireditev vseh 
Barjanov, ki se prireja vsako leto v dru-
gi občini, je priložnost, da se vsaj enkrat 
letno srečajo prebivalci, lastniki, upra-
vljavci zemljišč in predstavniki politike 
ter stroke, ki neposredno odločajo o bo-
dočnosti barjanske pokrajine. 
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Temu bo namenjena tudi predhodna 
letošnja javna tribuna, ki bo nadomestila 
siceršnjo okroglo mizo in bo s pomočjo 
Zelenega vala ter vprašanj naključno an-
ketiranih prebivalcev po posameznih ob-
činah skušala pridobiti ključna vprašanja 
in posredno tudi odgovore, povezane s 
pričakovanim življenjem prebivalstva v 
Krajinskem parku Ljubljansko barje.

Osnovni del prireditve bo tekmovanje 
98 koscev in grabljic z namenom druže-
nja, predvsem pa ohranjanja kulturne de-
diščine, ki je skozi stoletja zaznamovala 
barjanski prostor in med drugim omogo-
čila obstoj določenih, v svetovnem merilu 
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst vse 
do današnjih dni.

Letošnje tekmovanje, na katerem so-
delujejo ekipe Škofljice, Iga, Brezovice, 
Borovnice, Vrhnike, Loga - Dragomera 
in MOL, bo popestreno z etnološko po-
vorko, »barjansko tržnico«, kulturnim 
programom, predstavitvijo glasbenih 
skupin sedmih občin, zunanjo razstavo 
orodja, fotografij in običajev iz življenja 
prebivalcev koloniziranega Barja, likov-
no delavnico, biološko delavnico, prika-
zom življenja koliščarjev in predstavitvijo 
Plečnikove arhitekture.

Celotna prireditev se bo dogajala v oko-
lici cerkve sv. Mihaela v Črni vasi, in si-
cer drugo soboto v septembru, tj. 12. 9. 
2009.

Gostitelj je Mestna občina Ljubljana s 
pokroviteljstvom župana Zorana Janko-
vića.

Vabimo vse zainteresirane, ki bi želeli 
aktivno sodelovati pri prireditvi (s pro-
dajno razstavo likovnih del z »barjansko« 
tematiko, udeležbo na likovni delavnici, 
sodelovanjem pri biološki oziroma nara-
vovarstveni delavnici, ponudbo na bar-
janski tržnici s pridelki, dobrotami bar-
janskih gospodinj, izdelki drobne obrti, 
zdravilnih barjanskih rastlin, izdelki iz 
medu, turistično, izletniško in literarno 
predstavitvijo posameznih lokalnih sku-
pnosti), da svojo udeležbo prijavijo na 
ZOLB, in sicer na tel. 040 29 88 11.

Nosilce organizacije koscev in grabljic 
po posameznih občinah (TD Bobri, TD 
Krim, TD Škofljica, TD Lavrica, TD Bo-
rovnica, DR koscev in grabljic Log -Dra-
gomer, ZIC, ŠD ter KD Bevke, TŠKD Lo-
kvanj, TD Jezero, KUD Barje, KD Barje 
in TD Barje) pa pozivamo, da pričnejo z 
izbirnimi preizkusi in formacijo občin-
ske tekmovalne ekipe. Naj opozorimo, 

da spremenjena Pravila, ki ste jih prejeli 
konec leta 2008, povečujejo ocenjevalno 
težo na kvaliteti. 

Jernej Korenčič,
ZOLB
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EVROPSKE VOLITVE
Zakaj stranka DeSUS letos prvič samostojno nastopa na vo-

litvah v evropski parlament?
Zato, ker želimo sodelovati v odločanju znotraj evropskih institucij, ki ureja-

jo področje socialne politike in pripravljajo pomembne odločitve za sprejema-
nje evropske zakonodaje.

V preteklih letih je bila Slovenija večkrat opozorjena s strani Evropske komi-
sije, naj izvede novo evropsko reformo. Po njihovem mnenju naš pokojninski 
sistem ne zagotavlja finančne vzdržnosti. Ker smo po vseh kazalcih prihodkov 
pod ravnijo EU, stabilnosti dosedanjega sistema ne smemo zrušiti. Stalno podaljševanje pokojninske dobe, znižanje prispev-
kov delodajalcev za socialno varstvo, zniževanje minimalne plače so danes predlogi EU, ki terjajo odgovor. 

Zagotavljanje medsebojne in medgeneracijske solidarnosti, socialne pravičnosti, dostopnega javnega šolstva in zdravstva, 
varne starosti so vrednote, ki posamezniku omogočajo človeka dostojno življenje, so pravi odgovori na težnje EU.

Zmožni smo ga posredovati s svojimi izkušnjami, ugledom in položajem. Naše kandidatke in kandidati za volitve v par-
lament Evropske unije:

Karl Viktor Erjavec, minister za okolje in prostor, nosilec liste;
Marija Gjerkeš Dugonik, podpredsednica stranke DeSUS;

Drago Mirošič, veleposlanik;
Andreja Majhen, mag. evropskega prava;
Joško Godec, poslanec državnega zbora;
Silva Savšek, mag. ekonomskih znanosti;

Avgust Heričko, dipl. inž. grad.

Volimo s premislekom.
Občinski odbor DeSUS

OBISK POSLANSKE SKUPINE SDS  
NA ŠKOFLJICI

V ponedeljek, 11. 5. 2009, je poslanska skupina SDS obi-
skala Notranjsko-dolenjsko regijo. Del poslancev se je oglasil 
tudi v naši občini. Po sprejemu pri županu, ki jih je seznanil z 
najbolj perečo problematiko, s katero se naša občina ukvarja, 
smo skupaj obiskali materinski dom na Gumnišču, kjer smo 
se spoznali z njihovim delom. Ob tej priložnosti je Občinski 

odbor SDS Škofljica materinskemu domu daroval 500,00 €. V 
zaostrenih gospodarskih razmerah je pomembno, da skušamo 
pomagati ljudem, ki jim usoda življenja ne kaže prijetne pla-
ti. Upamo, da bo skromno darilo v pomoč pri vsakodnevnem 
delu zavoda.

LETNA KONFERENCA OO SDS ŠKOFLJICA
V četrtek, 23. 4. 2009, je v kulturni dvorani na Škofljici po-

tekala letna konferenca občinskega odbora, ki je bila še po-
sebej pomembna, saj smo po zaključku štiriletnega mandata 
volili nove člane organov odbora; konferenca pa je bila tudi 
programska, saj smo obravnavali pomembnejše vsebine za 
kongres stranke, ki je potekal 9. 5. 2009 v Ljubljani. 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali v delu odbora v 
preteklem mandatu. Dobro delo odbora se je obrestovalo tako 
na zadnjih lokalnih kot državnozborskih volitvah. Novemu 
vodstvu, ki ni doživelo večjih sprememb, pa želimo uspešno 
delo tudi v prihodnje. Vse člane in prijatelje OO SDS Škoflji-
ca pozivamo, da se še dejavneje vključite v delo odbora.

OO SDS Škofljica

Občinski odbor SDS Škofljica
želi vsem državljanom Republike Slovenije

lepo praznovanje dneva državnosti.
Z veseljem in ponosom se spomnimo pomembnih dogodkov izpred osemnajstih let, veselimo se 

uspehov, ki jih je naša država dosegla, in bodimo ponosni, da smo Slovenci in da lahko bivamo ter 
ustvarjamo v samostojni in demokratični deželi.

OO SDS Škofljica
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Iz dela naših društev

Sobota, 20. junij, ob 16. uri, 
pri starem skednju nasproti gasilskega doma na Pijavi Gorici.

OBUJANJE KME KEGA IZRO ILA 
USTVARJALNE DELAVNICE ZA OTROKE

Vabljeni!

POZDRAV POLETJU
Kulturno-družabna prireditev

Razstava panjskih končnic Likovnega krožka DU Škofljica 

Izhajajoč iz originalnih motivov so poiskale  
nove in uspelo jim je

V petek, 15. maja 2009, zvečer je v 
Knjižnici Škofljica potekalo uradno odpr-
tje razstave panjskih končnic, ki so jih na 
ogled postavile članice Likovnega krožka 
Društva upokojencev Škofljica. Tega za-
vzeto vodi akademska slikarka Pavla Per-
me. Odprtju so prisostvovale zlasti razsta-
vljavke ter njihovi simpatizerji, v množici 
pa smo opazili tudi občinskega svetnika 
Jožeta Rojca.

Gospa Perme je odprtje obogatila s po-
ljudno etnološko in umetnostnozgodovin-
sko razlago o slikanju na panjske končni-
ce. Ta umetnost ima svoje začetke nekje 
v sredini 18. stoletja, značilna pa je zlasti 
za Gorenjsko in Dolenjsko. Ustvarjalci so 
bili največkrat preprosti ljudje – malarji, 
kot so jim rekli, ki so upodabljali zlasti 
nabožne motive, ob njih pa tudi mite in 
legende, včasih pa so se z motivi tudi ša-
lili. Na panjske končnice so slikale tudi 
ženske. V 19. stoletju so zaradi novega 

načina čebelarjenja panjske končnice iz-
ginile, v zadnjem času pa se znova uvelja-
vljajo. Ker gre za slovensko posebnost, so 
postale tudi tržni turistični produkt. Ko je 
Slovenijo obiskal angleški princ Charles, 
mu je naša država podarila pravi čebel-
njak s poslikanimi panjskimi končnicami. 
Nagovor je s frajtonarico začinil Slavko 
Ožbolt, iz grl vseh prisotnih pa je zado-
nela ljudska pesem Pod rožnato planino. 
Miza je bila polna domače peke.

Permetova je s svojim krožkom pri 
poslikavi končnic ostala zvesta izročilu, 
hkrati pa ga je z novimi, sodobnimi moti-
vi želela tudi preseči, kar ji je z natančno 
roko ustvarjalk povsem uspelo. Ustvarile 
so skoraj 60 različnih motivov in jih na-
slikale na nad 300 panjskih končnic. Vsaj 
100 jih je bilo podarjeno bodisi organiza-
cijam bodisi posameznikom po vsej Slo-
veniji. Na razstavi prevladuje tematika 
vsakdanjih prizorov iz kmečkega življe-
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Spoštovane občanke in občani! 
Ob dnevu državnosti Vam člani društva Območne zveze veteranov vojne za Slovenijo Škofljica 

iskreno čestitamo! 
Čeprav imajo v teh dneh prazniki zaradi globalne krize dokaj grenak priokus, smo Slovenci kljub 

vsemu lahko srečni, da rojstni dan naše države lahko praznujemo v miru. Kriza je kljub vsem tego-
bam tudi priložnost za nas, da iz nje pridemo še močnejši. Sreča je na strani pogumnih in v Sloveniji 
teh ne manjka.

Mi verjamemo v Slovenijo in njene ljudi! 
Ivan Jordan,

predsednik

Iz dela naših društev

nja: od setve do žetve, jurjevanje, perice 
in podobno. Sledijo nabožni prizori cve-
tne nedelje in žegnanja, nato pa nadgra-
dnja s sodobnimi motivi, ki bi jih lahko 
poimenovali zaljubljeni par. Objeta fant 
in dekle, ki zreta v dalj in razmišljata o 
srečnem trenutku, da sta lahko skupaj ali 
pa v mislih načrtujeta skupno prihodnost.

Razstava si vsekakor zasluži pozornost. 
Končnice, ki so poslikane z akrilnimi bar-
vami, so izdelane natančno in z veliko 
zavzetostjo, ustvarjalke pa jih za skromno 
ceno ponujajo tudi v odkup. Marsikdo, ki 
si bo razstavo ogledal, bo zagotovo našel 
motiv, ki ga bo spomnil na lastno prete-
klost ali pa v njem obudil želje za priho-
dnost.

Članicam Likovnega krožka DU Ško-
fljica iskreno čestitamo in jim želimo še 
veliko prijetnega ustvarjanja, občani pa 
poskrbimo, da njihov trud ne bo ostal ne-
opažen.

Iztok Petrič

Starejši aktivni na športnem področju
Člani Društva upokojencev Škofljica že 

več let sodelujejo pri športnih aktivnostih 
na območnem turnirskem tekmovanju 
Ljubljana Vič - Rudnik. Na tem območju 
je 18 društev upokojencev, vendar se tega 
tekmovanja udeleži približno polovica.

Območna zveza je za leto 2009 razpi-
sala tekmovanje v naslednjih panogah: v 
balinanju, streljanju z zračnim orožjem, 
kegljanju, lovu rib s plovcem, pikadu, 
šahu in namiznem tenisu tako za moške 
in ženske ekipe. V vsaki ekipi sodeluje 
po pet tekmovalcev. Lahko pa društvo 
upokojencev pošlje na tekmovanje več 
ekip. Poleg tekmovalnih pravil za vsako 
panogo je osnovno pravilo, da je posa-
mezni tekmovalec član društva, za katero 
nastopa.

Upokojenci društva Škofljica vsa leta 

tekmujemo v balinanju in streljanju z 
zračnim orožjem z moškima ekipama. 
Tudi letos je bilo tako.

18. aprila se je balinarska ekipa pomeri-
la z drugimi ekipami na balinarskem pro-
storu Krim - Rudnik, kjer je sodelovalo 
več ekip. Kot ekipa se je dobro odrezala 
s petim mestom. Za ekipo so sodelovali: 
Alojz Slak, Ciril Škufca, Vinko Pogladič, 
Jože Tome in Adam Gajdurović.

Strelci z zračnim orožjem so tekmova-
nje izvedli 22. aprila na strelišču Društva 
vojnih invalidov v Ljubljani. Med sedmi-
mi ekipami so zasedli odlično tretje mesto 
in zato prejeli pisno priznanje in medalje. 
V strelski ekipi so bili: Ivan Štepec, Juli-
jan Pušnik, Alojz Zakrajšek, Jože Gabrijel 
in Franc Volkar.

Za Društvo upokojencev Škofljica je or-

ganizacijo in povezovanje odlično opravil 
Ivan Štepec.

Posamezni člani društva izvajajo tre-
ninge v balinanju na balinišču pri Javor-
niku, strelci pa večinoma vsak na svojem 
domu, občasno pa tudi pri brunarici Aloj-
za Zakrajška.

Upravni odbor društva se vsem za so-
delovanje in dosežene rezultate prav lepo 
zahvaljuje. 

Da bomo v prihodnje še bolj uspešni in 
da bomo lahko sodelovali tudi v drugih 
panogah, vabimo vse člane, da se nam 
pridružijo v prihodnjem letu. Posebej k 
sodelovanju izzivamo nežni spol, da ven-
dar enkrat sestavimo ekipo. 

Alojz Žist,
predsednik DU Škofljica

Članice Likovnega krožka DU Škofljica
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Laniške predice prepevale v Portorožu
Z obilo dobre volje smo se članice ŽPZ 

Laniške predice 8. maja 2009 odpravile 
proti Portorožu. Odzvale smo se vabilu za 
nastop v kulturnem programu na Kongre-
su anesteziologov v GH Bernardin.

Na poti smo se ustavile še v Hrasto-
vljah in si ogledale cerkev Svete trojice iz 
začetka 12. stoletja. Freske, ki pokrivajo 
celotno notranjost, prikazujejo stvarjenje 
sveta in človeka, prizore iz Svetega pi-
sma, delo kmečkih ljudi ... Najbolj znana 
prikazuje mrtvaški ples, ki vsakomur spo-
roča, da smo pred smrtjo vsi enaki.

Veselje se nam je povrnilo, ko smo se 
okrepčale in odžejale na bližnji turistični 
kmetiji.

V Portorož smo prispele v poznem po-
poldnevu. Pred nastopom smo se spre-
hodile ob morju in si napolnile pljuča z 
blagim morskim zrakom.

Kulturni program se je precej podaljšal 
zaradi podelitve priznanj za življenjsko 
delo, tako da smo nastopile šele okoli 21. 
ure.

Naš nastop so sestavljale naslednje 
pesmi: San se šetao (ljudska), Ne čakaj 
na maj (Borut Lesjak) in Tancuj, tancuj 

ŽPZ Laniške predice v Hrastovljah

(slovaška). Izvedba nam je dobro uspela. 
Poslušalci so nas nagradili z lepim aplav-
zom, kasneje pa tudi z dobrimi kritikami.

Po zaključku smo v družbi vseh pri-
sotnih pokramljale ob zakuski in prijetni 
glasbi.

Nastop v Portorožu smo izkoristile tudi 

za druženje in izlet, saj se po rednih pev-
skih vajah večini mudi domov in za nava-
den klepet skoraj ni časa.

Domov smo se vračale pozno, vendar 
vesele in zadovoljne.

Metka Jamnik
Fotografija M. Gojak Rous 

Spominska maša za žrtve boljševiške revolucije
Prireditev je bila vključena v občinsko 

praznovanje ob dnevu državnosti.
V soboto, 3. maja 2009, se je ob 19. uri 

začel obred s sv. mašo, v kateri je gospod 
župnik Jože Tominc povedal, da smo se 
zbrali, da počastimo in molimo za vse žr-
tve druge svetovne vojne, predvsem za žr-
tve, vojne ujetnike in civiliste, pomorjene 
v mirnem času po drugi svetovni vojni. V 
mašni daritvi smo prosili tudi, naj bo Bog 
milosten sodnik povzročiteljem zločina in 
naj razsvetli tiste, ki tega zločina nočejo 
videti. Mašo so s petjem v dovršenosti po-
lepšali člani ribniškega okteta »Gallus«, 
ki so v zaključku, preden smo v sprevo-
du odšli na pokopališče k spominski farni 
plošči, zapeli še »Marija skoz' življenje«.

Na pokopališču je župnik opravil po-
grebni obred za vse naše žrtve. Oktet je 
zapel domoljubno pesem, Anton Mušič in 
Ana-Lina Škorc pa sta izmenično iz posa-
meznih krajev škofljiške občine prebrala 
imena, izpisana na farnih ploščah.

Sledil je govor, v katerem je predsednik 
OO NSZ povedal, da je čez devetdeset 
žrtev boljševiške revolucije po dvajse-

tih letih demokratične države še vedno 
obravnavanih skrajno rasistično. Tri četr-
tine prebranih je bilo pomorjenih v mir-
nem času brez sodbe z državnim terorjem 

takratne totalitarne države.
Jože Dežman postavlja temeljna vpra-

šanja za naš spravni referendum: »Ali 
ima kdor koli v imenu katerih koli ciljev 
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pravico v miru ubijati vojne ujetnike in 
civiliste? Ali ima kdor koli pravico, da po 
takem zločinu govori o osvoboditvi, brat-
stvu in enakosti?«

Tisti, ki razmišljajo, se še sprašujejo, 
zakaj je bil naš narod tako izjemno ka-
znovan.

Po Ivu Keržetu (Tretji dan, marec/april 
2009) smo si tolikšen božji srd zaslužili, 
ker že Slomška in ostalih ter papeških 
enciklik – vsa so svarila pred rdečo ne-
varnostjo na obzorju – nismo dovolj resno 
jemali. Tudi slovenski katoličani ne!

In doletela nas je huda kazen z bolj-
ševizmom, v kateri zaradi sramotnega 
odnosa do zločinsko pobitih še vedno ti-
čimo in ta čas se kljub tolikim odkritjem 
od teh grozodejstev nočemo in nočemo 
posloviti. Zavzetega spoštljivega javnega 
odnosa nimajo niti mnogi sorodniki žrtev, 
posebno mladi skoraj ne kažejo v svojih 
dejanjih nobenega vidnega odnosa, ki bi 
ga morali izkazovati do svojih resnično 
herojskih prednikov, ki so se uprli teror-
ju v skoraj nemogočih razmerah in za to 
plačali z najvišjo ceno. Taka je večina na 
obeh straneh: eni napolnjeni s sovraštvom 
do vsega, kar ni z njihovih revirjev, in 
drugi, ki se nekako preplašeno, utrujeno, 
brez volje zavzemajo za svoje prednike. 
Vsi ti niti nočejo videti uničujočega gre-
ha, ki nas bo pokončal, če ga ne bomo re-
šili s priznanjem in pokoro.

V zadnjem času smo še celo zabredli 
v sramoto, da naše oblastne strukture in 
velik del državljanov spet poudarjeno ča-

stijo zločince prejšnje totalitarne države.
Tako zagatno ozračje smo po prof. Ju-

stinu Stanovniku pridelali zaradi »sindro-
ma totalitarne poškodovanosti«.

Jože Dežman pa k ponatisu Poročila 
Komisije Vlade RS za reševanje vprašanj 
prikritih grobišč v mandatu 2005–2008 v 
zvezku »Hudo zlo iz hudih jam« pravi: 
»Svet, v katerem so si oblastniki vzeli pra-
vico do pobijanja neoboroženih ljudi brez 
sojenja, v katerem so pomorjenim krati-
li pravico do groba in spomina, njihove 

svojce pa rasistično diskriminirali, je bil 
svet, ki je zanikal posvečenost mrtvih kot 
temelj človeške civilizacije. In tako zločin 
kot zanikanje posvečenosti mrtvih sta ta 
svet zapisala propadu.«

Od tu dalje je naša naloga po božji volji 
in pravičnosti, da po svojih močeh poma-
gamo k ozdravljenju slovenskega naroda.

In »Gallus« je zapel še dve pesmi, ena 
je bila »Slovenec sem«, ter se razšli.  

Anton Mušič,
predsednik OO NSZ

Likovno delo meseca aprila
Pustna maska, delo Nine Stoja-

novič iz 8. c, si je prislužila naslov 
likovnega dela meseca aprila. Učen-
ci so imeli nalogo naslikati pustno 
masko za karneval. V izdelku so 
morali zgraditi barvno kompozicijo 
v izbranem količinskem kontrastu. 
Uporabljena je bila likovna tehnika 
slikanja s tempera barvami.

Po mnenju mentorice Romane 
Zupančič Leljak je Nina v svojem 
delu pokazala razgiban in norčav 
karnevalski motiv. Z nagnjenostjo 
obeh mask – klovna in čarovnice – 
je izjemno kvalitetno ustvarila giba-
nje, ki je značilno za pusta. Poševno 
postavljene pisane zastavice v ozad-
ju to dinamiko samo povečujejo. S 
križanjem smeri obeh glavnih oseb 

in smerjo zastavic v ozadju je dose-
gla uravnoteženost kompozicije.

Norčavost in gibanje poudarjajo 
vzorci na oblačilih, ki niso popolno-
ma enaki. Na kapi čarovnice je na-
slikala pajkovo mrežo; klovnove oči 
pa so naslikane tako, da ujamejo naš 
pogled. Učenka je izbrala rdeče-ze-
len barvni papir in ustrezno količin-
sko razmerje le-tega (50 : 50); poleg 
tega je namešala veliko različnih 
barvnih odtenkov obeh barv.

Nina je postopke likovne tehni-
ke izvedla povsem samostojno, pri 
slikanju pa je pokazala izredno nav-
dušenje, pripravljenost in vztrajnost 
pri likovnem izražanju.

KaroLina Pajek, 9. b
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Obisk smrkolinov v piceriji ''Ona''
Starejša skupina vrtca Smrkolin, ime-

novana Črvički (3–6 let), je bila pova-
bljena v picerijo Ona, da se nauči, kako se 
pripravi čisto prava pica. Šef in hkrati pi-
copek, g. Janko, nam je pomagal pri izde-

lavi testa, nato pa smo nanj sami naložili 
ostale sestavine: paradižnikovo mezgo, 
šunko, sir, gobice ter začimbe. Pice smo 
spekli ter jih seveda tudi pojedli. Uh, kako 
so bile dobre!

Ob tej priložnosti se g. Janku najlepše 
zahvaljujemo za gostoljubje, potrpljenje z 
nami in upamo, da bomo to še kdaj pono-
vili, saj se nam še vedno cedijo sline.

Vodstvo Zasebnega vrtca Smrkolin

Velikonočne delavnice s smrkolini

V tednu pred veliko nočjo smo v vrtcu 
Smrkolin otroci in vzgojiteljice pripra-
vili ustvarjalne delavnice za naše starše. 
Zbrali smo se v sončnem popoldnevu ter 
v prijetnem pomladanskem vzdušju nare-
dili velikonočne izdelke: košarice in pod-

stavke za pirhe, pobarvali in sestavili smo 
piščančke ter darilne vrečke, pobarvali 
pa smo tudi jajčka. Vsak je svoje izdelke 
odnesel domov, jih lahko podaril svojim 
bližnjim ali okrasili svoje domove ter tako 
obogatili velikonočno praznovanje.

Prijetno popoldne je hitro minilo tudi 
ob sladkih prigrizkih, osvežilni pijači ter 
sproščenem klepetu. Več pa si poglejte na 
slikah.

Vodstvo Zasebnega vrtca Smrkolin

Po poteh Srečka Kosovela
V torek, 7. 4. 2009, smo se učenci de-

vetih razredov odpravili na ekskurzijo po 
Krasu. Ob 8.30 smo odšli na avtobuse in 
se odpeljali do naše prve točke – Lipice. 
Ko smo prispeli, smo se razdelili v dve 
skupini. Naše skupina si je najprej ogle-
dala galerijo Avgusta Černigoja, kjer nam 
je kustosinja veliko povedala o umetni-
kovem življenju in njegovem delu. Nato 
smo si ogledali konje. Videli smo različne 
konje: od malih netreniranih do profesio-
nalnih konjev tekmovalcev. Ogledali smo 
si še trening, nato pa smo nadaljevali pot 

proti Sežani. Sprva smo se sprehodili do 
knjižnice Srečka Kosovela, kjer nam je 
gospa knjižničarka predstavila nekatera 
Kosovelova dela in nam povedala par be-
sed o pesniku. Nato smo se odpravili še 
v muzejski sobi, kjer nam je gospa pove-
dala nekaj o pesniku, ogledali pa smo si 
še film z njegovimi pesmimi. Po kratkem 
oddihu smo se odpravili proti Tomaju, 
domu Srečka Kosovela. Nismo se peljali 
z avtobusom, temveč smo pešačili. Pot je 
trajala 2 uri, a nam je čas hitro minil, saj 
smo se med potjo veliko pogovarjali, tako 

z učitelji kot s sošolci. Ko smo prispeli, 
smo najprej prisluhnili sosedi Kosovele 
družine, ki je poznala celotno družino, z 
izjemo Srečka. Povedala nam je kar ve-
liko zanimivih podatkov o Kosovelu in 
njegovi družini. Nato smo si ogledali lepo 
urejen vrt in hišo Kosovelovih ter grob. 
Sledila je samo še pot domov. Čas nam je 
hitro minil, videli smo veliko zanimivega 
in izvedeli nekaj novega. 

Živa Kočevar, 9. c

Pohod na Grmado in Šmarno goro
V petek, 11. 4. 2009, smo se deveti ra-

zredi »sprehodili« na Grmado in Šmarno 
goro. Z avtobusi smo se okoli 8.30 odpe-
ljali proti Ljubljani. Ko smo prispeli, smo 
imeli nekaj časa za malico, potem pa smo 
se odpravili na pot. Ker smo vedeli, da je 
Šmarna gora majhna, smo mislili, da bo 

pohod enostaven, toda na žalost smo se 
zmotili. Nismo vedeli, da Grmada pobere 
vso težavnost Šmarni gori. Veliko je bilo 
skal, malce je bilo tudi strmo, ampak mi 
smo le deveti razred in se nismo vdali. 
Vztrajali smo do konca, čeprav smo za-
vijali z očmi in vso pot vzdihovali. Ko 

smo prišli na vrh Grmade, smo bili pre-
srečni, saj je bila več kot polovica poti 
že za nami, ampak pot se je nadaljevala 
–tukaj je naša sreča zopet izhlapela. Ko 
smo se počasi (poudarek na počasi) bliža-
li cilju, smo tik pred vrhom Šmarne gore 
uzrli zvonček želja – tukaj se je prebudil 
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otrok v nas. Vsi smo zvonili in se smejali, 
učiteljem pa to ni bilo najbolj všeč, saj so 
nas želeli čim hitreje pripeljati na cilj. Ko 
smo le prišli, smo si vsi oddahnili, nato 
smo nekaj časa (oz. precej) počivali in se 
okrepčali z dobrotami iz nahrbtnika. Bli-

žal se je čas za odhod. Počasi smo vstali 
in se odpravili nazaj v kotlino, ki je bila 
na srečo tudi sončna. Pot navzdol je bila 
sicer veliko lažja, toda mi smo vseeno kri-
čali, da se nas je daleč slišalo. Ko smo pri-
speli, smo se z vsem veseljem »pometali« 

na avtobusne sedeže in se odpeljali nazaj 
proti šoli. Dan je bil, kljub naši izčrpano-
sti, prekrasen, sončen ter »nabit« s polno 
dobre energije. S tremi besedami: »Bil je 
super!«

Živa Kočevar, 9. c

Teden prometne varnosti in dan odprtih vrat
V tednu od 20. do 24. aprila so na OŠ 

in vrtcu Škofljica potekali dnevi prometne 
varnosti. Učenci razredne stopnje so ime-
li skozi cel teden pouk in dejavnosti, ki 
so bile obarvane z varnostjo v prometu, v 
petek pa so se akciji pridružili tudi šolarji 
predmetne stopnje.

Dejavnosti po razredih so bile v petek, 
24. 4. 2009, ki je bil hkrati tudi dan odpr-
tih vrat, zelo pestre, šolo je obiskalo več 
gostov, ki so se odzvali povabilu organi-
zatork projekta Drage Košak in Lucije 
Erčulj in tako vsebinsko obogatili prav 
poseben šolski dan.

O kolesarjenju malo drugače
V petek, 24. 4., je za šeste razrede po-

tekal tehniški dan. Po prihodu v šolo smo 
najprej v učilnici gospodinjstva prisluhni-
li izkušenemu domačemu kolesarju in pu-
stolovcu Alešu Juvancu, ki je lansko leto 
s Škofljice kolesaril v Peking in tja tudi 
srečno prišel. Pokazal nam je nekaj foto-
grafij s poti. Po predavanju in malici smo 
se razdelil v skupine po štiri. Izdelati smo 
morali čim bolj zanimiv plakat o kolesih 
in kolesarjenju. Razmišljali smo o zgo-
dovini kolesarjenja, vrstah koles, opremi 
in drugih zanimivostih. Nato smo morali 
svoje izdelke tudi predstaviti sošolcem. 
Preden smo odšli domov, smo plakate 
obesili v avli. Tam so jih še nekaj dni lah-
ko pogledali in kaj zanimivega prebrali 
tudi drugi učenci in obiskovalci naše šole.

Jasmin Bašič, 6. d

Prometni dan
Zadnji dan pred prvomajskimi počitni-

cami je na šoli potekal prometni dan. Imeli 
smo ga vsi učenci naše šole. Sedmi razre-
di smo najprej odšli po učilnicah. Učenci 
7. b smo najprej poslušali predavanje o 
cestno-prometnih predpisih in pravilih. 
Po malici pa je bila na vrsti vožnja na si-
mulatorjih vožnje. Tu smo lahko svoje te-
oretično znanje preizkusili v praksi. Nato 
smo izdelovali plakate na prometno temo, 
npr. o prevoznih sredstvih, udeležencih v 
prometu, znakih. Najboljše plakati so bili 
kasneje razstavljeni v šolski avli. 

Petra Štajnar, 7. b

Projekt 5 X STOP JE COOL
Na šoli smo imeli 24. aprila t. i. pro-

metni dan. Varnost v cestnem prometu so 
nam približali predstavniki projekta 5 X 
STOP JE COOL. Učencem 8. razredov so 
predstavili vpliv alkohola na voznika. Da 
bi tudi mi nekako občutili vpliv alkohola, 
smo uporabili posebna očala, s katerimi 
je pogled enak, kot bi imel posameznik 
v krvi 0,8 promila alkohola. Učenci smo 

se tako zlahka prepričali, kako negativno 
alkohol vpliva na motorične sposobnosti 
voznika.

Opravili smo tudi test varnosti uporabe 
čelade. V čelado smo položili jajce, ki je 
ob padcu na tla ostalo nepoškodovano. S 
tem smo dokazali, kako zelo je pomemb-
na uporaba čelade pri motoristih in kole-
sarjih.

V sklopu projekta smo napravili tudi iz-
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Skozi igro nam je bila tako predstavlje-
na varnost v cestnem prometu. Zavedamo 
se, da smo kot mladi udeleženci v pro-
metu zaradi svoje neizkušenosti še toliko 
bolj izpostavljeni nevarnostim.

Ob koncu se nam je pridružil tudi mlad 
fant, ki je bil pred dobrim letom tudi sam 
žrtev hude prometne nesreče. Podrobne-
je nam je opisal svojo težko in še danes 
bolečo izkušnjo, saj zaradi hude poškod-
be glave še danes čuti posledice (moteno 
ima predvsem motoriko gibanja in kon-
centracijo). Zavedati se moramo, da misel 
»Meni se to pač ne more zgoditi« žal ne 
drži vedno.

Matic Nered, 8. b

Prva pomoč
24. 4. je bil petek na našim šoli posve-

čen varnosti v prometu. Deveti razredi 
smo se najprej razdelili v skupine po ra-
zredih. Študentje in študentke ter dijaki-
nje visoke in srednje zdravstvene šole so 
nas čakali v treh učilnicah in v vsaki smo 
se naučili nekaj novega.

Ko je ob 8.30 zazvonil zvonec, smo se 
hitro odpravili k pouku. V učilnicah so nas 
že čakala tri dekleta. Razložila so nam vse 
o Rdečem križu, o pomoči, pa tudi tele-

fonske številke policije in reševalcev smo 
ponovili. Za konec so nam razložile, kako 
naj ravnamo, če srečamo nezavestnega. 
Pokazale so nam tudi položaj, v katerega 
moramo dati poškodovanca. To smo lah-
ko poskusili drug z drugim in se ob tem 
celo zelo zabavali. Ure je bilo hitro konec 
in po malici smo odšli k drugi skupini-
ci gostov (študentki in študent). S seboj 
so imeli doprsno lutko, na kateri se vadi 
oživljanje. Tudi sami, pa tudi učiteljici, 
smo poskusili: 30-krat močno pritisnemo 
na prsi koš, 3-krat izdihnemo v usta po-
nesrečenca in spet oživljanje s pritiski na 
prsni koš. Če bi poskusili sami, bi videli, 
da ni tako lahko, kot se zdi v filmih. Že 
je zvonilo in odpravili smo se na tretjo 
delavnico, in sicer o krvavitvah. Izvedeli 
smo, kako poviti krvavečega človeka, da 
iz arterij v loku teče svetlejša kri … Ko 
človek krvavi, moramo ukrepati hitro, saj 
lahko že v nekaj sekundah izgubi veliko 
krvi. Za konec smo v igri vlog povili drug 
drugega, da nam bo lažje ustrezno ravnati. 

Domov smo se torej odpravili z veliko 
znanja o prvi pomoči.

Maja Stanišič in Patricija Kličič,  9. r.

Zbrala Katja V. Škrabec

račun zavorne poti pri različnih hitrostih 
kot tudi naletne teže. Iz rezultata je bilo 
očitno, da je pri visoki hitrosti zavorna 
pot bistveno daljša, uporaba varnostne-
ga pasu pa zelo pomembna, saj voznika 
zaščiti pred padcem skozi prednje vetro-
bransko steklo ali pred silovitim udarcem 
v armaturo vozila.

Z brezami počastili dan Zemlje
V sredo, 22. aprila, ob 17. uri smo se 

nekateri učenci OŠ Škofljica udeležili sa-
ditve brez ob stari Kočevski cesti. Občina 
je izbrala ta dan, ker je to tudi svetovni 
dan Zemlje. Ko smo se zbrali, je pevski 
zbor pod vodstvom učiteljice Mateje No-
vak zapel dve pesmi, učenka 9. A Meta 
Novak pa je zaigrala na flavto. Nato nas 
je nagovoril župan Boštjan Rigler, in sicer 
je povedal, da je bil v preteklosti ob stari 
Kočevski cesti že drevored, ki ga bo Ob-
čina Škofljica obnovila. Po kratkem govo-
ru je župan zasadil prvo brezo. Drugo bre-
zo pa smo zasadili Veronika Gale in Luka 
Gregorič (6. A), Nejc Kastelic (6. C) ter 
Andrej Buh in podpisani (9. B). Delo nam 
je bilo olajšano, saj so bile luknje za za-
saditev že izkopane, večino drevesc pa so 
tudi že zasadili. Dogodka se je udeležilo 
kar nekaj občanov, nekateri med njimi pa 
so prav tako pomagali pri saditvi brez. Za 
škofljiške učence je bila pripravljena tudi 
malica, ki smo se je razveselili in pojedli 
ob prijetnem klepetu. Udeleženim šolar-
jem je bil dogodek všeč, saj smo s tem 

pomagali naravi, da pokaže še več svoje 
lepote v našem kraju. Predvsem pa smo 
bili ponosni, da smo lahko sodelovali pri 
tej ponovni zasaditvi nekoč čudovitega 

brezovega drevoreda, ki bo zopet lahko 
krasil imenovano cesto. 

Martin Koprivnikar Krajnc, 9. B
Fotografije: Tina Tolar
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Območna revija pevskih zborov Ljubljana Okolica

Komorni zbor Khorim prvič nastopil
Spomladi je v naši občini pod vod-

stvom Iztok Petriča zaživela nova pevska 
zasedba Komorni zbor Khorim. Pevke in 
pevci, ki prihajamo iz občin Grosuplje, 
Ig, Ljubljana in Škofljica, pridno obi-
skujemo pevske vaje. V nekaj mesecih 
nam je uspelo osvojiti dovolj primerne-
ga programa, da smo zbrali pogum in se 
udeležili območne revije pevskih zborov, 
ki je potekala v soboto, 23. maja 2009, v 
kulturni dvorani v Podpeči. Občinstvu in 
strokovnemu spremljevalcu Stojanu Ku-
retu smo se predstavili s črnsko duhovno 
Let us break bread together, Kernjako-
vo Sanje in koroško ljudsko v priredbi 
Oskarja Deva Ribce po murjici pvavajo. 
Občinstvo je naš krstni nastop pospremilo 
z navdušenim aplavzom, pohvalil pa nas 
je tudi cenjeni dirigent Kuret.

Ker želimo članske vrste še izpopolni-
ti s svežimi glasovi, ob tej priliki vabimo 
vse, ki gojite ljubezen do kakovostne zbo-
rovske glasbe, da se nam pridružite. Za 
vse informacije in morebitna vprašanja se 

obrnite na zborovodja Iztoka Petriča po 
telefonu 041 868 180 ali elektronski pošti: 
iztok.petric@gmail.com.

Znova nam lahko prisluhnete na akade-

miji ob dnevu državnosti, ki bo na Škoflji-
ci potekala v ponedeljek, 22. junija 2009, 
ob 19. uri.

Beti Mišič

Kako na preproste načine ohranjati našo umetnostno 
dediščino

Napeljava, ki poteka po freskah

Poškodovana oltarna slika

Zakon o varstvu kulturne dediščine 
le-to definira kot rezultat ustvarjalnosti 
človeka in njegovih različnih dejavnosti 
[…], ki ga je potrebno varovati zaradi 
njegovega zgodovinskega, kulturnega in 
civilizacijskega pomena. Ker gre torej za 
našo skupno dediščino, je na nas vseh, 
da jo ohranjamo in varujemo. Seveda se 
od nas ne pričakuje, da bomo v umetnine 
posegali v meri, ki presega naše znanje, 
dovolj bo že, če bomo pazili in vzdrževali 
to, kar imamo. 

Kulturno dediščino ogrožajo različni 
dejavniki, in sicer je na prvem mestu že 
umetnina sama oziroma materiali, iz ka-
terih je izdelana, drugi povzročitelji so 
naravne nesreče ter nezgode, ki jih stori 
človek, načini ravnanja s predmetom in 
seveda klimatske razmere, v katerih se 
objekt kulturne dediščine nahaja.

S pravilnim ravnanjem lahko prepreči-
mo marsikatero nevšečnost, poleg tega pa 
omogočimo boljšo kondicijo materiala, ki 
sestavlja predmet kulturne dediščine.

Na kaj moramo paziti? Predmeti so 

občutljivi predvsem na klimatske pogo-
je – vsebnost vlage v zraku, temperatu-
ro, svetlobo in onesnaženost zraka (prah, 
plini). Zaradi tega je potrebno paziti, da 
objekti niso izpostavljeni previsoki ali 
prenizki vlagi in temperaturi, ki bi pov-

zročali in pospeševali kemijske reakcije, 
razkroj, luščenje barve, gnitje, plesen ali 
razvoj insektov in drugih živali. Ker tudi 
prašni delci iz zraka povzročajo škodo 
(prah na primer nase veže vlago), je tre-
ba skrbeti za čiste prostore ter umetnino 
samo. Pri tem pa moramo biti pozorni, 
kako to umazanijo odstranjujemo. Pov-
sem neprimerno je recimo brisanje prahu 
z lesenega kipa z mokro krpo, saj s tem 
les navlažimo, poleg tega pa lahko z bolj 
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Gnezdo na hrbtni strani oltarja
grobim dotikom skulpturo tudi mehansko 
poškodujemo. Primerno čiščenje prašne-
ga kipa bi bilo nežno odstranjevanje pra-
hu z mehkim čopičem ali s suho krpo. Da 
bi preprečili naselitev mrčesa in drugih 
škodljivcev, se je potrebno izogibati tudi 
okraševanju prostora s cvetlicami. S šop-
kom rož namreč na oltar prinesemo razne 
insekte in hrano zanje (drago uničevanje 

lesnih črvov z zaplinjevanjem oltarjev je 
torej ob neustreznem vzdrževanju brez 
dolgoročnega učinka). 

Umetnine lahko poškoduje tudi moč-
na svetloba, zato naj bodo predmeti na 
mestih, kamor sončni žarki ne posveti-
jo. Svetloba namreč povzroči obledelost 
barv, porumenelost ali potemnelost. Po-
škodbe, ki jih svetloba povzroči na bar-
vah in premazih, je pogosto razlog, zakaj 
nekatere cerkve in galerije prepoveduje-
jo fotografiranje fresk ter razstavljenih 
muzealij. Prav tako je lahko nevarna na-
mestitev svetlobnih teles preblizu ume-
tninam, saj lahko toplota, ki jo svetilka 
oddaja, povzroči požar (to je seveda od-
visno od materiala, iz katerega je objekt 
kulturne dediščine izdelan). 

Povzročitelji požara so tudi sveče, ki 
jih postavljamo na lesene oltarje; problem 
sveč pa so tudi dim in saje, zaradi katerih 
predmeti potemnijo.

Drugo vrsto nevarnosti za kulturno de-

diščino pomeni vandalizem – namerno 
uničevanje spomenikov, pisanje grafitov, 
kraje … Preventivni ukrepi so alarmne 
naprave, nadzor nad ljudmi, ki imajo stik 
z umetninami, za katere smo odgovorni, 
ustrezno ukrepanje ob prekršku idr. 

Če torej potegnemo črto, lahko rečemo, 
da dobro in vzorno vzdrževanje kulturne 
dediščine pomeni, da pazimo na ustrezne 
klimatske pogoje (izogibanje previsoki in 
prenizki vlagi ter temperaturi, premočni 
svetlobi), lesene oltarje ne krasimo s šopki 
oziroma ne ustvarjamo okolja, v katerem 
bi se naselile žuželke in drugi škodljivci, 
umazanijo previdno očistimo, kar presega 
naše znanje in moči, pa prepustimo stro-
kovnim delavcem; zavedati se moramo 
tudi, da preslikana slika ni restavrirana 
slika in prebarvan kip ni restavriran kip, 
zato ne »obnavljajmo« umetnin, če za to 
nismo usposobljeni.

Besedilo in foto:
Nataša Kovačič

Likovna razstava »Turistične znamenitosti Občine Veli-
ke Lašče in bližnjih krajev« Turjak 2009

V soboto, 25. 4. 2009, je KUD Marij 
Kogoj že drugič organiziralo tekmovalno 
srečanje kvartetov na gradu Turjak. Pova-
bilu se je odzvalo enajst skupin z Gorenj-
ske, Dolenjske, Primorske, Štajerske in iz 
okolice Turjaka.

Prireditev je bila popestrena z likovno 
razstavo na temo »Turistične znamenitosti 
Občine Velike Lašče in bližnjih krajev«. 
S svojimi deli so se razstave udeležili sli-
karji likovnih skupin iz Turjaka, z Iga in 
iz Likovne skupine 2002 s Škofljice. 

Dvanajst članov naše likovne skupine 
je razstavilo osemindvajset slik, naslika-
nih v tehniki akrila in olja na platnu. Dela 
so bila razstavljena v grajskem stolpu ozi-
roma v prostoru pred viteško dvorano.

Otvoritev slikarske razstave je bila pred 
začetkom tekmovanja kvartetov, ki jo je 
popestril domači kvartet Zvon. Po otvori-
tvi si je razstavo ogledalo nekaj manj kot 
tristo obiskovalcev, ki so nato prisluhnili 
še nastopu devetih kvartetov in kvintetov. 

Vsi navzoči so bili nad razstavo navdu-

šeni, cela prireditev pa je pokazala izre-
dno harmonijo med pesmijo in sliko.

Slike so ostale na ogled obiskovalcem 
gradu med prvomajskimi prazniki in po 
pričevanju grajskega vodiča so pri obi-
skovalcih vzbudile precej zanimanja.

Člani Likovne skupine 2002 smo zelo 
zadovoljni z omenjeno razstavo, saj smo 
imeli priložnost širšemu občinstvu poka-
zati velik del našega ustvarjalnega opusa. 

Seveda smo si edini, da naslednje leto 
zopet pokažemo naše nove stvaritve na tej 
prireditvi, saj je idilično okolje turjaškega 
gradu kot nalašč ustvarjeno za slikarske 
razstave.

Stanka Rigler,
članica Likovne skupine 2002
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Prvo sveto obhajilo v župniji Škofljica

V nedeljo. 10. maja 2009, smo v naši 
cerkvi na Škofljici imeli prvo sveto obha-
jilo. Letos nas je bilo zelo veliko prvoob-
hajancev, saj nas je Jezusa prvič prejelo 
kar trideset.

Na ta pomemben dan smo se pripravlja-
li skozi vse leto, še posebej pa v zadnjem 

tednu. Začeli smo s pletenjem vencev, 
očetje pa so odšli po smreke za mlaje. V 
četrtek in petek smo opravili prvo sveto 
spoved, v soboto pa so starši krasili cer-
kev in postavili mlaje. Po maši smo opra-
vili še generalko.

Končno je prišla težko pričakovana ne-

delja. Maša je bila zelo slovesna, saj smo 
pri njej sodelovali tudi vsi prvoobhajanci.

To je bil lep dan in želim si, da ga ne bi 
nikdar pozabil.

Mihael Štajnar,
prvoobhajanec

Knjižnica sporoča

Dan knjige – potopisno predavanje Uroša Ravbarja
Na svetovni dan knjige, 23. aprila, smo 

v Knjižnici Škofljica pripravili potopi-
sno predavanje Okoli sveta. Svoje vtise 
s potovanja po Avstraliji, Novi Zelandiji, 
ameriških narodnih parkih, Kolumbiji … 
nam je ob diapozitivih in svoji knjigi Prva 
Slovenca z avtom okoli sveta predstavil 
Uroš Ravbar iz Novega mesta. 

Njegova knjiga večjega formata je izje-
mno doživeto, iskreno, slikovito napisan 
potopis, z več kot 300 čudovitimi barvni-
mi fotografijami, saj sta z ženo Kristino 
v dveh letih kot prva Slovenca prevozila 
kar 52 držav. V knjigi so združene števil-
ne dogodivščine s poti in življenjska spo-
znanja, ki so oblikovala njuni osebnosti. 
Knjigo toplo priporočam vsem, ki je še 
niste prebrali, kajti zagotavljam vam, da 
bo to svojevrsten užitek.

Uroševa predstavitev ob izbrani glas-
beni spremljavi (ljudstev z različnih kon-
cev sveta) je bila zelo slikovita, nazorna 
in hkrati duhovita. Fotografije, ki jih je 
posnel na svoji poti, so nas popeljale v 
kulturo, navade in način življenja po raz-
ličnih deželah po svetu. Prikazale pa so 
tudi zanimive izkušnje, lepe trenutke in 
utrinke, ki jih je Uroš z ženo Kristino do-
živel. Z besednim opisom slik in vtisov 

pa so njegove fotografije postale le še bolj 
žive in njuno potovanje še bolj doživeto. 
Zanimivo je bilo slišati, da ga je od nekdaj 
najbolj privlačila Kolumbija, saj je pove-
dal, da ima v sebi nekaj skrivnostnega, 
malce nevarnega, ampak posebnega in da 
takšne energije in prijaznosti zlepa nikjer 
ne doživiš. Ko jo je odkrival, se je zalju-
bil v deželo in njene prebivalce. Najlepše 
pa je, da ima poleg čudovitih domačinov 
tudi prelepo pokrajino, ki kar čaka na pra-

ve popotnike, da jo podrobneje odkrijejo.
Uroš Ravbar nam je s svojim predava-

njem dodobra razburkal domišljijo, saj 
nekatere kulturnozgodovinske zname-
nitosti izstopajo kot biseri. Ob gledanju 
diapozitivov sem si želela pobegniti ne-
kam v osrčje Indijskega oceana, obdano 
z neskončnimi peščenimi plažami in od-
maknjeno od globalnih problemov in fi-
nančnih kriz.

Alma Vidmar Mederal
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Novo na knjižnih policah
ODDELEK ZA ODRASLE
0 Splošno

PEČJAK, Sonja: Kako do boljšega branja: tehnike in metode 
za izboljšanje bralne učinkovitosti
1 Psihologija

BEHRENDT, Greg: Mu pač ni do tebe: spoznaj resnico o mo-
ških in njihovih izgovorih
6  Medicina, tehnika, vrtnarstvo, domače živali, kuharstvo

FLETCHER, Ben: Dieta brez diete
PREMAGAJMO prebavne težave
DOLINAR, Adriana: Kako zmanjšati porabo antibiotikov
GRAY, Leon: Pristanek na luni
POTOČNIK, Herman: Noordung. doc: za domišljijsko poto-

vanje in domače branje: izbor odlomkov iz Problema vožnje po 
vesolju Hermana Potočnika Noordunga

TERŠIČ, Tamara: Opuščeni rudnik živega srebra v Podljube-
lju in njegovi vplivi na okolje

KERŠEK, Emil: Zdravilna rastlinska in sadna žganja: celostni 
priročnik o zdravilnih rastlinah, sadju, medu in žganjih

VRTNA opravila korak za korakom
LISTNATE rastline
PODGORNIK Reš, Ruth: Cvetoče okrasje: zelena in pisana 

darila narave
HOOPMANN, Kathy: Vse mačke imajo Aspergerjev sindrom
KONJI
FARROW, Joanna: Sladoled
DOPP, Elisabeth: Malo holesterola: hujšajte in pri tem uživajte

7  Arhitektura, šport
PO zgodovinskih parkih in vrtovih Slovenije
PERC, Špela: Lepota v gibu: vadba za zdravo telo in umirje-

nega duha
80/82  Jezikoslovje, literarna teorija

CUDERMAN, Vinko: Esej na maturi 2009: posameznik, dru-
žina in družba
82-311.2  Družabni roman

CHERIAN, Anne: Dobra indijska žena
HONG, Ying: Šanghajska konkubina
HALL, Steven: Zapiski iz žrela
DOUGLAS, Louise: Ljubezen mojega življenja
MORA, Terezia: Vsak dan
PETTERSON, Per: Konje krast
TURNŠEK, Metod: Domače stezice: od Drave do Jadrana
FURNIVALL, Kate: Ruska konkubina
FLISAR, Evald: Opazovalec
PETRIČ, Eva: Vsi so jedli suši
HASS, Wolf: Vreme pred 15 leti
KRATOCHVIL, Jiri: Otožni bog
DOUSKOVA, Irena: Ponosni Smoker
WATERS, Sarah: Okušanje žameta
KEZELE, Adrian Predrag: Angel pod masko
BAMBAREN, Sergio: Delfin Danijel: deset let pozneje
TITAN, Robert: Pontifikat: prilika o sestopu
CALVINO, Italo: Palomar
FRANČIČ, Franjo: Hipo
BROWN, Sandra: Ne pošiljaj mi rož
BRADFORD, Barbara Taylor: Dinastija
CANKAR, Ivan: Knjiga za lahkomiselne ljudi

BRADFORD, Barbara Taylor: Dinastija Ravenscar
KOZINC, Željko: Votel kamen
TOUSSAINT, Jean-Philippe: Bežati
GIER, Kerstin: Za vsako rešitev se najde težava
RAMSLAND, Morten: Pasjeglavec
ŠIROVNIK, Azra: Na hrbtu črnega žrebca

82-311.6  Zgodovinski roman
SIMONOV, Konstantin: Živi in mrtvi

82-312.6, 929  Biografski roman, biografije
OSEBNOSTI: veliki slovenski biografski leksikon

82-94 Spomini
MALAVAŠIČ, Ivan: Spomini
ZORN, Fritz: Mars
SIVEC, Ivan: Mojih prvih 60: šestdeset sladko grenkih stvari 

in ljudi
ČURA-Žižek, Šana: Ninin dnevnik ali življenje nekega psič-

ka: zgodba iz sveta mamil
TAYLOR, Jill Bolte: Kap spoznanja: moja pot okrevanja po 

možganski kapi
886.3-312.4  Kriminalke

ROBB, J. D.: Maščevanje smrti
MARTIN, Esteban: Gaudijev ključ
KOKALJ, Tjaša: Poljubi me, miss!
FAULKS, Sebastian: Ni časa za smrt
LINDSAY, Jeff: Dexterjeve temačne sanje
NORRIS, Stella: Ljubosumje ne umre
MCGOWAN, Kathleen: Pričakovana: prva knjiga Magdale-

nine linije
BROWN, Dan: Digital fortress

9 Geografija, zgodovina
GRŠKI otoki
SLOVENIJA: turistični vodnik: zvesti spremljevalec pri od-

krivanju naravnih in kulturnih lepot
KOZINC, Željko: Moje najljubše poti: Lep dan kliče – 10 let
BUČAR, France: Slovenci in prihodnost: slovenski narod po 

rojstvu države
GLOBOČNIK, Janez: Zgodovina na maturi 2009

Pripravila Alma Vidmar Mederal

Kaj berejo knjižničarji?
Todd STRASSER: Val

Roman je literarni prikaz eksperimenta, ki naj bi ga leta1967 
na neki kalifornijski srednji šoli izvedel profesor pri pouku zgo-
dovine.

Ko po predvajanju filma o koncentracijskih taboriščih dijaki 
sprašujejo, zakaj večina Nemcev o pobojih ni hotela vedeti in 
zakaj nacistov nihče ni poskušal ustaviti, jim profesor tega z be-
sedami ne more dobro razložiti. Sklene, da bo nekaj šolskih ur 
posvetil poskusu. Dijakom pove, da bodo govorili o disciplini in 
jih prične učiti ravne drže, novega načina odgovarjanja na vpra-
šanja in novih pravil. Zvečer presenečen razlaga ženi, da njego-
ve ukaze ubogajo in v igri sodelujejo. Kot znak nove skupnosti 
določi val – simbol spremembe.

Eksperiment dijake postopoma spreminja. Večina je navduše-
na, le posamezniki čutijo nelagodje in odpor, profesor pa sprva 
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misli, da situacijo kot vodja povsem ob-
vladuje. Želi jih naučiti pomembne lekci-
je, v resnici pa poskus postaja nevaren in 
ga mora čim prej zaključiti.

Leta 2008 je nemški režiser po romanu 
posnel film.

Mateja Leskovec

Marc LEVY: Prihodnjič
Prihodnjič je roman enega najbolj pri-

ljubljenih sodobnih francoskih pisateljev 
– glavni junak Jonathan je zgodovinar in 
velik občudovalec ter poznavalec slav-
nega ruskega slikarja. Prizadeva si najti 

slikarjevo zadnjo sliko, mojstrovino, ki 
je omenjena le v zapisih, nihče pa je še 
ni videl. Štiri tedne pred poroko s slikar-
ko Ano je tudi na pragu odkritja zadnje 
slikarjeve mojstrovine. Poti ga vodijo v 
Sankt Peterburg, London, Firence, v Pa-
rizu tudi v novo ljubezensko zvezo s fran-
cosko galeristko Claro …

Magda Skok

Thomas MERTON: Gora sedmih 
polic

Avtor Thomas Merton je v svoji av-
tobiografiji popisal vso svojo razgibano 

življenjsko pot. Rodil se je v Franciji 
ameriškim staršem in že zelo zgodaj iz-
gubil mamo. Šolal se je v Angliji, kjer 
opisuje svojo viharno dobo mladoletnika 
in mladeniča, ki se išče; nazadnje pa se 
je nastanil v Ameriki, kjer je po konča-
nih študijih književnosti postal profesor 
na frančiškanskem kolidžu v Bostonu. 
Po vseh odisejadah in razburljivih dogo-
divščinah ga je njegova življenjska pot 
pripeljala do trapistovskega samostana v 
Kentuckyju. Od tedaj dalje se zdi, da je 
Mertonov obračun s svetom zaključen v 
tihoti svoje trapistovske postojanke.

Marinka Grdadolnik

Knjižnica Škofljica 
vabi na

FOTOGRAFSKO 
RAZSTAVO 
Jaka Bregarja

»Zeleno-črno-belo«
Fotografije bodo na ogled 

od 17. junija 2009.

Prisrčno vabljeni!

MKL, Knjižnica Škofljica 
bo v JUNIJU organizirala

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

POČITNIŠKO 
USTVARJALNO
DELAVNICO

KDAJ?  V PONEDELJEK, 29. JUNIJA, od  13.00 do 19.00 ure.
KJE?  V KNJIŽNICI ŠKOFLJICA.

VABLJENI!

NAJČUDOVITEJŠI POKLIC: MAMICA!

VSE MAMICE Z DOJENČKI, KI SI ŽELIJO POPESTRITI DOPUST ZA NEGO 
IN VARSTVO OTROKA, TISTE, KI ŽELIJO DELITI IZKUŠNJE Z DRUGIMI 
MAMICAMI, TISTE, KI JIH V ZVEZI Z MATERINSTVOM KARKOLI TARE, 
ALI TISTE, KI SI ŽELIJO ZGOLJ SPROŠČUJOČEGA DRUŽENJA ...,

VABLJENE NA SREČANJA 
PODPORNE SKUPINE »ZAČETNICA«
v mesecu juniju ob 10. uri 
v Knjižnici Škofljica

Program srečanja:

torek, 16. 6. 2009: Nošenje otrok v culah in trakovih, z nami 
bo Urška Podvršič, mojstrica nošenja otrok v culah

Prijave in informacije na 031 724 148 ali 
info@mamazofa.org

Veselimo se srečanja z vami!

POLETNI  
DELOVNI ČAS
KNJIŽNICE 
bo od 29. junija do  

28. avgusta: 

PONEDELJEK,
SREDA, ČETRTEK

13.00–19.00
TOREK, PETEK

8.00–14.00

Hvala za razumevanje!

Šenčur, www.mamazofa.org
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Zemeljski plin – prijazna energija v vašem domu
Vsi, ki bi želeli uporabljati zemeljski 

plin oz. razmišljate o zamenjavi obstoječe 
peči ali rekonstrukcije centralnega ogre-
vanja, boste prav gotovo z zanimanjem 
prebrali ta članek, ki vam bo podal mar-
sikatero novo in zanimivo informacijo. 
Mnogi se na Energetiko Ljubljana z vpra-
šanji v zvezi s priključitvijo na zemeljski 
plin že obračate, zato menimo, da dodatne 
informacije v vašem občinskem glasilu ne 
bodo odveč.

Zemeljski plin je zelo razširjen ener-
gent, je poleg obnovljivih virov energent 
prihodnosti in to kljub neljubi situaciji 
iz letošnje komaj zaključene ogrevalne 
sezone, ko je marsikoga zaskrbelo, kdaj 
se bo spor med Rusijo in Ukrajino končal 
ter sprostil transportne poti zemeljskega 
plina, ki vodijo v Evropo in Slovenijo. 
Veliko skrbi so povzročili tudi mediji, saj 
so problem razpihovali in so občani po 
nepotrebnem pokupili vse mogoče grelne 
naprave na elektriko, česar so bili veseli 
predvsem trgovci.

Po nepotrebnem? Da, saj so predstav-
niki odgovornih institucij ves čas pravil-
no zatrjevali, da vodijo do Slovenije dve 
glavni transportni poti zemeljskega plina 
in da bo plina v vsakem primer dovolj za 
oskrbo posebnih odjemalcev, to so šole, 
bolnice, vrtci, gospodinjstva ipd. Poleg 
tega zakonodaja na področju oskrbe s pli-
nom zavezuje dobavitelje plina, da poskr-
bijo za nemoteno dobavo plina tudi v pri-
meru izredno nizkih zunanjih temperatur 
ipd. Skrbi glede dolgoročne, zanesljive 
in varne oskrbe z zemeljskim plinom so 
zato prav gotovo odveč, tudi transportne 
poti do Slovenije se bodo povečale. Tovr-
stne informacije lahko zasledujete tudi po 
sredstvih javnega obveščanja. 

Zemeljski plin je kakovostno, energet-
sko učinkovito fosilno gorivo in hkrati 
okolju prijazno gorivo, tako z vidika po-
tencialnega onesnaževanja podtalnice kot 
ozračja. Ima veliko prednosti tudi z vidi-
ka onesnaževanja s toplogrednimi plini v 
primerjavi z nekaterimi drugimi gorivi oz. 
energenti.

Dodatne prednosti pri oskrbi s plinom 
se kažejo v plačevanju stroškov za ogre-
vanje in druge potrebe: plačilo je skladno 
s porabo (poraba je merjena, pomeni, da 
ni potreben vnaprejšnji nakup goriva na 
zalogo), cene so konkurenčne tekoče-
mu gorivu, kar pomeni, da so v obdobju 
ogrevalne sezone, koledarskega leta ali 

daljšega obdobja praviloma nižje od ku-
rilnega olja. Zasledovanje ali primerjave 
cen na določen datum sedaj, v času veli-
kih nihanj cen kurilnega olja, niso realne, 
saj se cena zemeljskega plina oblikuje na 
osnovi nihanj cen nafte na svetovnem trgu 
z večmesečnim zamikom. 

Večjo prednost pri oskrbi s plinom velja 
izpostaviti tudi pri uporabi prostora za na-
mestitev plinske peči. Le-ta zasede rela-
tivno majhen del prostora, kar pomeni, da 
se običajno prostor obstoječe kotlovnice 
sprosti za druge, tudi čistejše namene in 
potrebe. Upravljanje s pečjo in ogrevalni-
mi napravami je enostavno, peči načelo-
ma obratujejo z višjimi izkoristki kot peči 
na trda in tekoča goriva (stari kotli). Upo-
rabnik sčasoma tako popolnoma pozabi, 
na kakšen način se sploh greje, nanj ga 
spomnijo običajno le še položnice, katerih 
višino pa lahko uravnava tudi z želenim 
ogrevalnim udobjem, to je samostojnim 
uravnavanjem višjih ali nižjih temperatur 
po bivalnih ali delovnih prostorih.

S strani občine izbrani izvajalec javne 
gospodarske službe oskrbe s plinom je 
Energetika Ljubljana. S svojimi storitva-
mi skrbimo za širjenje omrežja, zagota-
vljamo zanesljivo, varno in učinkovito 
oskrbo s plinom v Mestni občini Ljublja-
na in šestih sosednjih občinah, oskrbuje-
mo že približno 63.000 odjemnih mest in 
letno prodamo preko 70 mio m3 zemelj-
skega plina. Izboljšujemo in širimo tudi 
obseg storitev ter se trudimo zadovoljiti 
širši krog obstoječih odjemalcev kot tudi 
pridobiti nove uporabnike zemeljskega 
plina.

Na tem mestu je treba izpostaviti tudi, 
da je Energetika Ljubljana skladno z od-
prtjem trga z zemeljskim plinom od ta-
krat dalje s strani občine pooblaščena za 
izvajanje storitev sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja. To pomeni, da 
gradi, vzdržuje omrežje in opravlja dru-
ge storitve, vezane na distribucijo plina, 
medtem ko si lahko odjemalci od lanskega 
februarja dalje prosto izbirajo dobavitelja 
plina. Pri tem moramo izpostaviti, da smo 
na področju dobave plina in cenovne po-
litike dobave plina izredno konkurenčni, 
to pomeni, da poslujemo z minimalnimi 
maržami, s čimer nam je tudi po odprtju 
trga z zemeljskim plinom na področju do-
bave plina uspelo zadržati praktično vse 
obstoječe odjemalce, dobavo plina pa ši-
rimo tudi do subjektov po drugih občinah 

Slovenije in s tem večamo obseg prodaje 
zemeljskega plina. 

Kje poteka gradnja plinovodnega 
omrežja?

Začetki gradnje plinifikacije na obmo-
čju Lavrice in Škofljice segajo v leto 2005. 
Glavno plinovodno omrežje poteka ob ce-
sti Ljubljana–Grosuplje preko Lavrice do 
Škofljice. Na območju Lavrice (Slika 1) 
je že zgrajeno glavno omrežje in priključ-
ni plinovodi na Dolenjski, Babškovi in Ja-
grovi cesti, Kamnikarjevi in Srednjevaški 
ulici. V letošnjem letu dokončana gradnja 
plinovodnega omrežja na območju Neb-
čeve ulice se bo v začetku leta 2010 na-
daljevala še na območju Vrečarjeve ulice. 
Trenutno je investicija v fazi pridobivanja 
upravno-tehnične dokumentacije za gra-
dnjo plinovodnega omrežja.

Na območju Škofljice (Slika 2) je že 
zgrajeno glavno omrežje ob Dolenjski 
cesti s priključnimi plinovodi na Koče-
vski ulici, Ob pošti, Ravenski poti ter 
Šmarski cesti. V mesecu maju 2009 je 
načrtovana organizirana gradnja plinovo-
dnega omrežja in priključnih plinovodov 
na območju Pevčeve doline (Albrehtova 
ulica, Finčeva ulica, Gratova ulica, Hri-
bi, Mijavčeva ulica in Puciharjeva ulica). 
Odjem zemeljskega plina na območju 
Pevčeve doline bo možen v začetku leta 
2010. Trenutno je v izdelavi investicij-
sko-tehnična dokumentacija za gradnjo 
plinovodnega omrežja na območju Žage 
(Ahlinova ulica, Ulica Jerneja Petriča ter 
Habičeva ulica). Gradnja je zaradi prila-
goditve sočasni gradnji z ostalo komunal-
no infrastrukturo prestavljena v leto 2010. 
V fazi načrtovanja je tudi gradnja pove-
zovalnega plinovoda ob Kočevski cesti, 
ki bo preko Industrijske cone Škofljica 
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povezala že zgrajeno plinovodno omrež-
je na območju pozidave VS 9/10 (Inve-
stitor Tabu) s plinovodnim omrežjem 
na območju Industrijske cone Škofljica. 
Gradnja plinovodnega omrežja bo pote-
kala usklajeno in sočasno z gradnjo druge 
komunalne infrastrukture in zato morda v 
malo manj intenzivnem tempu, kot bi si 
vsi skupaj želeli. 

Kako priti do oskrbe z zemeljskim 
plinom?

Postopek priključitve na omrežje ze-
meljskega plina je preprost. Dodatno vam 
priključitev olajša in poceni organizirana 
izgradnja priključnih plinovodov, ki jo or-
ganizira Energetika Ljubljana na območju 
gradnje glavnega plinovodnega omrežja. 
V nadaljevanju vam predstavljamo potek 
in faze potrebnih aktivnosti vse do upora-
be zemeljskega plina.

Korak 1: Izgradnja priključnega pli-
novoda v okviru organizirane gradnje

Prvi korak postopka priključevanja je 
izgradnja priključnega plinovoda, ki po-
teka od glavnega plinovoda običajno na 
javni površini do objekta. Priključni pli-
novod se konča z vgradnjo glavne zapor-
ne pipe na objektu.

Pred pričetkom gradnje plinovodnega 
omrežja na novih območjih boste lastniki 
stanovanjskih in poslovnih stavb na ob-
močju načrtovane gradnje prejeli prijav-
nico za organizirano gradnjo priključnih 
plinovodov. V kolikor se boste odločili za 
izgradnjo priključnega plinovoda hkrati 
z glavnim omrežjem, vam predlagamo, 
da kar hitro izpolnite prijavnico in jo čim 
prej pošljete na sedež podjetja. Po vaši 
prijavi vas bo obiskal predstavnik pod-
jetja in vas seznanil s potekom izgradnje 
priključnega plinovoda. 

Svetujemo vam, da izkoristite priložno-
sti in prednosti organizirane gradnje pri-
ključnega plinovoda sočasno z izgradnjo 
glavnega plinovoda, saj to pomeni hitrejšo 
in cenovno ugodnejšo izgradnjo priključ-

nega plinovoda, kot če bi priključni pli-
novod gradili kasneje, v lastni režiji. Ob 
organizirani gradnji Energetika Ljubljana 
namreč priskrbi vso potrebno dokumenta-
cijo, poskrbi za zaporo ceste, izvede grad-
bena dela na javnem zemljišču ter položi 
cevi vključno s požarno pipo na vašem 
objektu. Večji interes občanov oz. večje 
število prijav za izgradnjo priključnega 
plinovoda na posameznem območju znižu-
je povprečno ceno priključnega plinovoda, 
ki običajno ne presega 600 € na objekt. 

Takojšnja odločitev za izgradnjo pri-
ključnega plinovoda v okviru organizi-
rane gradnje vam bo zagotovo prihranila 
čas in denar. Pomembno je, da ste sezna-
njeni, da vas poslana prijavnica ne stane 
nič in da vas ne zavezuje h gradnji. Konč-
no odločitev o gradnji priključka v okviru 
organizirane gradnje lahko sprejmete, ko 
vam tik pred izgradnjo pošljemo končno 
ponudbo v obliki pogodbe za izgradnjo 
priključnega plinovoda. Kdaj je čas za 
drugi korak, se boste odločili sami. Ver-
jamemo pa, da če boste sledili zgornjim 
razlagam, ne boste pretirano razmišljali o 
izvedbi priključnega plinovoda. Običaj-
no se lastniki stavb odločijo za izgradnjo 
priključnega plinovoda v času gradnje 
glavnega omrežja in si tako zagotovijo 
alternativni energetski vir za takojšnjo ali 
kasnejšo oskrbo z zemeljskim plinom. 

Korak 2: Pridobitev soglasja k pri-
ključitvi

V prvem koraku ste si na objektu zago-
tovili priključni plinovod, ki vam omo-
goča dobavo plina do objekta. Z drugim 
in naslednjimi koraki pa je potrebno plin 
pripeljati do trošil v objektu, to je do peči, 
štedilnika ali naprav druge tehnološke 
rabe. Tako je v drugem koraku potrebno 
pridobiti projektno dokumentacijo notra-
nje plinske napeljave. Projektanta za iz-
delavo projekta notranje plinske napelja-
ve lahko izberete sami, mi pa vam lahko 
svetujemo izbiro v okviru večjega števila 
projektantskih organizacij. Ta projekt 
je tudi osnova za izdajo soglasja za pri-
ključitev s strani Energetike Ljubljana ter 
pridobivanje ponudb za izdelavo notranje 
plinske napeljave, ki zajema razvod cevi, 
montažo peči, ureditev dimniških tuljav 
in drugo.

Korak 3: Gradnja notranje plinske 
napeljave

Po pridobljenem soglasju s strani Ener-
getike Ljubljana za priključitev iz tretjega 
koraka sledi izvedba notranje plinske na-
peljave, gradnjo te lahko zaupate z vaše 

strani izbranemu izvajalcu. Izvedba mora 
biti skladna oz. izvedena po projektni do-
kumentaciji, izvedbena dela pa nadzira 
Energetika Ljubljana. 

Korak 4: Priklop na omrežje
Po izvedenih napravah notranje plinske 

instalacije v tretjem koraku Energetika 
Ljubljana po naročilu vašega izvajalca 
opravi preizkus notranje plinske napelja-
ve, namesti plinomer in regulator tlaka ter 
opravi končni priklop. Celoten postopek 
priključevanja se zaključi s podpisom Po-
godbe o oskrbi z zemeljskim plinom, v 
kolikor se odločite za dobavo plina s stra-
ni Energetike Ljubljana. Skladno s pravi-
li odprtega trga obstaja tudi možnost, da 
sklenete Pogodbo o dobavi plina z drugim 
dobaviteljem in na njeni osnovi še Pogod-
bo za dostop do distribucijskega omrežja 
z Energetiko Ljubljana v vlogi sistemske-
ga operaterja distribucijskega omrežja. 
Seveda si želimo, da boste vsi novi odje-
malci pogodbeni odnos v celoti sklenili z 
Energetiko Ljubljana, ki vam bo v okviru 
Pogodbe o oskrbi zagotovila tako dobavo 
plina po ugodni konkurenčni ceni kot tudi 
dostop do distribucijskega omrežja.  

Energetika Ljubljana ima dolgoletne iz-
kušnje na področju oskrbe s plinom. Smo 
največji distribucijski sistem v Sloveniji. 
Oskrbujemo odjemalce po omrežju ze-
meljskega plina, ki je dolgo že 580 km. 
Strokovnjaki s tehnično-investicijskega 
kot tržnega področja vam bodo vedno 
nudili svoje kvalitetne storitve. Ponuja-
mo tudi finančne mehanizme, s katerimi 
lahko olajšamo investicijske stroške, saj 
se zavedamo, da v teh časih odločitev v 
preureditev ogrevalnih sistemov ni eno-
stavna. 

Če imate stare ogrevalne naprave, če 
preurejate objekte ali ogrevalne in druge 
instalacije, če želite sprostiti prostore ob-
stoječih kotlovnic in pridobiti prostor za 
druge namene, če si želite zgolj dodatnih 
informacij, potem NE OKLEVAJTE – 
POKLIČITE NAS.

Za lažje odločitve, dodatna vprašanja, 
nasvete, informacije, strokovno svetova-
nje in ugodna posojila v zvezi z ureditvijo 
vašega sistema za ogrevanje ali kuho smo 
za vas dosegljivi:

- osebno na Verovškovi ulici 62 v Lju-
bljani, Področje Trženje in razvo;

- po Klicnem centru na brezplačno tele-
fonsko številko 080 2882;

- na internetni strani: www.energetika-
lj.si, kjer lahko najdete mnogo zanimivih 
informacij;
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- po elektronski pošti: posta@energeti-
ka-lj.si;

po dogovoru pa se oglasimo in vam 
svetujemo tudi na vašem naslovu.

Veseli bomo vašega kontakta in zau-
panja, da vam bomo lahko pomagali do 
priključitve. Veseli tudi zato, da vemo, da 
smo na pravi poti, ko investiramo velika 
finančna sredstva v izgradnjo plinovo-
dnega omrežja v vaši občini, ki brez vaše 
priključitve ne bo služilo namenu oz. go-

spodarno obratovalo z optimalnimi stro-
ški, ki jih na koncu plačujejo odjemalci 
zemeljskega plina. 

Verjamemo, da boste kot naš novi od-
jemalec zadovoljni s storitvijo oskrbe s 
plinom, da se boste konkurenčno oskr-
bovali s toploto in hkrati prispevali tudi 
k čistejšemu ozračju, kar bo prav gotovo 
pozitivno vplivalo na vaše bivalno in de-
lovno okolje. 

Potrudili se bomo, da boste z novim 

sistemom ogrevanja zadovoljni. Naši atri-
buti iz različnih raziskav javnega mnenja 
so: zanesljivost, varnost in konkurenčnost 
oskrbe. Zavedamo se, da kot javno pod-
jetje včasih delujemo togo. Se pa želimo 
in znamo prilagajati ter spreminjati z vašo 
pomočjo. Potrudili se bomo, da bomo 
upravičili vaše zaupanje.

Stojan Smolnikar, direktor
Energetika Ljubljana, d. o. o.,

Področje Trženje in razvoj

Finske izkušnje izvajanja programa LEADER
Od 12. do 17. maja 2009 je LAS »So-

žitje med mestom in podeželjem« gostil 
direktorico finske lokalne akcijske sku-
pine Kajaani. V sklopu izvajanja lastnega 
projekta LAS Mobilna učilnica LEADER 
so udeleženci (člani organov LAS in pred-
stavniki občin) spoznali finske izkušnje 
pri izvajanju programa LEADER. Dvo-
dnevno usposabljanje, ki je potekalo v sej-
ni sobi Občine Ivančna Gorica, je dopri-
neslo k boljšemu razumevanju programa 
LEADER in delovanja lokalne akcijske 

skupine nasploh. Prvi dan je bil namenjen 
pridobivanju informacij o organiziranosti 
LAS na Finskem, njihovem vodenju in se-
veda medsebojnih relacijah v partnerstvu. 
Drugi dan je bil posvečen spoznavanju 
načina izbora projektov, tudi projektne 
dokumentacije in kriterijev za izbor in 
seveda samemu izvajanju ter spremljanju 
projektov. Skupaj smo ugotovili, da se 
srečujemo s povsem podobnimi začetni-
mi problemi. Primerjava, tako organizi-
ranosti kot samega delovanja naše lokal-

ne akcijske skupine, je pokazala, da smo 
povsem primerljivi s finskimi skupinami, 
pa čeprav mi šele začenjamo svojo pot, 
oni pa LEADER izvajajo že od leta 1996. 
Pohvalimo se lahko, da je bila naša gostja 
presenečena nad nami in predvsem nad 
izborom projektov za leto 2009. Posebej 
smo lahko ponosni, da nam ponujajo so-
delovanje v evropskih projektih sodelova-
nja med lokalnimi akcijskimi skupinami, 
pa čeprav smo šele povsem na začetku.

Josip Pintar, CIZA

Bo Škofljica končno dobila primerno trgovino in banko?
Že dalj časa si Občina Škofljica prizadeva pripeljati v naselje in-

vestitorja, ki bi bil pripravljen zgraditi manjše trgovsko središče, 
kot ga ima na primer Grosuplje. Na 24. seji občinskega sveta je bil 
kratko predstavljen projekt investitorjev g. Robežnika in Slovenija 

projekt. Skupaj pripravljata projekt dveh kompleksov, in si-
cer trgovsko-poslovna objekta: trgovino z mešanim blagom, 
banko, zdravstvene storitve in poslovne prostore. Objekta 
naj bi stala v samem centru Škofljice, ob Robežnikovem 
kozolcu. Na lokaciji med Kočevsko cesto in železniško pro-
go bodo razen Gostilne pri Špančku in kozolca rušili vse 
objekte. Na njihovem mestu pa bo zrasla trgovina Mercator, 
banka in druge poslovne dejavnosti, ki bi delovale v dob-
robit občanov. Robežnikov kozolec bo ostal na mestu, kjer 
je sedaj, in bo še vedno služil prireditvenim slovesnostim.

Lokacija trgovskega objekta med železniško progo, Go-
stilno pri Špančku in Kočevsko cesto. 

Dostop do objekta bo po obstoječem dovozu, kjer bo na 
terenu možno parkirati 52 avtomobilov. V kletni etaži je 
predvidenih še 60 parkirnih mest. Bruto površina trgovine 
bo znašala 900 m2, celotnega objekta pa 1.600 m2. Mercator 
bo visok 4,5 m, ostali del pritličja pa 3 m, streha bo dvoka-
pnica. Objekt B bo v lasti Mercatorja, objekt A pa v lasti 
Robežnika. Investitorja želita, da bi bil dogovor sklenjen 
maja 2009, uporabno dovoljenje pa 2011. Tako bi na Ško-
fljici dobili trgovino že čez 2 leti.

Trgovski kompleks in banka sta odlični priložnosti za 
prebivalce Škofljice in okoliških krajev, ki se moramo se-
daj voziti v trgovino na Rudnik. Hkrati bi s trgovino lahko 
pridobili tudi trg oz. središče naselja, ki ga Škofljica nima. 
Priložnost vidim v tem, da Občina Škofljica skupaj z inve-
stitorjema ob Robežnikovem kozolcu vzpostavi javni pro-
stor, ki ga občani potrebujemo.

Maja Novak
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Kros zabave in veselja

V četrtek, 14. maja 2009, smo se udeležili prireditve in tekmovanja v krosu. Tekmovanje je potekalo pred osnovno šolo na Ško-
fljici v organizaciji ŠD MLADIH ŠPELA s Škofljice. Z Gradišča nad Pijavo Gorico sta se ga udeležili tudi Nika Tomašič in Anja 
Berginc, in sicer v kategoriji cicibanov do letnika 2002. Nika Tomašič je osvojila drugo mesto, Anja Berginc pa tretje.

Čestitke obema!
Robert Tomašič,

Gradišče

Frklje se vračajo v Nemčijo
Že štiri leta so mimo od 5. 6. 2005, ko 

smo plesalke skupine Frklje v Nemčiji 
osvojile naslov evropskih pokalnih prva-
kinj. Takrat smo se brez pričakovanj prvič 
podale na tekmovanje v tujino in … zma-
gale. To je bilo prijetno presenečenje, saj 
nobena ni upala niti pomisliti, da se bomo 
domov vrnile z ogromnim pokalom. 

Letos smo članice Frkelj izrazile željo, 
da se zopet podamo v tujino. Vračamo se 
na mesto ''zločina'' in upamo, da bomo 
dokazale, da leta 2005 ni bila samo sreča. 
Že celo leto pridno treniramo, za nami sta 
že dve tekmi, na obeh smo osvojile tretje 
mesto. 

Po zadnji tekmi aprila so se začele pri-
prave na evropsko pokalno prvenstvo. 
Najprej smo morale prilagoditi koreogra-
fijo, ker nas v Nemčijo potuje le osem, 
ostale članice pa se pripravljajo na matu-
ro. Ko smo že s polno paro zopet začele 
trenirati, je nekaj časa naš nastop visel 
v zraku, saj je zaradi obveznosti nastop 
odpovedala še ena plesalka, minimalno 
število plesalk v skupini pa je osem. Tako 
smo se podale v iskanje osme članice in 
smo jo našle. Tako se je hitro naučila ko-
reografijo in zopet smo začele trenirati s 
polno paro. 

Upamo, da se bomo v Bottropu predsta-

vile v dobri luči in bomo dostojno zasto-
pale barve Škofljice in Slovenije.

Frklja Janja Trope 

Za zaključek prireditev Igram rokomet in plešem 2009
Približuje se konec šolskega leta in s 

tem tudi zaključek rokometne sezone. Pri 
Športnem društvu Škofljica smo pono-
sni na vse naše mlade rokometaše, ki so 
uspešno zaključili tekmovalno sezono v 
državni rokometni ligi. Ponosni smo tudi 
na plesalke, ki so v velikem številu na-
stopile na državnem prvenstvu v začetku 
aprila na Škofljici in jih čaka še tekma za 
evropski pokal v Nemčiji. 

Rokometaši smo se to sezono prvič 
predstavili s člansko ekipo, ki je kljub 
mladosti in neizkušenosti odigrala nekaj 
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vrhunskih tekem in zasedla končno 13. 
mesto. Oceno članske ekipe lahko prebe-
rete v naslednjem članku, ki ga je pripra-
vil Janez Rigler, vodja članske selekcije.

Za nagrado ob koncu uspešnega leta 
tudi letos skupaj z našimi plesalkami pri-
pravljamo rokometni turnir vseh genera-
cij »Igram rokomet in plešem 2009«, ki 
bo v soboto, 6. 6. 2009, od 12. ure dalje 
na šolskem igrišču. Naše rokometne ekipe 
bodo odigrale tekme z ekipami sosednjih 
občin, med odmori pa bodo plesalke od-
plesale pom pon plesne točke. Poskrbeli 
bomo za zabavo in kratek čas vseh obi-
skovalcev, za najmlajše bodo postavljena 
tudi napihljiva igrala.

Vabimo prijatelje Športnega društva 
Škofljice, sponzorje in donatorje, ki so 
v veliki meri prispevali k uspehu naših 
mladih športnikov, da se nam v soboto, 
6. 6. 2009, od 12. ure dalje pridružite na 
šolskem igrišču, kjer bomo vzpodbujali 
domače ekipe ter poklepetali o delu v pri-
hodnji sezoni.

Metka Debevec,
ŠD Škofljica 

Uspešni s člansko rokometno ekipo
V letošnji rokometni sezoni se je Špor-

tno društvo Škofljica po dolgih letih zopet 
predstavilo s člansko ekipo, ki je tekmova-
la v drugi državni rokometni ligi. V tekmo-
vanje smo vstopili z veliko mero pričako-
vanj, pa tudi bojazni, ali bo ekipa zmogla 
preskok iz mladinske v člansko konkuren-
co in častno zastopala naše barve.

Začetek lige je bil več kot sanjski, saj 
so se zmage vrstile ena za drugo. Kma-
lu je po začetni evforiji prišla streznitev, 
saj se je že po nekaj krogih poškodova-
lo več ključnih igralcev. To se je poznalo 
pri kvaliteti igre in posledično se je tudi 
naša uvrstitev na lestvici poslabšala. Proti 

koncu tekmovanja smo nanizali kar nekaj 
porazov, ki si jih ne bi smeli privoščiti, 
vendar so zaradi neizkušenosti in mlado-
sti ekipe vsi ti porazi delno opravičljivi. 
Na koncu smo izmed sedemnajstih ekip 
zasedli trinajsto mesto. Želje in priča-
kovanja so bila ob začetku sezone višja, 
vendar razočaranje ni preveliko.

Naši pogledi so usmerjeni v prihodnost. 
Trenutno oblikujemo ekipo za sezono 
2009/10 in računamo, da se bo okostje 
moštva predstavilo že na tekmi turnirja 
Igram rokomet in plešem 2009, ki bo v 
soboto, 6. 6. 2009, na igrišču pred osnov-
no šolo.

V naslednji sezoni smo si zastavili cilj 
uvrstitev med prvih šest moštev in igranje 
v skupini za prvaka druge lige. V vodstvu 
društva in predvsem ekipe bomo storili 
vse, da nam bo uspelo doseči ta cilj. Ob 
tej priložnosti že sedaj vabim vse ljubite-
lje rokometa, da se nam v kar največjem 
številu pridružite na tribunah domače 
športne dvorane in nam z navijanjem po-
magate do zastavljenih ciljev.

Janez Rigler, vodja članske rokometne 
ekipe ŠD Škofljica

50 let Športnega društva Škofljica
Letos obeležujemo 50-letnico Športne-

ga društva Škofljica, ki vrsto let omogo-
ča športno udejstvovanje mladih in malo 
manj mladih naše občine. Trenutno je v 
društvu aktivnih več kot 150 otrok in 60 
odraslih rekreativcev, ki jim prostovoljci 
društva namenjamo svoj prosti čas. 

V rokometni sekciji so za nemote-
no delo zaslužni Janez Rigler kot vodja 
članske selekcije, Robi Pislevič in To-
maž Ščavničar sta vodji ekipe kadetov, 

za mlajše dečke pa skrbijo Andrej Cigale, 
Zlato Lešek in Darja Centa. Da je uspešna 
plesna sekcija, so zaslužni Irena Balažic 
Gantar, Gabi Stojanovič in Milan Knez. 
Rekreacijo košarke že več let organizira 
Igor Pušnik, Gorazd Glas pa skrbi za našo 
spletno stran.

Ko smo pred sedmimi leti ponovno oži-
vili rokometno sekcijo, je sedanji pred-
sednik društva Janez Rugelj okoli sebe 
zbral strokovno ekipo. K delu je povabil 

brata Jožeta in Damjana Pangerca, ki sta 
priznana rokometna sodnika, ter Stanko 
Rigler in Metko Debevec, ki poskrbita za 
finančno poslovanje, administrativni del 
poslovanja društva in stike z našim oko-
ljem. Ponosni smo, da smo kot sponzorje 
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in donatorje pritegnili k sodelovanju tudi 
gospodarstvenike naše občine, saj delo-
vanje v tem obsegu brez podpore širšega 
okolja ne bi bilo mogoče.

Začetki Športnega društva Škofljica 
segajo v 60. leta prejšnjega stoletja. 25. 
maja 1958 nihče od fantov, ki so bili iz-
zvani na rokometni dvoboj med ekipo 
učencev OŠ Oskarja Kovačiča in vozači 
s Škofljice, ni niti slutil, da je to začetek 
rokometa na vasi. Tekma je bila odigrana 
v Iškem Vintgarju in neizogiben poraz je 
dal zagon. Pri stari opekarni, ki je stala na 
mestu, kjer je danes vrtec, so ravno po-

dirali dimnik. Fantje so se odločili, da si 
postavijo igrišče. Kopali, nasipali in utr-
jevali z jalovino iz barita so skoraj leto 
dni. Prvo uradno tekmo so odigrali proti 
gostom iz Ribnice. Kasneje je generacije 
mladih na Škofljici za rokomet navdušil 
učitelj telovadbe gospod Ladislav Erja-
vec. »Ko sem v času mojega poučevanja 
učencem pokazal novo žogo, so ostrmeli 
od navdušenja. Danes otroci na desetine 
žog, ki švigajo po telovadnici, niti ne opa-
zijo.«

Člani Športnega društva Škofljica! 
Sredi septembra 2009, v času prazno-

vanj občinskega praznika, pripravlja-
mo SVEČANO AKADEMIJO, s katero 
bomo obeležili visok jubilej našega dru-
štva. Srečanje bo predvidoma v petek, 18. 
septembra, ob 19. uri v kulturni dvorani 
Občine Škofljica. Na svečani akademiji se 
bomo spominjali začetkov delovanja na-
šega društva ter se zahvalili vsem, ki ste v 
preteklosti poskrbeli, da je delo nemoteno 
teklo. Že danes vas na ta dogodek opo-
zarjamo in vas vabimo, da se akademije v 
čim večjem številu udeležite. 

Upravni odbor ŠD Škofljica

Kristian Grunfeld državni rekorder na 3000 m in  
državni prvak v krosu, Maruša Mišmaš državna  
prvakinja v krosu, Matevž Fakin bronast

Začetek tekmovalne sezone je več kot 
odličen. Veliko truda, ki je bil vložene v 
razvoj mladih tekačev članov Atletske 
šole teka Špela, dobri pogoji za treniranje, 
velika športna dvorana, ki nam jo je Ob-
čina Škofljica nudila, veliko srce trenerke 
Špele, požrtvovalnost staršev otrok, vse 
to je omogočilo državni rekord in vzpon 
mladih tekačev.

V nedeljo, 10. maja 2009, smo se v po-
poldanskih urah odpravili v Ljubljano, 
kjer so potekale kvalifikacije za nastop na 
atletskem pokalu za člane. Člani Atletske 
šole teka ŠPELA v zasedbi: Maruša Mi-
šmaš, Katja Zof, Kaja Zupančič, Matevž 
Fakin, Kristian Grunfeld in Matija Mohar 
smo se na tekmovanje odpravili zelo op-
timistično, saj smo načrtovali državni re-
kord na 3000 m. Na tribunah so se zbrali 

Kristian Grunfeld - državni prvak

Matevž Fakin v boju za 3. mesto

starši in mlajši tekači atletske šole teka in 
nestrpno pričakovali štart discipline. Kri-
stian je vedel, da je sposoben odteči dober 
tek in s tem postaviti nov mejnik na 3000 
m. S trenerko Špelo sta načrtovala tek 
okoli 10 min, vendar je Kristian to mejo 
še znižal in postavil nov mejnik za dečke 
U14, in sicer 9.51,93, kar je pomenilo, da 
je za 18 sekund izboljšal stari državni re-
kord. Veselje na tribunah je bilo popolno, 
saj so tudi ostali člani posegli po odličnih 
rezultatih: Maruša Mišmaš je med člani-
cami dosegla 2. mesto na 400 m z ovirami 
s časom 1.08,38, Katja Zof je osvojila 3. 
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mesto v metu kopja (31,79 m), Matevž 
Fakin je odtekel odličen čas na 800 m, in 
sicer 2.10,08, Kaja Zupančič je na 

800 m dosegla čas 2.40,95 in Matija 
Mohar, ki je nastopil na 200 m, je dosegel 
čas 25,32. 

Teden dni kasneje je v Selcah potekal 
Dnevnikov ekipni šolski kros, koder so 
za svoje šole nastopili tudi nekateri člani 

atletske šole Špela. Prvenstva se je ude-
ležilo veliko število otrok, seveda pa so 
bile najštevilčnejše prav kategorije, ki so 
jih zastopali tudi člani Atletske šole teka 
ŠPELA Škofljica: Matevž Fakin, Maruša 
Mišmaš, Kristian in Jaka Grunfeld, Gal 
Savšek in Kaja Zupančič.

Kristian Grunfeld in Maruša Mišmaš 
sta postala državna prvaka v krosu, Ma-

tevž Fakin je osvojil 3. mesto in opozoril, 
da je zopet v odlični pripravljenosti, Gal 
Savšek se je uvrstil na 5. mesto, Kaja Zu-
pančič je osvojila 8. mesto, Jaka Grunfeld 
pa 43. mesto. 

Čestitke vsem! 

ŠDM ŠPELA ŠKOFLJICA

Nasveti

KGZS poziva k pritožbam

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, kolesarjenje in badminton. 
Če se nam želite jeseni pridružiti pri rekreativni igri odbojke ali badmintona, se do 8. junija javite na naš e-naslov: info@srd-

kosec.si ali pokličite: 051 691 691 (Sandi). Le tako bomo lahko zagotovili ustrezno število mest.
Več o našem društvu in njegovih aktivnostih lahko izveste tudi na spletni strani www.srd-kosec.si.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slove-
nije poziva svoje člane, da se na izdane 
odločbe o odmeri obveznosti iz kmetij-
stva in informativne izračune o odmeri 
dohodnine za leto 2008 pritožijo oziroma 
vložijo ugovor.

Kmetijsko gozdarska zbornica Sloveni-
je je odločno nasprotovala odločitvi Mi-
nistrstva RS za finance, da v povprečni 
znesek pripisanih subvencij za leto 2008 
všteva plačila OMD. Po večkratnem po-
sredovanju in protestih je vodstvo zbor-
nice z ministrstvom za finance le našlo 
skupni jezik. Soglasno so ugotovili, da je 
bila povečana obdavčitev kmetov neupra-
vičena in da se plačila OMD izključijo iz 
obdavčitev. Temu primerno bo izvedena 
sprememba že izdanega podzakonskega 
akta o povprečnih višinah pripisanih pla-
čil za ukrepe kmetijske politike.

Kmetijsko gozdarska zbornica Sloveni-

je zato poziva svoje člane, ki imajo svoja 
zemljišča v uporabi v katastrskih občinah 
z omejenimi možnostmi za kmetijsko de-
javnost, da se v predpisanem roku pritoži-
jo na prejete odločbe o odmeri obveznosti 
iz kmetijstva za leto 2008, v katerih je 
pripisan povprečni znesek plačil OMD. 
Prejemniki odločb naj te skrbno preberejo 
in preverijo pravilnost podatkov, zapisa-
nih na odločbi.

Vzorčni obrazci pritožb z dodatnimi 
pojasnili bodo od ponedeljka, 11. maja, na 
voljo pri kmetijskih svetovalcih, v prosto-
rih kmetijsko-gozdarskih zavodov in na 
spletni strani KGZS (www.kgzs.si). 

Prav tako pozivajo vse prejemnike in-
formativnega izračuna dohodnine za leto 
2008, v katerih je upoštevan povprečni 
znesek plačil OMD, da vložijo ugovor zo-
per informativni izračun. Obrazec za ugo-
vor bo dosegljiv na spletni strani Davčne 

uprave Republike Slovenije (www.durs.
gov.si) in na spletni strani KGZS (www.
kgzs.si). Navodila za izpolnitev ugovora 
so del obrazca. Rok za ugovor za infor-
mativne izračune dohodnine, ki so bili iz-
dani 8. maja letos, poteče 12. junija 2009.

Pritožbo oziroma ugovor je treba po-
slati priporočeno na izpostavo davčnega 
urada, ki je odločbo izdala. Kopijo pritož-
be oziroma ugovora skupaj s potrdilom o 
poslani pošti naj člani hranijo do prejema 
odgovora s strani davčnega urada. Pritož-
ba in ugovor sta oproščena plačila uprav-
ne takse.

Dodatne informacije: Kmetijsko goz-
darska zbornica Slovenije, Neva Pajntar, 
Sektor za kmetijsko svetovanje, tel.: 01 
513 66 56, e-naslov: igor.kotnik@kgzs.si, 
neva.pajntar@kgzs.si 

Zlatko Krasnič,
kmetijski svetovalec

Pisma bralcev

Odgovor na pismo bivšega župana g. Jurkoviča
Razmišljal sem, kako in če sploh naj 

dogovorim na pisanje bivšega župana v 
zadnji številki občinskega glasila. Mnenja 
sem namreč, da dopisovanje po Glasniku 
ni produktivno in ne prinaša prav nobene 
dodane vrednosti. Pa vendar se mi je zde-
lo nujno na navedbe odgovoriti, saj sma-
tram, da imajo občani pravico do uravno-

teženega in objektivnega informiranja.
Bivši župan očita slabo realizacijo pro-

računa za leto 2008, ki je znašala 57,8 
%, zato sem pobrskal po dosežkih v času 
njegovega županovanja. Dejstva so prav 
zanimiva. V letu 2005 je bila realizacija 
»rekordnih« 38,12 %, ne veliko boljša 
pa tudi v letu 2006, ko je znašala 41,2 

%. Takšno realizacijo je bivšemu županu 
uspelo doseči po več kot dvanajstletnemu 
županskemu stažu (v tem času je imel 
več kot dovolj časa in priložnost pripra-
viti projekte do izvedbene faze). Zato se 
mi zdi nekorektno očitati nizko realizaci-
jo po dveh letih mojega županovanja, še 
posebej, če vemo, da mi bivši župan ob 
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predaji poslov ni zapustil pomembnejših 
projektov, ki bi bili pripravljeni za sko-
rajšnjo realizacijo. Prav nasprotno – tudi 
investicije, ki so že bile pričete ali v iz-
vedbi, so bile pripravljene pomanjkljivo. 
S saniranjem posledic pa se ukvarjamo še 
danes. Naj navedem nekatere. 

Tik pred zadnjimi volitvami se je priče-
lo z gradnjo primarnega kanala 

Rudnik–Lavrica, kljub temu da ni bilo 
pridobljenih vseh potrebnih soglasij la-
stnikov zemljišč, gradnja pa ne uskla-
jena z ostalimi investitorji gospodarske 
in komunalne infrastrukture. Kljub tem 
težavam smo gradnjo pripeljali do kon-
ca, Nebčevo ulico smo opremili z vso 
potrebno dodatno komunalno in prome-
tno infrastrukturo (za potrpljenje se vsem 
krajanom zahvaljujem), trenutno poteka-
jo zaključna dela na cesti, vzporedno pa 
tečejo postopki za pridobitev uporabnega 
dovoljenja. S tem (ter po izgradnji pove-
zovalnega kanala Kamnikarjeva–Nebče-
va, ki je predvidena v letošnjem letu) bo 
omogočen tudi priklop sekundarne kana-
lizacije severnega dela Lavrice, ki je bila 
zgrajena že pred petimi leti, ves ta čas pa 
ni bila v funkciji in je samevala globoko 
pod zemljo (dobesedno mrtvi kapital) – 
zares skrbno načrtovanje pomembnih in-
vesticij v občini. 

Naslednja podedovana zgodba se do-
gaja v Poslovno obrtni coni Škofljica. Že 
samo načrtovanje in priprava na izvedbo 
investicije sta bila slabo zastavljena, saj 
je bila občina postavljena v podrejeni 
položaj glede na lastnike zemljišč in go-
spodarske družbe, ki so v tistem trenutku 
delovale na območju cone. Izvedba prve 
faze komunalnega opremljanja je bila iz-
vedena brez odkupa večjega dela zemljišč 
– to breme je bilo prepuščeno novemu 
županu, kot tudi reševanje vseh zahtevnih 
obvez, ki izhajajo iz pogodbe o sofinanci-
ranju investicije z evropskimi sredstvi, ki 
jih bo izjemno težko izpolniti. Še posebej 
zato, ker vzporedno z izvajanjem infra-
strukture v sami coni ni bila zagotovlje-
na zunanja oskrba z električno energijo. 
Pojasnjevanje nadzornikom, ki skrbijo za 
pravilno črpanje evropskih sredstev, in 
investitorjem, ki želijo v coni graditi, pa 
se ne morejo priključiti na elektriko, ter 
mukotrpna borba z Elektro Ljubljana za 
zagotavljanje ustrezne električne moči je 
»prijetna« naloga novega župana. Kljub 
omenjenim težavam se z gradnjo komu-
nalne opreme v coni nadaljuje, tako da bo 
v prihodnjem letu celotno območje opre-

mljeno in pripravljeno za bodoče investi-
torje (v kolikor rešimo težave z dobavo 
električne energije).

V zvezi z zagotavljanjem pogojev za 
izvajanje predšolske vzgoje je bil v treh 
mandatih vladanja prejšnjega župana na-
jet in opremljen prostor le za eno enoto 
v zasebni hiši v Pevčevi dolini kljub dej-
stvu, da je bilo odklonjenih otrok iz leta v 
leto več. Ob nastopu mandata nove ekipe 
ni bilo na mizi nobene strategije reševa-
nja te pereče problematike, sploh pa ne 
izvedljive ideje, kako v kratkem času vsaj 
delno ublažiti stisko staršev in otrok. Se-
stankovanje z upravičeno nezadovoljnimi 
in obupanimi starši je čakalo novega žu-
pana, tako kot tudi iskanje rešitev. V leto-
šnjem letu bomo odprli tri nove oddelke, 
objavili smo razpis za podelitev koncesi-
je zasebnikom, a težav kljub temu še ne 
bomo uspeli dokončno rešiti.

Z dejstvom, da prostora za izvajanje 
enoizmenskega pouka v obstoječih šol-
skih objektih kljub precejšnjim vlaga-
njem v preteklosti zmanjkuje ter da šola 
na Lavrici že dolgo ne izpolnjuje pogojev 
za normalno odvijanje pouka, je bil prej-
šnji župan dobro seznanjen. Kljub temu ni 
bilo za reševanje te zahtevne problemati-
ke narejenega nič. Breme je padlo na novo 
ekipo. V objektu OŠ na Škofljici smo s 
preureditvijo trim kabineta pridobili dve 
novi učilnici, pridobili smo zemljišče za 
gradnjo nove OŠ na Lavrici, izvedli na-
tečaj in pristopili k projektiranju novega 
šolskega objekta. S to investicijo bomo 
dolgoročno zagotavljali zadostne prostor-
ske pogoje za nemoteno izvajanje osnov-
nošolskega programa v naši občini, prav 
tako pa nam izvedba te investicije ponuja 
možnosti za rešitev prej omenjene proble-
matike v zvezi z zagotavljanjem pogojev 
za izvajanje predšolske vzgoje.

Velika zgodba se je pred zadnjimi voli-
tvami dogajala glede gradnje doma starej-
ših občanov. Občutek smo imeli, da je vse 
pripravljeno, da se z gradnjo doma lahko 
nemudoma prične. A kot sem spoznal ob 
nastopu funkcije, je bilo in bo še potrebno 
narediti veliko korakov, da bo do gradnje 
tudi zares prišlo. Za območje, na katerem 
bo stal dom, je bilo potrebno spremeniti 
zazidalni načrt, področje je komunalno 
neopremljeno in locirano v poplavnem 
območju. Zasebno podjetje, ki bo dom 
gradilo, je moralo pridobiti koncesijo. 
Večino zadev je bilo do danes rešeno, 
trenutno pa glavne aktivnosti potekajo še 
pri pridobivanju manjkajočih zemljišč in 

služnosti za izvedbo prometne in komu-
nalne infrastrukture ter pri zagotavljanju 
poplavne varnosti, kar je še posebej zah-
tevno zaradi zadnjih sprememb zakono-
daje ter ne dovolj premišljenih rešitev pri 
sprejemanju zazidalnega načrta za stano-
vanjsko naselje Lanovo.

Nerešenih zadev iz preteklosti, s ka-
terimi se moramo intenzivno ukvarjati 
na občini, je še veliko, rešitev, ki ste mi 
jih prepustili ob nastopu mandata, pa 
bore malo. Zanesljiva oskrba z zdravo 
pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpa-
dnih voda, reševanje meteornih voda in 
poplavnih območij, množica nerešenih 
zemljiško-knjižnih zadev, slaba opremlje-
nost s telekomunikacijskim in plinovo-
dnim omrežjem, odprte tožbe, neizpol-
njene obveznosti iz predhodno sklenjenih 
dogovorov in pogodb, nedomišljeni naku-
pi nepremičnin v preteklosti, neposrečene 
rešitve prostorskih aktov, so poleg prej 
opisanih poglavitne naloge mojega in bo-
dočih mandatov.

Občani ste opazili, da od nastopa man-
data pa do danes nisem kritiziral dela 
prejšnjega župana, ki je občini vladal tri 
mandate (na še nekaj let podlage predse-
dovanja tedanji krajevni skupnosti), saj 
sem svojo energijo raje usmeril v reševa-
nje problematike, ki je za občino in obča-
ne pomembna. Neizogibno dejstvo je, da 
v enem mandatu ne moreš postoriti vseh 
zadev, še posebej, če ne podeduješ pro-
jektov, ki so pripeljani do izvedbene faze. 
Prepričan sem, da bomo ob koncu man-
data občanom lahko dostojno pokazali 
rezultate našega dela, prav tako pomemb-
no pa je, da bomo v tem času pripravili 
potrebno dokumentacijo za izvedbo nujno 
potrebnih investicij za prihodnji mandat.

Izrečen očitek, da se na občini nič ne do-
gaja, je nekorekten tudi do vseh sodelavcev 
na občini, kolegov podžupanov in članov 
občinskega sveta, ki se po svojih najbolj-
ših močeh trudimo za razvoj naše občine; 
še posebej, če prihaja izpod peresa bivšega 
župana, ki dobro ve, s kakšnimi težavami 
se soočamo in je imel obilo priložnosti, da 
svoje ideje in sposobnosti v dolgih letih 
svojega županovanja tudi udejanji.

Občutek o neaktivnosti župana je morda 
tudi posledica dejstva, da se za razliko od 
preteklih obdobij vsak moj korak ne obe-
leži v občinskem glasilu, v katerem prav 
tako ne boste zasledili množice mojih fo-
tografij, mojih »nagovorov in predavanj« 
občanom ali kritiziranja in obračunavanja 
z drugače mislečimi. 
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Spoštovani bivši župan g. Jurkovič! 
Ne bojim se ocen in kritik svojega dela 

in dela najbližjih sodelavcev, zato vam 
tudi ne odrekam pravice, da o svojih iz-
sledkih in razmišljanjih obveščate javnost. 
A žal se ne morem znebiti občutka, da 
motivi vašega pisanja niso konstruktivni, 
pač pa so že pričetek mnogo prezgodnje 

predvolilne kampanje in zdravljenje vaših 
osebnih frustracij ob še neprebolelem po-
razu na zadnjih županskih volitvah.

Hkrati vam tudi sporočam, da na vaša 
pisanja v občinskem glasilu (če le ne bodo 
posegla v moje osebno dostojanstvo) ne 
bom več odgovarjal, saj bom čas in ener-
gijo, ki jo za to porabim, raje usmeril v 

reševanje težke občinske problematike, ki 
je tudi zaradi posledic vašega dolgoletne-
ga županovanja ni malo.

Lep pozdrav!

Boštjan Rigler,
župan

Nobelova nagrada za neumnost
Za izčrpno analizo stanja nakupa dvor-

ca Lisičje se gospodu »bivšemu županu« 
zelo zahvaljujem, poudarek je na bivšem 
in naj tako tudi ostane.

Nobelovo nagrado si prisluži odločitev, 
ki je temeljila na čustvih, namesto da bi 
temeljila na dejstvih in ustreznih izraču-
nih, čeprav naj bi obstajala t. i. študija, 
ki pa ni našla poti do uresničitve, kdo ve 
zakaj.

Tej neumnosti je škodil tudi odlok o 
razglasitvi dvorca za kulturni spomenik 
lokalnega pomena (Ur. l. RS, št. 48/2005).

Nisem pregledoval proračunov Občine 
Škofljice, pa vendar Odlok o proračunu, 
objavljen v Uradnem listu, št. 120/2005, 
v 9. členu govori o zadolževanju v višini 
48 mio SIT, kar ni ravno tako, kot je g. 
Jurkovič navedel v svojem odgovoru. 

Glede t. i. donosa na kapital, si, pro-
sim preberite članek o časovni vrednosti 
denarja (http://www.pavliha.org/finance/
casovna_vrednost_denarja.htm) in članek 

o dividendi (http://sl.wikipedia.org/wiki/
Dividenda), enako velja za kapitalske na-
ložbe.

Od tod izraz Time is money.
Številke so zelo zanimive, pa vendar ti-

sto o donosu skoraj 100 % je primerljivo z 
lovskimi ali ribiškimi zgodbami o ulovih 
oz. odstrelih. Verjetno ste pozabili ome-
niti, pod kakšnimi pogoji in na kakšen 
način bi ta opevana množica interesentov, 
ki stojijo ali so stali v vrsti, vložila svoja 
sredstva.

Zanimiv bi bil izračun, kaj bi za novo 
osnovno šolo na Lavrici pomenila ta na-
ložba in kaj bi se dogajalo tam danes, naj-
brž bi bilo »samo polno otrok v njej« (to 
vas najbrž sedaj zelo zanima).

Glede odgovornosti pa bi vas želel spo-
mniti dveh starih rekov: RIBA SMRDI 
PRI GLAVI in MAČEK ZACVILI, ČE 
MU STOPIŠ NA REP.

Ni se potrebno bati, da sem na račun vas 
prišel na svoj račun, ne gre mi tako slabo 

kot nekaterim, ki se zadnje čase pritožuje-
jo ob vsakem odstavku.

Sem pa našel v vaši pisariji nekaj, s 
čimer pa se popolnoma strinjam – in to 
je zadnji odstavek, kjer razpredate o kro-
šnjarjenju gospodarjev. Ne boste verjeli, 
v tem sem našel kar nekaj predstavnikov 
naše lokalne oblasti (tudi bivši so notri).

Na koncu pa še o idejah: ideje se naj-
de in še več bi se jih našlo. Problemi niso 
na strani podajalcev idej, vendar na strani 
prejemnikov idej. Zunanjim vplivom je 
vstop prepovedan, ker bi s tem skalili nji-
hove skrbno obdelovane zasebne vrtičke.

Dokler bo prevladovala vizija, da bo 
Škofljica spalno naselje in bo služila kot 
»ringenšpil« za odslužene, in upam, da 
kmalu upokojene, t. i. nepogrešljive, do 
takrat bomo tu, kjer smo: PRVI NA VASI.

Franci Pavlinjek,
Pijava Gorica

Občinski »razvoj« ne čaka na obvoznico!
Ko sem v zadnji številki Glasnika videl 

nasmejano odprto pismo župana samemu 
presvetlemu gospodu ministru za promet, 
sem se, nehote, nasmejal tudi sam. Za-
kaj? Spomnil sem se namreč na nedavno 
odprto pismo g. predsednika KS Lavrica 
občini in županu, večinoma o vsakdanjih 
krajevnih problemih. Odgovor iz potrebe 
ali pa vsaj iz vljudnosti do predsednika in 
krajanov je bil, vsaj zame, samoumeven! 
A odgovora ni bilo in lahko smo sklepa-
li, da pač župan in občina ne berejo kaj 
dosti domačega glasila, kaj šele, da bi 
odgovarjali na javna pisma. Seveda sem 
prepričan, da je novi minister vzgojen či-
sto na novih manirah, da je pismen in da 
odgovarja na javna pisma. To se pač za 
ministra spodobi!

Leta 2006, če se še prav spomnim, je 
bilo javno rečeno, da bo obvoznica na 

Škofljici zgrajena leta 2010. Res je bil 
predvolilni čas, a to ni govoril kar nekdo, 
ampak tudi prometni minister in tudi sam 
predsednik vlade je bil silno navdušen 
nad tem in občani smo dojeli pomen nuj-
nih sugestij in dosegli bistvene spremem-
be v občini, da bomo tako dobili tudi ob-
voznico. Še najbolj je bil nato skorajšnje 
izgradnje vesel novi župan, saj naj bi se 
občina, rešena vsakdanjih stoječih kolon, 
dala po novem voditi bolj dinamično, z 
večjo hitrostjo, brez omejitev ter prome-
tnih in drugih zastojev.

Takoj ko je prevzel novo in odgovorno 
mesto služenja občanom, je ugotovil, da 
bo mogoče to službo profesionalno izva-
jati le z zanesljivim vozilom. Svetovno 
znano je, da se najmanj kvarijo japonske 
toyote in še pred sprejetjem občinskega 
proračuna 2007 je na občinskem dvorišču 

že stal srebrn avto Toyota Avensis Wagon 
2.0 tdi itd. Petindvajset tisočakov evrov 
ni nobena pretirana vrednost za tako ce-
njeno pozicijo, sicer pa ob tem nihče ni 
nič vprašal, še manj pisal, poslal kakšno 
fotografijo ali podobno. Kot da ne bi imeli 
nobenih tozadevnih izkušenj! Tudi vedeti 
o tem ni hotel nihče nič, torej so občinski 
svetniki nevede potrdili to investicijo. Po-
tem je naraslo število uradnikov v upravi 
in za izvrševanje proračuna je začelo pri-
manjkovati vozil. In so skrbno zadržali še 
dva odslužena kombija, da bo tudi režijski 
obrat delal s polno paro in bo občina kot 
iz škatlice. In sedaj je tako, da je število 
zaposlenih naraslo za samo 50 %, stroški 
za »občinsko avtomobilsko floto« pa so 
skoraj dvakrat večji kot prej. To dokazuje 
skrbno načrtovanje izrabe občinskih avto-
mobilov in občinskih parkirnih prostorov, 
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ki jih ta vozila cele dneve zasedajo.
Še največ stoji in čaka novi županov 

avto. Zaprašen in zapuščen! Žal se ne ve, 
koga čaka in kako dolgo bo še čakal. Da 
letno zgubi na vrednosti vsaj tri do štiri 
tisočake evrov, nikogar ne skrbi, saj gre 
za občinski denar, ki že tako poležava na 
bančnih računih. No, tako bi lahko neoku-
sno ocenjevali in se nasmihali še naprej, 
a vemo, da bralci tega ne marajo. Sploh, 
če gre za nekaj in nekoga, v katerega smo 
polagali vse svoje razvojne upe in mu 
zaupali našo skupno prihodnost. Pa po-
glejmo bolj »resno«, kako »delovni« so 
občinski avtomobili in kako gospodarno 
je njihovo bivanje na parkirnih prostorih 
pred občino.

Najtežjo življenjsko usodo doživlja 
občinski malček twingo. Redno opravlja 
svoje dnevno delo in vsak dan prihaja na 
pomoč ostarelim na domu in prigara ve-
dno več občinskih kilometrov. Že vsa leta 
opravičuje svojo prisotnost in celo sto-
pnjuje svojo delavnost, saj je v letu 2006 
napravil blizu 9000 km, v letu 2008 pa že 
11.500 km.

Berlingo, ki je bil kupljen za delo v 
režijskem obratu, je še v letu 2006 nare-
dil skoraj 9000 km, a mu je v dveh letih 
delavnost upadla za skoraj 1500 km. To 
se opaža v še vedno zimskem videzu ob-
činskih cvetličnih gredic, ki bodo verje-
tno zasajene v jeseni in bomo eno setev 
na leto prihranili.

Seat ibiza je očitno in povsem zaposta-
vljen občinski avto, čeprav ima dodatno 
vgrajen tudi radio. Če je še leta 2006 nare-
dil skoraj 6000 km, je bil lani pravi lenuh, 
saj ni napravil niti 3000 km. Le po kom 
se zgleduje?

Renault senik je bil /nekoč/ reprezen-
tančen županov avto. V začetku novega 
mandata ni več izpolnjeval visokih krite-
rijev mladega župana in zato je bil degra-
diran v navaden avto za upravo in mor-
da podžupane. Če je prej zvesto delal po 
sedemnajst in več tisoč kilometrov letno, 
sedaj bolj sanja o minulih zlatih časih, ko 
je nekaj veljal in ne naredi niti 4000 km 
letno.

Podobna usoda je doletela županov prvi 
realiziran občinski projekt – novi avto 
Toyota Avensis Wagon 2.0 tdi. Ob profe-
sionalnem delovnem odnosu je prvo leto 
pridelala skoraj 20.000 km. A potem si je 
župan zaželel večji, močnejši in novejši 
avto, ki ga je zmožna kupiti le država, in 
je skoraj novo toyoto pustil vnemar sta-
ti na občinskem dvorišču. Tam otežuje 

parkiranje redno zaposlenim in občanom, 
tam jo v zimskih dneh odevata sneg in 
led, sedaj jo pečejo sončni žarki in pere 
dež. Vidi se, da poštenega dežja že dalj 
časa ni bilo! Ležaje si namaže samo, če 
jo na kratek sprehod popelje kateri od 
podžupanov. V letu 2008 je k realizaciji 
občinskih kilometrov prispevala le borih 
3.300 km.

Prijazen občinski delovni tempo sedaj 
zmoreta celo odslužena šolska kombija, 
ki sta nekoč vse dneve garala po občin-
skih cestah in vdano vozila šolske otroke. 
Čeprav precej upehana, zmoreta še vedno 
brez težav narediti nekaj tisoč kilometrov 
na leto in tako dosegata vsakodnevni ob-
činski delovni ritem vseh ostalih na Obči-
ni Škofljica prijavljenih vozil.

Nekaj borih občinskih evrov damo za 
registracijo, zavarovanje, letne gume, 
zimske gume, popravila, cestnine, pada-
nje vrednosti, vinjete itd. To pomnožimo 
s sedem in dobimo tistih nekaj tisoč ob-
činskih srebrnikov, ki nam zagotavljajo 
stalne občinske usluge vseh vrst, silovit 
razvojni trend, umirjeno občinsko življe-
nje, urejeno okolje in tudi ob vikendih 

vsaj delno zasedeno občinsko parkirišče. 
Pa kaj bi radi še več!

Se vam zdi to pisanje neresno? Glede 
na bližnji dopustniški čas sem si privo-
ščil »lahkotnejši« zapis o zelo resni temi. 
Nisem prepričan, da mi je uspelo izvabiti 
vaš nasmeh. Pa saj se končno šalim tudi 
za svoj račun! Nekaj cvenka v občinsko 
blagajno prispevam tudi sam, tako kot vi 
vsi. Nedvomno smo avtomobilsko daleč 
najbolje opremljena občina po Sloveni-
ji, morda celo v EU. Na tri zaposlene v 
občinski upravi pride en avto. Najdite mi 
avtomobilsko radodarnejšega župana, pa 
vam plačam veliko mešano »Pri Njej«! 

Moj nasmeh je torej bolj grenak. Tudi 
zato, ker so štirje občinski avtomobili v 
letu 2006 uspeli prigarati nekaj čez 42300 
km. Dve leti pozneje, leta 2008, pa je se-
dem občinskih vozil uspelo vse leto na-
rediti samo še dobrih 36000 km. Stroški 
pa strmo rastejo! Očitno prihaja tudi pri 
občinski gospodarski in miselni logi/sti/
ki do »prometnih« zastojev. Črno nam se 
piše!

Obvoznica naj se torej zgradi čim prej, 
saj se zjutraj do devetih in popoldan po 
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drugi uri ne splača podati na cesto. Potem 
bo mogoče tudi v občini veliko več nare-
diti, saj se bodo tako upravni občinarji kot 
tudi funkcionarji več in hitreje vozili po 
občinskih in republiških cestah ter seveda 
vinjetiranih avtocestah in naredili veliko 
več kilometrov. Občina se je na te bodoče 
čase že sedaj pripravila s številnim voz-
nim parkom, ki na občinskem dvorišču, 
popolno opremljen, čaka na boljše čase. 

P. S.: V času, ko ljudje izgubljajo služ-
be, ko se zmanjšujejo plače in se bodo 
zmanjševali tudi občinski prihodki, bi ob-
čina lahko s svojo številno avtomobilsko 
floto lahko tudi kaj zaslužila. Kombiji bi 
lahko vozili starejše občane do trojke na 
Rudniku ali celo v mesto. Osebne in do-
stavni avto bi lahko čez vikend izposojali 
/občanom/ in tako dodatno zaslužili itd. 
Seveda se bojim, da bi v takem prime-

ru morali še koga zaposliti. A tudi to bi 
»ugodno« vplivalo na še večjo realizacijo 
občinskega proračuna. 

Kaj bolj vročega in težjega bo laže brati 
v hladnejših jesenskih dneh. A nekaj bi si 
veljalo zapomniti že pred dopusti: »Do-
kler ne veš, kje si bil, ne veš, kam greš!« 

Jože Jurkovič,
Škofljica

Občinski razvoj ne čaka na obvoznico! (odmev)
V nadaljevanju podajam komentar na 

prispevek o občinskem voznem parku.
V občini razpolagamo z naslednjimi 

vozili:
1. Citroen, Berlingo break 1,4; izdelan 

1999, nabavljen 1999;
uporaba: režijski obrat – dva hišnika za 

potrebe vzdrževanja poslovilnih objektov, 
trat in zelenic, avtobusnih postajališč ter 
ostalih objektov občine;

letno prevoženo število kilometrov: 
leto 2006 – 8.968 km; 2007 – 8326; 2008 
– 7944. 

2. Renault, Twingo 1,2; izdelan 2003, 
nabavljen 2003;

uporaba: dve socialni oskrbovalki za 
potrebe nudenja storitev oskrbe na domu;

letno prevoženo število kilometrov: 
2006 – 9.898; 2007 – 10.463 ; 2008 – 
11.538. 

3. Renault, Megane Scenic 1,6; izdelan 
1999, nabavljen 1999;

uporaba: do konca 2006 župan, od 2007 
dalje Medobčinski inšpektorat Občin Ig 
in Škofljica;

letno prevoženo število kilometrov 
: 2006 – 17.664; 2007 – 4.429; 2008 – 
3.847: 

4. Seat Ibiza 1,4; izdelan 2001, naba-
vljen 2002; 

uporaba: občinska uprava;
letno prevoženo število kilometrov: 

2006 – 5.782; 2007 – 4.879; 2008 – 2.733.
5. Toyota, Hiace 2.4; izdelan 1996, na-

bavljen 1996;
uporaba: do konca 2006 osnovna šola, 

od 2007 dalje režijski obrat za potrebe 
vzdrževanja objektov in okolice ter pre-
voza opreme in smeti; 

letno prevoženo število kilometrov: 
2006 – 26.601; 2007 – 1.944; 2008 – 
4.813:

6. Volkswagen, Transporter 2,4 D; izde-
lan 1996, nabavljen 1997; 

uporaba: do konca leta 2007 osnovna 
šola, od leta 2008 dalje režijski obrat (kot 

zgoraj);
letno prevoženo število kilometrov: 

2006 – 30.000; 2007 – 30.000; 2008 – 
1.843.

7. Toyota, Avensis 2,0 D; izdelan 2007, 
nabavljen 2007;

uporaba: v letu 2007 župan, v letu 2008 
podžupana in uprava;

letno prevoženo število kilometrov: 
2007 – 19.262, 2008 – 3.390. 

Iz navedenega sledi, da so bila vsa 
vozila, razen zadnjega, to je avto Toyo-
ta Avensis, nabavljena pred letom 2006. 
Oba kombija smo v upravljanje od osnov-
ne šole prejeli potem, ko nista več ustre-
zala standardom za prevoze otrok. Oba 
uporablja režijski obrat (ki šteje 7 (sedem) 
zaposlenih), največ za potrebe dnevnega 
vzdrževanja in upravljanja objektov ter 
javnih površin. Režijski obrat za izvajanje 
dejavnosti potrebuje najmanj dve vozili. 
Razlog, zakaj občina ni prodala enega od 
kombijev, je v dejstvu, da smo po odprtju 
večnamenske športne dvorane v letu 2007 
morali prevzeti nove obveznosti in zato 
zaposliti tudi nove sodelavce, in sicer: 
upravnika dvorane, dve čistilki in admini-
stratorja. Razmišljali smo o reorganizaciji 
režijskega obrata, za kar bi za izvajanje 
službe potrebovali še več vozil, v okvi-
ru medobčinskega inšpektorata pa naj bi 
zaposlili tudi občinske redarje. Spričo teh 
dejstev smo se odločili, da je nesmiselno v 
prehodnem obdobju prodajati kombi, saj 
so cene starih vozil nizke in ne prinesejo 
dodane vrednosti v proračunsko blagajno 
(cca. 500 €), strošek pa predstavlja le le-
tni strošek zavarovanja, ki pa je v obdobju 
enega/dveh let nižji, kot pa bi bili stroški 
nakupa novega vozila. Sedaj v režijskem 
obratu uporabljamo oba kombija in vozilo 
Citroen Berlingo.

Zaradi dejstva, da oba kombija in ci-
troen uporablja režijski obrat občine, da 
twinga v celoti uporabljata dve oskrboval-
ki na domu, scenica pa medobčinska in-

špektorica, uporablja 15 zaposlenih v ob-
činski upravi le ibizo, za daljše poti pa tudi 
vozilo Toyoto Avensis. Ta je bila v letu 
2007 kupljena za potrebe profesionalnega 
župana – tako kot je bil v letu 1999 za po-
trebe takratnega župana kupljen Renault 
Scenic. Danes je Toyota Avensis name-
njena uporabi župana, obeh podžupanov 
kakor tudi uprave za daljše poti.

Število uradnikov se je v upravi poveča-
lo za dva nova sodelavca, in sicer višjega 
svetovalca za komunalo (zaradi izvedbe 
vseh odprtih investicijskih projektov, ki 
bodo v večini primerov svoj epilog doži-
veli že v letu 2009 ter 2010) ter svetoval-
ke za urbanizem (zaradi priprave novega 
Občinskega prostorskega načrta ter osta-
lih zahtevnih nalog, ki jih ob rednem delu 
s strankami preprosto ni mogoče izvajati, 
pravočasno pa je potrebno poskrbeti tudi 
za ustrezno načrtovanje/uvajanje kadra). 
Vse ostale zaposlitve so nastale kot posle-
dica otvoritve večnamenske športne dvo-
rane, ko smo bili prisiljeni zaposliti dve 
čistilki in upravnika dvorane, kakor tudi 
administratorja, smo pa od njihove zapo-
slitve dalje prihranili sredstva, namenjena 
za delovanje čistilnega servisa, saj čišče-
nje vseh občinskih objektov izvajamo v 
lastni režiji, ter del stroškov zunanjega ra-
čunovodstva, saj določene računovodske 
storitve izvajamo sami. 

Za zaključek komentarja pa zgolj še dve 
drobni pripombi: s številom prevoženih 
kilometrov se večajo tudi variabilni stro-
ški (servisi, gorivo ter obraba pnevmatik), 
dejansko pa ne pripomorejo k večji storil-
nosti uslužbencev, cvetličenje pa v občini 
že vrsto let prevzema vrtnarsko podjetje, 
ki rož ne želi posaditi pred 15. majem, saj 
do tega dneva grozi nevarnost pozebe in s 
tem dvojni strošek cvetličenja. Vsaka od-
ločitev ima svoj razlog.

Mag. Lorena Goričan,
direktorica Občinske uprave  

Občine Škofljica
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Obvestila

Ste mogoče pomislili, da je bil lanskoletni praznik  
KS Lavrica samo muha enoletnica? 

Verjemite, da ne! Lani nam je uspelo, zato se bomo potrudili, 
da bo tudi letos pestro, zanimivo in zabavno. 

Vabimo vas, da se nam pridružite na 

2. DNEVU LAVRICE, 
ki bo v soboto, 13. junija 2009, od 14. ure  

dalje na igrišču ob Podružnični šoli Lavrica.
Začeli bomo športno, saj se boste lahko pomerili v nogometu, 

košarki, balinanju, se preizkusili v kolesarjenju po Barju, jezde-
nju pri Kuharju na Orlah ali odšli na pohode po Barju, Lavrici, 
do Molnika …Tudi za otroke, ki bodo ostali na igrišču, bomo 
poskrbeli z delavnicami in priložnostno zabavo.

Ob 17. uri bo osrednja prireditev s podelitvijo priznanj 
Krajevne skupnosti Lavrica. Sledilo bo družabno srečanje s 
pogostitvijo in z živo glasbo do polnoči.

Veselimo se vašega obiska!
Organizacijski odbor prireditve

Občanke in občani, ljubitelji športa in rekreacije!
Pred dvajsetimi leti, tam 1989. leta, smo člani Balinarskega kluba 
Gradišče prvič vrgli kroglo. Do danes se je nabralo veliko trenin-
gov, tekem, turnirjev, pokalov, zato bi radi skupaj z vami obeležili 

našo obletnico.

Tako vas v soboto, 20. junija 2009,  
ob 8. uri vabimo na ogled turnirja

OB DNEVU DRŽAVNOSTI IN  
DVAJSETLETNICI BK GRADIŠČE, 

ki bo na balinišču na Lavrici.
Ob zaključku turnirja bo ob 19. uri krajša slovesnost v dvorani na 

Lavrici s podelitvijo pokalov in priznanj.
Vljudno vabljeni! 

BK Gradišče,
Jože Grm, predsednik

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠKOFLJICA

VAS OB DNEVU DRŽAVNOSTI 
v četrtek, 25. junija 2009,

VABI NA

13. POHOD PO 
SVARUNOVI POTI

ŠTART bo med 6. in 7.30 uro zjutraj na Škofljici (ob 
Kočevski cesti) izpod Robežnikovega kozolca, kjer bo 
tudi CILJ pohoda. Za utrujene je možno pot zaključiti v 
Želimljah ali na Skopačniku, od koder lahko do cilja na-
daljujete z avtomobili. Na cilju se bomo po končani poti 
okrepčali in poveselili v prijetnem druženju.
Pot je krožna in je dolga 23 km.

Jože Dolšina,
predsednik TD Škofljica

PRAZNOVANJE OB DNEVU 
DRŽAVNOSTI

Ob dnevu državnosti vas OO SDS, OO N.Si in OO SLS Ško-
fljica vabimo, da skupaj proslavimo 18. rojstni dan Republike 
Slovenije.

Pridružite se nam na kresni večer v torek, 23. 6. 2009.
- Maša za domovino ob 20.00 uri v župnijski cerkvi sv. Cirila 

in Metoda na Škofljici.
- Kresovanje od 21.30 ure naprej na Malnarjevem hribu (De-

dnik) na Škofljici (nasproti OŠ Škofljica).
- Z nami bodo kresovali tudi zanimivi gostje.
- Za okrepčilo in dobro vzdušje bo poskrbljeno.

Vabljeni!
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Odšli so

Jaz sem že osvojil vrh,
na katerega vi še plezate,
zato ne žalujte, moji dragi,
jaz sem svoje delo dokončal.

ZAHVALA

Ob smrti

Marjana Intiharja
(1940–2009) iz Želimelj

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem in sodelavcem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče.

Posebna zahvala gre PGD Želimlje za poslovilne besede in pogreb-
no slovesnost.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga ohranili 
v lepem spominu.

Vsi njegovi

Marjanu v slovo
Prišla je ta solzava pomlad,

v duši se ni razcvetela, le v srcu je skelela,
ker, dragi Marjan, si zapustil nas.

Oh! Ti, usoda, kako zagreniš,
iztrgaš najdražje in bol narediš.

Zgaran, v usodo vdan,
v molku si skrival, trpel, pestoval bolečino,

ki moč ti je izpila, te zlomila.
Pod težo te krute bolezni

ni zmoglo srce, klonilo je, vdalo se je.
V jutru, ko dan se je zbujal,

utrujen glavo v naročje si sklonil
in v miru, samoti za vedno zaspal.
Kako iznenada tvoj odhod dojeti,

kako, usoda, tebe razumeti?
Dragi Marjan, odšel si po poti tja,
kjer žarek sonca dneva ne obseva,

le v tišini v večni molk odmeva.
Na vzhodu zarja bo vstala,
večerna luč bo ugasnila,

nov dan se bo rodil,
za tabo pa ostal bo le spomin.

Tvoja sestra Tončka Podlogar

Pesem
Ni ga trenutka, 

ko človek bil bi brez občutka. 
Ni je sreče, 

ki v sebi ne imela bi nesreče. 
Ni me, ki tukaj sedim, 

in v tišini v temno drevo bolščim. 

Ko občutim, da vse divja okoli mene, 
jaz pa počasi, potiho zapiram oči. 

Ko občutim, da svet se vrti, 
vrti se, a mene ni z njim. 

Obstanem. 

Tukaj ležim in v tišini v  
temno drevo bolščim. 

Pred mano reka teče in teče, 
se zvija in oddaljeno po strugi drvi. 

Tukaj stojim in v betonski strop mosta 
brezbrižno bolščim. 

Vse se premika, le jaz ne. 
Vse razmišlja, le jaz ne. 
Vse se razvija, le jaz ne. 

Pa si želim. 

Želim si, da bi bila normalna, 
da ne bila bi jaz, katere čustva 

so prodajalna, 
da nadzor imela bi nad sabo, 

da lahko bi komunicirala s tabo. 

Spet obstanem. 

Misel nate me zadane. 

Takrat zaželim si, da nekdo me objame. 
Pa me ne. 

Ker vsi premikajo se s svetom, 
tem bednim planetom. 

Nihče ne misli name, 
nihče me ne objame! 

Zdaj tukaj ležim in v oblačno nebo za-
spano bolščim. 

Razmišljam, pa nič ne mislim. 
Govorim, pa nič ne rečem. 

Pišem. 

Pa nič ne napišem. 
Tukaj visim in v prazen list papirja brez 

besed bolščim. 

Meta Novak, 
Smrjene 
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Razvedrilo

Vicoteka

REŠITEV (vodoravno): SKLAD, TROKAR, ANGINA, RI, RIG, MICHAEL, JEČAR, LA, PRIMOŽ, AMAN, REFERAT, NI, 
ADEND, AMINI, HI, GARNITURA, TRENET, ETER, LEOŠ, GALVANO, ALT, FALA, ŽAG, NJASA, AR, ABA, TITANSTVO, 
AN, ACOSTA, ISAAC, NARSES, KAFRA (geslo): MICHAEL JORDAN.

Kukavica
Žena se gre ven zabavat s prija-
teljicami. Pove svojemu možu, da 
se bo vrnila najkasneje do polnoči. 
Tako ure tečejo kot tudi martiniji in 
žena se pošteno nasekana vrne 
domov ob štirih ponoči. Ko tako 
pijana stopi v stanovanje, se ravno 
oglasi kukavica na uri. Štirikrat na-
redi “kuku”. Žena se prestraši, saj 
ve, da se je mož zagotovo zbudil 
in da jo bo naslednji dan zagotovo 
moril, zakaj je prišla domov tako 
pozno.
Zato hitro sama “zakuka” še osem-
krat. Žena je vsa ponosna, saj se 
je kljub pijanosti tako hitro domi-
slila tako dobre rešitve. Oddahne 
si in gre spat.
Naslednji dan mož vpraša ženo, 
kdaj je prišla domov.
“Okoli polnoči,” mu ta odvrne.
Mož sploh ni nič slabe volje, zato 
je žena še toliko bolj vesela, saj ji 
je zares uspela dobra ukana.
Nato pa mož reče:
“Rabimo novo uro s kukavico.”
Žena vpraša: “Zakaj?”
Mož: “Včeraj je naša kukavica 
zakukala štirikrat, potem rekla sra-
nje, potem je zakukala še trikrat, 
se odkašljala, nato zakukala še 
trikrat, se zahihitala, zakukala še 
dvakrat, nato pa se je spotaknila 
čez mačko in na koncu še prdnila. 
Ko je bilo tega konec, se ji je pa 
začelo še kolcati.”

Psička
Par je šel zvečer na zabavo. Po-
kličeta taksi, peljeta psičko ven in 
čakata na taksi. Psička medtem 
pobegne nazaj v hišo. Mož jo 
gre iskat, ker ni hotel, da ostane 
zaprta v hiši cel večer. Žena gre 
do taksista in ker ve, da je hiša 
prazna, najde izgovor za taksista, 
ki že nestrpno čaka:
“Veste, samo k moji materi se je 
šel poslovit!”
Mož pride čez nekaj časa, se 
usede v taksi in pravi:
“ Oprostite, ker je trajalo tako dol-
go. Smotana kuzla se je skrila pod 
posteljo, pa sem jo moral dvakrat 
mahnit z metlo, da je prilezla ven, 
potem sem jo moral zavit v plašč, 
da me ni spraskala, ker se je upi-
rala, ko sem jo vlekel po stopnicah 
in jo privezal na dvorišču. Tako, 
da mi ne bo spet srala po vrtu kot 
včeraj!”

?

GLASNIK ŠKOFLJICA - 1 2009

A4

60 strani

izhaja štirikrat

na leto

2,40 €
popust za

naroènike

54 strani

slikovnih

križank s 

humorjem

TV NOVI-
NARKA IN 
UREDNICA

(TANJA)

POGLOB-
LJENI

DEL REČNE 
STRUGE, 
TOLMUN

MOČVIREN 
TRAVNIK
OB VODI

JAPONSKI
REŽISER 

KUROSAVA

SLOVAŠKA 
TENIŠKA 
IGRALKA 
HANTUC-

HOVA

OHLAPEN
MOŠKI 

POVRŠNIK
Z ROKAVI
IN RAMNI-
MI DELI IZ 

ENEGA
KOSA

FOND

TRIOGELNA 
KIRURŠKA 

IGLA

VNETJE 
MANDELJ-

NOV IN 
ŽRELA

RAFKO 
IRGOLIČ 
DESNI 

PRITOK 
DRAVE

GLAS PRI 
RIGANJU

HRANJENJE

DROBNI 
DELCI

SNOVI V 
ZRAKU

ŽENSKA,
KI SKRBI
ZA RED

MESTO V 
ZAHODNI 
NIGERIJI

PAZNIK
V JEČI

KRAJ PRI 
DOMŽALAH

LANCE 
ARMSTRONG 

DOLŽINA 
POSNETKA
V MINUTAH

NAŠ 
SMUČARSKI 
SKAKALEC 
PETERKA

SOL 
TANTALOVE 

KISLINE

GLAVNO 
MESTO 

JORDANIJE

PISMENO 
ALI USTNO 
POROČILO

NINA
IVANIČ

OSEBNI 
ZAIMEK

ŽE UMRLA 
SLOVENSKA 

SOPRA-
NISTKA

PRIŠTE-
VANEC

V MATE-
MATIKI

DERIVATI
AMONIAKA 

MAJHNA 
ZELENA 

ŽABA

OŠABNO IN 
PREDRZNO 
VEDENJE

22. ČRKA 
GRŠKE 

ABECEDE

SKUPINA 
ENOTNIH 
ORODIJ 
MIŠICA 

OBRAČALKA
FRANCOSKI

ŠANSONJER (CHARLES)

NA ZRAKU
NEOBSTOJNA KOVINA

TEKOČINA
ZA NARKOZO 

MESTO 
NA JUGU 

NORVEŠKE

MORAVSKI 
SKLA-

DATELJ 
JANAČEK

TISKARSKI 
KLIŠE

NEDORASEL 
FANT

NIZEK 
ŽENSKI

ALI DEŠKI
GLAS

HE NA
DRAVI 

MADŽAR. 
OPERISTKA 

(SYLVIA)

ENKRATEN 
POTEG
ŽAGE V
LESU

STARO
IME

JEZERA 
MALAVI

POVRŠINSKA 
MERA 

PRIPADNIK 
GERMAN. 
PLEMENA

BALKANSKO
DOMAČE 
SUKNO 

NADLEŽNA 
ŽUŽELKA

NEUKROT-
LJIVA

UPORNOST

ALFRED
NOBEL

ANTON 
FOERSTER

JUDOVSKI 
RELIGIOZNI 

MISLEC 
(URIEL)

ANGLEŠKI 
FIZIK 

NEWTON

VOJSKOVOD-
JA BIZANT. 
CESARJA 
JUSTINI-

JANA

DIŠEČA 
HLAPLJIVA 

MASTNA 
KRISTALNA 

SNOV

 TRENET: francoski šansonjer LARVIK: norveško mesto
 NARSES: bizantinski vojskovodja RAGLAN: ohlapen površnik

VSEBINA





Pripravili vam bomo razgiban program, s katerim bomo poèastili praznik domovine in 
predstavili dosežke uèencev ob zakljuèku šolskega leta.

Pridite, da se ponosno spomnimo naše osamosvojitve in se opogumimo za prihodnost.

Obèina Škofljica
Boštjan Rigler, župan

Domovina je kot družina; njeno vrednost spoznamo šele, ko jo izgubimo.
(G. Flaubert)

Èlovek brez domovine je kot zemlja brez semena. (pregovor)

Nihèe ne ljubi domovine, ker je velika, temveè ker je njegova. (pregovor)

Spoštovani obèanke in obèani!

Ob dnevu državnosti vas prijazno vabimo na 

ki bo v ponedeljek, 22. junija 2009, ob 19. uri

na prireditvenem prostoru pred obèinsko stavbo na Škofljici. 

(V primeru dežja v veènamenski športni dvorani.)

SLOVESNO AKADEMIJO,SLOVESNO AKADEMIJO,

Obèina Škofljica v sodelovanju z Obèinskim svetom za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu

 vabi

èlanice in èlane OSPV Škofljica, predstavnike ustanov,

 predsednike društev, obèanke in obèane, ki vas zanima 

 prometna  varnost na podroèju obèine, 

vloga staršev pri vzgoji otrok v prometu,

možnost reševanja nevarnih šolskih poti, 

da se udeležite predavanja z naslovom

»Otroci, starši in starejši v prometu«.

Predavanje z razpravo bo potekalo v

Kulturni dvorani Škofljica,

Šmarska cesta 3,

v èetrtek, 11. junija 2009, z zaèetkom ob 18.30.

Predavatelj bo gospod Robert Štaba.

Vljudno vabljeni!

Roman Brunšek,                                               Boštjan Rigler, 

predsednik OSPV                                             župan


