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Kazalo - Uvodnik

Uvodnik
Začelo se je obdobje rezanja trakov. Po vseh mukah in prere-

kanjih ter olajšani občinski blagajni je podžupanu Ivanu Jordanu 
uspel veliki met – in mestni avtobus je pripeljal tudi v našo občino. 
Na prvi vožnji je bila gneča. Predvsem tistih, ki bodo, če sploh, 
mestni avtobus uporabljali redko. Roko na srce, gre za poskus in 
sledi mnogo če-jev. Pa dodajmo še enega. Trojka bo, če jo bomo 
uporabljali. Zato vsi na trolejbus!

Prerezan je bil trak na novem delu pokopališča. Naložba v pro-
stor, ki ga zagotavlja vsaka družba s kančkom pietete. Prav je tako, 
a nekateri opozarjajo, da vsaj stotnija občanov nima ne datuma 
smrti ne groba. Bodo ti kdaj našli svoj »tihi dom«?

Stekla so nujna vzdrževalna dela na dvorcu Lisičje. Pohvalno! 
Objekt smo kupili in ga pustili v nemilost času. Dan bo sicer lep 
obliž, a vsi vemo, da gre za gnojni tur, ki bo nujno potreboval 
konkreten kirurški poseg. Si ga bomo lahko privoščili ali pa bomo 
zadovoljni zgolj z arkadno kuliso? Trak bo prerezan 19. junija, ko 
se bodo pomerili tudi kosci in grabljice.

Ob zgoraj povedanem, lahko rečemo, da gre bolj za rezanje 
trakcev kot trakov. Kdaj bodo na vrsti trakovi, se v volilnem letu 
sprašujejo mnogi. Temeljne institucije, kot so vrtec, osnovna šola, 
dom starejših občanov, banka, primeren trgovski center, zdravstve-
ni dom, cestna in komunikacijska infrastruktura, so bolj kot ne še 
vedno zgolj v pripravljalni ali načrtovalni fazi. Glede na to, da se 
s stroški vedno bolj zajedamo v naložbeni del proračuna, se vse te 
naložbe žal zdijo bolj želja kot resničnost.

Pa vendar je volilno leto prineslo premik pri načrtovanju škoflji-
ške obvoznice. Delo je v soboto, 22. maja, prineslo velik naslov: 
škofljiška obvoznica bo. O posvetu, ki je potekal v Ribnici, v to-
kratni številki pišejo Socialni demokrati, uredništvo je za boljšo 
predstavo dodalo še načrt predlagane trase. Glede na to, da okarček 
še ni izumrl, je očitno padla politična odločitev, ki bo nekoliko 
posegla v naravni habitat, zagotovo pa, če bo realizirana, olajšala 
življenje vsaj 40.000 državljanom. Kljub temu, da je minister Pa-
trik Vlačič obljubljal, da bo trasa obvoznice na dnevnem redu seje 
vlade dne 27. 5. 2010, se to ni zgodilo. Zakaj, nam zaradi odsotno-
sti ministra za okolje in prostor Roka Žarniča ni uspelo izvedeti.

Obvoznico bo sicer gradila država, zato pa bo naša občina kljub 
temu morala začeti pošteno varčevati. Kje, bo moral odločiti pred-
vsem novi župan ali morda županja. SDS je za kandidata že predla-
gala pravnika in moža, ki ima menedžerske izkušnje, kar je morda 
dobro, vendar je pri vsem treba upoštevati, da občina ni podjetje. 
Ali so kandidate izbrale tudi druge stranke, nam še ni znano.

Poletje bo zagotovo kratko. Bo tudi vroče?
Iztok Petrič,

odgovorni urednik

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

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

Prispevke za prihodnjo številko, zbiramo do 
vključno 22. junija.
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Poročilo s 33. redne seje občinskega sveta z dne 20. 4. 2010

Pozitivno mnenje k Odloku o zaključnem računu 2009

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

Izmed 10 točk dnevnega reda je treba 
najprej izpostaviti obravnavo Odloka o 
zaključnem računu Občine Škofljica. 
Odlok je predstavila Bojana Košiček Per-
gar. Prihodki so bili realizirani v višini 6,7 
mio. EUR, kar pomeni 93,4 %. Odhodki 
so bili realizirani v višini 7,4 mio. EUR, 
tj. 64 %. Tako je rezultat letnega poslo-
vanja primanjkljaj v višini 659.339 EUR. 
Predsednik nadzornega odbora (NO) 
Marko Dražumerič je ugotovil, da višja 
realizacija odhodkov kaže na določeno 
optimizacijo procesov. NO je podrobne-
je pregledal tudi dokumentacijo v zvezi 
z nakupi zemljišč, kanalizacijo Žagarska 
cesta, sodnimi stroški, odvetniškimi in 
notarskimi storitvami, povračili stroškov 

 Leto
Realizacija 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Prihodki 4.943.451 5.207.678 5.642.804 6.122.412 6.675.893 7.288.081 7.959.283
Odhodki 4.476.049 6.573.661 6.548.062 6.627.057 6.758.166 6.926.431 7.021.895
 467.402 -1.365.983 -905.258 -504.645 -82.273 361.650 937.388
Tabela: Projekcija presežka oziroma primanjkljaja rednih prihodkov in odhodkov

prevoza in postavkami bilance stanja. Ne-
pravilnosti ni bilo, je pa NO prosil občino 
za program izterljivosti odprtih terjatev 
do občanov, predvsem tistih, ki izhajajo 
iz komunalnega opremljanja na Lavrici v 
približnem znesku 35.000 EUR.

Na prošnjo NO je občina pripravila 
osnutek dolgoročne finančne projekcije. 
Gre za realizacijo proračunov v obdobju 
2010–2015 zlasti z vidika možnih inve-
sticij glede na prihodke. NO je projekcijo 

označil kot dobro osnovo za pripravo re-
snejšega modela, saj so uporabljene pred-
postavke relativno poenostavljene in še ne 
upoštevajo natančnejših ocen, npr. stopnje 
rasti prebivalstva. Projekcija kaže, da naj 
bi se primanjkljaj postopno zmanjševal in 
se v letu 2014 spremenil v presežek.

NO je občinsko upravo tudi zaprosil, 
da pripravi odgovor, ali je možno, v ko-
likor ne pride do izgradnje doma starejših 
občanov, pravno izpodbijati pogodbo o 
prenosu lastništva nepremičnine parc. št. 
758/1, k. o. Lanišče, na koncesionarja, ki 
ni bil zmožen izvesti posla po pogodbi iz 
leta 2006. Če se izkaže, da gradnja doma 
ne bo realizirana, mora občina zemljišče, 
ki ga je vložila v gradnjo doma, pridobiti 

nazaj. Občina meni, da bo verjetno treba 
Sanolabor kazensko preganjati, če se le-ta 
odloči, da zemljišča ne vrne v naravi.

NO je občini zastavil vprašanje tudi 
glede gradnje osnovne šole na Lavrici: ali 
je projektna faza že v fazi izvedbe, kakšna 
je ročnost projekta in kateri so viri finan-
ciranja. Pogodba o izdelavi projektne do-
kumentacije v višini 447.450 EUR (brez 
DDV) je bila podpisana pred slabim le-
tom dni. Kakšni bodo viri financiranja, še 

ni povsem jasno, zato tudi ročnost projek-
ta ni znana. NO tako pričakuje, da občina 
nujno pripravi podroben načrt in finančno 
konstrukcijo z roki in realnimi cilji. NO je 
sicer dal k predlogu Zaključnega računa 
2009 pozitivno mnenje.

V razpravi so svetniki pohvalili višjo 
realizacijo, mnogi pa so bili zaskrbljeni 
z napovedanim primanjkljajem v tem in 
prihodnjih letih, saj privarčevana sredstva 
počasi kopnijo. Predsednik NO je v raz-
pravi namignil, da bi bilo dobro preveriti, 
ali ima občina v lasti »poslovno nepotreb-
no premoženje«, ki ga ne potrebuje. Janez 
Zagorc pa je opozoril, da bi morali del 
odgovornosti za nizko realizacijo prevzeti 
tudi svetniki, ki odločajo, katere naložbe 
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se bodo izvajale. Zaključni račun je bil 
soglasno potrjen.

V nadaljevanju seje je občinski svet 
opravil drugo branje in potrdil Odlok o 
občinskem podrobnem prostorskem načr-
tu za območje urejanja ŠSE 4/5 Lavrica 
– južni del, opravil prvo branje Odloka o 
programu opremljanja Poslovno obrtne 
cone in sprejel sklep, da odlok predstavlja 

ustrezno podlago za nadaljnjo obravnavo, 
ter sprejel obvezno razlago Odloka o za-
zidalnem načrtu za območje urejanja VP 
9/1 in VO 9/2.

Sledila je obravnava dokumenta identi-
fikacije naložbenega projekta za projekt: 
Novogradnja 8-oddelčnega vrtca Lavri-
ca, s čemer občinski svet odobri pripravo 
naložbenega programa. Župan je najprej 

pojasnil, da se še vedno dogovarjajo gle-
de odkupne cene zemljišča. Jože Žlahtič 
je izpostavil, da bi bilo dobro vrtce graditi 
policentrično, da bi lahko bila dva oddel-
ka tudi na Pijavi Gorici. Svetniki so doku-
ment potrdili.

Občinski svet je potrdil cenik uporabni-
ne športne dvorane, telovadnice in plesne 
dvorane.

Čas uporabe Površina 100% cena v sezoni
2010 /2011

50% cena v sezoni
2010 /2011

16.00 do 22.00: fitnes soba 10,00€ 5,00€
16.00 do 22.00: telovadnica 17,50€ 8,75€
16.00 do 22.00: plesna dvorana 15,50€ 7,75€
16.00 do 22.00: 1/3 dvorane 17,50€ 8,75€
16.00 do 22.00: 2/3 dvorane 37,00€ 18,50€
16.00 do 22.00: cela dvorana 54,50€ 27,25€
sobota in nedelja: cela dvorana 54,50€ 27,25€

ostale prireditve (koncerti, …): cela dvorana 1.280,00€

Glede na dogovor in obseg 
sodelovanja upravljavca pri 
pripravi dvorane in števila ur 
najema.

šolska športna dejavnost: cela dvorana 54,50€
(osnova za obračun popusta)

5,45€
(cena z 90% popustom)

       Cene veljajo za polno uro – 60 min         Cene ne vključujejo DDV

1. Uporaba Večnamenske športne dvo-
rane za namen izvajanja šolske športne 
dejavnosti se obračuna z 90 % popustom. 

2. Organizatorju, ki izvede turnir, v ka-
terega so vključene tudi ekipe ali posame-
zniki iz občine Škofljica, se prizna 20% 
popust.

3. Uporabniki, ki izpolnjujejo v nada-
ljevanju navedene pogoje, imajo popust 
pri obračunavanju uporabnine:

a) da so bili v tekočem letu uspešni pri 
kandidiranju na razpisu, ki ga je objavila 
Občina Škofljica za      sofinanciranje pro-
gramov športa,

b) da organizirano izvajajo vadbo za 
otroke in mladino,

c) da tekmujejo v uradnih tekmovalnih 
sistemih nacionalnih panožnih športnih 
zvez.

- 100% ceno plačujejo uporabniki, ki 
ne izpolnjujejo nobenega od navedenih 
pogojev navedenih v točkah od a do c.

- ceno s 50% popustom plačujejo upo-
rabniki, ki izpolnjujejo pogoj pod točko a. 

- samo stroške DDV – ja plačujejo 
uporabniki, ki izpolnjujejo pogoje pod 
točkami a, b in c.

Sledile so še pobude in vprašanja sve-
tnikov.

Iztok Petrič

Spoštovane občanke, spoštovani občani Občine Škofljica

Vsako leto nas datum 25. junij spomni na dan, 
ko nas je povezala enotnost in želja 

po praznovanju državnosti v lastni državi.

Želja, ki jo še vedno nosijo v sebi številni narodi, se nam je izpolnila.

Ob praznovanju spomina na uresničitev naših sanj želim, 
da bi nas dan državnosti povezal v skupnost, 

ki je ponosna na svojo zgodovino 
in pokončna pri zastopanju svojih interesov

 v širši skupnosti narodov.

Boštjan Rigler, župan



6

Novice iz občinske hiše

Občinski svet je glasoval o kandidatih za novega  
ravnatelja Zavoda osnovna šola in vrtec Škofljica

Odprtje in blagoslov novega dela po-
kopališče Trate sta potekala v petek,14. 
maja 2010, ob 18. uri. Na odprtje sta va-
bili tako župnija kot občina. Pokop mrtvih 
na spoštljiv način je že od pradavnine vsa-
jen v človekovo psiho in se poleg svetosti 
življenja šteje za najvišje človekoljubno 
dejanje.

Ko smo bili v petek popoldne že zbra-
ni župan Boštjan Rigler, pomožni škof 
msgr. dr. Anton Jamnik, podžupana Ivan 
Jordan in Roman Brunšek, pevci sv. Ci-
rila in Metoda, drugi sodelujoči in kar 
zgledna množica škofljiških občanov, 
sta nas proti cilju popoldneva »pognala« 
zbor s petjem in recitator, ki je z beseda-
mi izražal veličastnost in svetost našega 
dejanja. Za recitatorjem nas je proti vrhu 
popeljal še podžupan Roman Brunšek, za 
katerim je prevzel besedo župan Boštjan 

Dne 6. maja je potekala seja občinskega 
sveta, na kateri so se predstavljali kandi-
dati za novega ravnatelja Zavoda osnovna 
šola in vrtec Škofljica. Vseh kandidatov je 
bilo osem, občinskemu svetu se jih je pred-
stavilo šest: Mira Kovač, Pavlina Ošlak, 
mag. Marija Pepelnak Arnerić, Vida Trilar, 
Lucija Željko in Roman Brunšek. Izmed 

vseh, ki so se predstavili, je svetnike in, 
predvidevamo, tudi vse druge prisotne naj-
bolj prepričal Roman Brunšek, ki je v naši 
osnovni šoli začel poučevati leta 1991, leta 
2003 pa je odšel na Gimnazijo Želimlje. 
Ves čas je aktivno vpet tudi v občinske 
strukture, tako da dobro pozna vzgojno-
izobraževalno problematiko v naši občini.

Kandidati so se predstavili tudi članom 
sveta Zavoda osnovna šola in vrtec Ško-
fljica. Člani sveta so o kandidatih glaso-
vali in ime kandidata, ki je prejel največ 
glasov, poslali v potrditev na Ministrstvo 
za šolstvo in šport.

Iztok Petrič

Odprt novi del pokopališča Trate

Blagoslov in odprtje razširjene škofljiške »akropole«

Zbor Sv. Cirila in Metoda poje

Rigler, ki nam je približal zavzemanje 
za zagotovitev denarnih sredstev, ki so v 
celoti občinska, in kakšne vrste pokopov 
bo nudilo naše pokopališče, ki postaja vse 
bolj občinsko. Tu sem se podpisani rahlo 
zamislil, kako neki je potekalo glasovanje 
za potrditev današnje pridobitve, ko je na 
odprtju bilo tako malo naših svetnikov, ki 
so zakonodajno telo na občinski ravni. Po 
nastopu zbora in kitaristke je bil k obre-
du blagoslovitve povabljen škof msgr. dr. 
Anton Jamnik. Ta je zelo pohvalil našo 
občino, ki tako vsestransko skrbi za lepo-
to kraja in potrebe ljudi od rojstva, pa tudi 
za pretresljivi del slovesa od pokojnih v 
domačem kraju, kjer bodo na božji njivi z 
lepim razgledom naši dragi čakali na drugi 
Jezusov prihod. Omenil je, da je ob priliki 
blagoslovitve ob odprtju pokopališča nad-
škof msgr. dr. Franc Rode, zdaj kardinal, 
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Recitator
dejal, »da je kot akropola na vzvišenem 
mestu, kot trdnjava, svetišče«. Mislim, da 
se večina strinja s to primerjavo. Obred 
je škof zaključil z blagoslovljeno vodo, s 
katero je poškropil novi del pokopališča.

Za tem je nastopil še en vrh, ko je žu-

pan Boštjan Rigler prerezal trobojnico, 
podžupan spregovoril nekaj besed, kako 
so ljudje prizadeti, zgubljeni, okrnjeni v 
žalovanju, če ne vedo, kje so njihovi dra-
gi, da bi jim lahko v polnosti izpovedali 
svoja čustva in molitve.

Z odličnim razpoloženjem sta nas za 
tem vodila še recitator in pevski zbor. Po 
zadnjih odmevih pesmi pa je za vse nas 
nastopil trenutek, ko smo za škofom in 
županom stopili po osrednji pokopališki 
poti novega dela proti izhodnim, lepo in 
solidno izdelanim stopnicam na župnij-
sko dvorišče, kjer nas je na mizah čakalo 
okrepčilo po dobro opravljenem delu.

Besedilo in fotografije Anton Mušič

Projekt novega dela pokopališča je izdelal Biro 4m, d. o. o., v vrednosti 
8160 evrov. Nadzor je opravljalo podjetje GRO-GRAD, d. o. o., z nadzorni-
kom Antonom Riglerjem po ceni v vrednosti 2 % obračunanih del. Dela je 
izvedlo podjetje GP Bežigrad, d. d., pod vodstvom Mateja Selana, v vredno-
sti slabih 100.000 evrov, naknadno pa je bil sklenjen še aneks v vrednosti 
25.641 evrov. Novo pokopališče, ki ga tvori 111 enojnih grobov, 64 dvojnih 
grobov, je tako v skupni vrednosti stalo 139.067 evrov. Vštevši grobove sta-
rega dela pokopališča, imajo Trate tako skupaj 400 grobov. Po sedanjem 
projektu je v južnem delu zemljišča, namenjenega za pokopališče, predvide-
nih še 620 žarnih grobov v velikost 1 m2.

I. P.

Vzdrževalna dela na 
dvorcu Lisičje

Obnova ali 
obliž?

Občina Škofljica ima v le-
tošnjem proračunu zagoto-
vljena sredstva za najnujnejša 
vzdrževalna dela na dvorcu 
Lisičje. Obnovljeni bodo di-
mniki, nosilni stebri in fasa-
da v atriju, na strehi atrija pa 
bodo opravljena tudi tesarska 
in krovska dela. S tem bo dvo-
rec, ki je potreben celostne ob-
nove in revitalizacije (!), dobil 
povrnjen delček nekdanjega 
sijaja. Z deli bo zagotovljena 
tudi varnost obiskovalcev, saj 
bo prav pri dvorcu 19. junija 
potekala občinska kulturno-
etnološka prireditev ob dnevu 
državnosti. 

Pridite pogledat!

Iztok Petrič Fo
to
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Iz krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti

Krajevne skupnosti si želijo spremembe statusa
Nekatere krajevne skupnosti v Občini 

Škofljica želijo spremembe statusa. Zade-
va sicer ni nova, videti pa je, da je priču-
joči trenutek pravi, da ponovno povedo, 
kaj želijo. 

Vsak dan bolj po krajevnih skupnostih 
ugotavljajo, da so vsi njihovi sestanki 
zgolj debatni krožek. Uradno so zgolj po-
svetovalni organ, kjer niso resno obrav-
navani in upoštevani. Zakaj je tako, ne bi 
več razpravljali; nekateri so imeli proste 
roke in so s krajevnimi skupnostmi delali, 
kar so hoteli. Prišel je čas prevetritve. Ta-
kega sprenevedanja in zavajanja občanov 
nihče ne potrebuje. 

Organi treh KS (Pijava Gorica, Želimlje 
in Lavrica) so se poenotili, da se spremeni 
Statut Občine Škofljica v naslednjih zah-
tevah:

1. Vsem omenjenim krajevnim skupno-
stim podeli status pravne osebe javnega 
prava. 

2. Spremeni oziroma dopolni svoj statut 
in vanj zapiše, da mora občina oz. občin-
ski svet vedno pridobiti mnenje sveta KS, 
preden odloča o zadevah, ki se nanašajo 
na krajevno skupnost. 

3. Spremeni oziroma dopolni svoj statut 
in vanj zapiše, da lahko krajevne skupno-
sti od gospodarskih subjektov zahtevajo 
določeno odškodnino za ekološko obre-
menjenost oziroma za uporabo določene-

Krajanke in krajani Lavrice!
V tretje gre rado, pravi slovenski rek. Če ste dvomili, da nam bo uspelo, ste se motili. Tudi letos se bomo 

družili, zabavali, praznovali …

DAN LAVRICE bo v soboto, 12. junija 2010.
Začeli bomo ob 9. uri na igrišču pred osnovno šolo na Lavrici, kjer bomo popili čaj in se odpravili na različne dogodke, ki smo 

vam jih pripravili.
DU Lavrica vas vabi na pohod na Orle;

z MTB Lavrica se boste podali na kolesarski izlet družin po Barju;
ŠD Klen bo na igrišču v novem naselju pripravil košarkarski turnir trojk;

Balinarska sekcija Lavrica bo organizirala balinarski turnir,
Nogometna sekcija bo izvedla nogometni turnir v Babni gorici,

pri Kuharjevih boste lahko jezdili,
TD Lavrica pa bo v sodelovanju s TD Magdalenska gora že ob 8. uri začel s pohodom z Magdalenske gore na Lavrico.

Ob 12. uri se bomo vsi ponovno zbrali na igrišču pred osnovno šolo, kjer bomo za vse udeležence dopoldanskega dogajanja 
pripravili golaž.

Popoldanski del se začne ob 16.30 na igrišču pri šoli, in sicer z zabavo za otroke. DPM Lavrica bo pripravil poseben izziv – 
taborniški lov na lisico, namenjen staršem z otroki, mlajšim pa bo namenjena ustvarjalna delavnica. 

Ob 18. uri bo osrednja prireditev s podelitvijo priznanj KS Lavrica, nato pa sledi zabava z ansamblom Utrinek.
Pridružite se nam, saj bo prijetno in zabavno. 

Organizacijski odbor

ga prostora na območju krajevne skupno-
sti. 

4. Jasno določi naloge, s katerimi lah-
ko krajevna skupnost nastopa v pravnem 
prometu. 

5. Določi višino sredstev, s katerimi 
lahko krajevna skupnost sklepa pravne 
posle brez predhodnega soglasja župana.

6. Omogoči aktivno in obvezujoče so-
delovanje pri infrastrukturnih naložbah in 
sprejemanju programa razvoja KS. 

7. Omogoči aktivno in obvezujoče so-
delovanje pri prostorskem načrtovanju.

Naštete zahteve želijo uzakoniti še to 
pomlad. Vse kaže, da bodo zahtevane 
spremembe sprožile dolgo aktualno in 
vroče poletje. Mnenja članov KS in mno-
gih svetnikov so taka, da ima volivec ve-
dno prav in da se ne bodo pustili izigrati 
kot že večkrat doslej.

Andrej Pogačnik



9

Aktualno

Storitve raèunovodstva, financ, kontrolinga
in davènega svetovanja

Smo pravi partner za gospodarske družbe in
samostojne podjetnike, ki želijo imeti urejene
poslovne knjige.

Za prevzem dokumentacije lahko poskrbimo mi.
Za vam prijaznejše poslovanje, smo pripravljeni izvajati storitev
raèunovodstva na sedežu vašega podjetja.

info@varienta.si
Tel: 01/281-13-78
Gsm: 041/544-845

Varienta d.o.o.
Tržaška cesta 286d
1000 Ljubljana

Mestna linija 3B že vozi ali kako je bilo nekoč
Škofljica, 3. 5. 2010, ura 12.30. Na mej-

nem postajališču na Rudniku je delegacija 
Občine Škofljica pričakala odprtje nove 
avtobusne linije 3B pod vodstvom župana 
Boštjana Riglerja. Delegacija iz Ljublja-
ne je bila številčna. Goste je vodil župan 
MOL-a Zoran Jankovič. Med njimi so 
bili tudi predstavniki Holdinga Ljubljana 
ter župana občin Brezovica in Medvode. 
Na postajah od Rudnika proti Škofljici so 
vstopali naši občinski svetniki in občani.

Na obračališču pri OŠ Škofljica so bili 
priložnostni govori obeh županov. Dobri 
odnosi z MOL-om so rodili novo pridobi-
tev. Vse ovire so se pojavile le pri prido-
bivanju soglasij. Le-ta pa niso bila nujno 
pozitivna. Sledila so res dolga pogajanja, 
skoraj eno leto intenzivnega moledova-
nja. Zdelo se je, da je vse zakleto. 

Nova avtobusna proga poteka od Ško-
fljice do Litostroja. Vozna karta je ista kot 
za mestne linije – Urbana. V poskusni fazi 
bodo vožnje trajale do konca letošnjega 
avgusta. Če se bo linija »prijela«, bodo 
nadaljevali s prevozom, sicer jo bodo uki-
nili. Občina Škofljica bo delno pokrivala 
obratovalne stroške. 

Skratka, vse je na nas samih, če bomo 
uporabljali novo pridobitev. Ob vsem tem 
se je treba zamisliti, koliko stanejo parki-
ranje po Ljubljani in razne globe za kazni. 

Če se ozremo nazaj, so se prve ideje za 
samostojen avtobus pojavile že pred 40 
leti. V teh časih je bilo malo prebivalcev 
tako na Lavrici kot v Škofljici. Takrat av-
tobusa s postanki v obeh krajih ni bilo. 
Maloštevilni, ki so bili zaposleni v Lju-
bljani, so uporabljali vlak ali pa kolo. Ta-
krat so imeli dve vlakovni liniji, in to vlak 
iz smeri Kočevja in Novega mesta. Naj-
prej je prenehal voziti vlak iz Kočevja. 
Leta 1969 so pa še Novomeščanu ukinili 
postanek. Ostal je samo še avtobus za Ko-
čevje. V začetku je bilo tudi teh avtobu-
sov malo, kasneje pa so se le zgostili. To 
je samo nekaj žalostnih utrinkov zgodb o 
slabem javnem prevozu.

Še so živi uporabniki vlakov in avto-
busov, ki bi lahko napolnili celo kroniko 
zgodb. Leta 1950 je bilo tako malo vago-
nov pri vlaku, da na Lavrici niti vsi ča-
kajoči potniki niso prišli na vlak. Ja, kaj 
vse so nekateri doživeli. Mnogi so že na 
Grosupljem od znotraj zaklenili vagonska 
vrata in vstopa ni bilo. Prav pogosto so 
imeli potniški vlaki le po dva potniška va-
gona in tri živinske. Kako se je pa nanje 

zlezlo, samo ugibajte. Tudi to so žalostni 
povojni spomini. 

Morda bomo imeli pa sedaj težavo na-
polniti avtobuse. Zato bo potrebno prav 
takoj misliti na graditev parkirišč v Ško-
fljici, kjer bi potniki iz kočevske doline 
puščali avtomobile in prestopili na novo 
avtobusno linijo ali morda celo na vlak.

Pa naj bo dovolj zgodbic in modrova-
nja, čas bo že še prinesel svoje, morda bo 
recesija prinesla nazaj stare čase in kruto 
varčevanje. Odločiti se bo treba, kaj zmo-
remo in kaj je cenejše. 

Evropa ima marsikje javni prevoz kar 
vzorno urejen in tako bo sčasoma tudi pri 
nas. No, mislim, da so minili časi, ko smo 
puščali avtomobile povsod in čim bližje 
kraja, kamor smo šli.

Vsem uporabnikom linije 3B zaželimo 
hiter, varen in kulturen prevoz v prestol-
nico, kar nam je že od davnine usojeno. 

Besedilo in fotografije:
Andrej Pogačnik 
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V. medobčinsko tekmovanje koscev in grabljic za pokal Ljubljanskega barja

Kulturno-etnološka prireditev Barje 2010
Ig - Vrbljene, 28. avgust 2010 
Poleg vodnih virov z odvodnimi kanali, 

občasno poplavnih in močvirnih podro-
čij, drevesnih samorastniških gozdičev 
ali osamelcev z grmičevjem v mejicah 
predstavljajo BARJANSKI TRAVNIKI 
osnovni vir habitatnih pogojev za ohrani-
tev in razvoj značilnih, predvsem pa ogro-
ženih živalskih in rastlinskih vrst.

Na žalost je neokrnjenih barjanskih 
travnikov z avtohtono botaniko vsako leto 
manj.

Ekonomski interesi in kmetijska poli-
tika s subvencijami, ki spodbujajo inten-
zivno in integrirano pridelavo, uničujejo 
več sto let vzdrževane pogoje za obstoj 
biotske raznovrstnosti. 

Vsak na novo preorani ali nasuti neokr-
njeni travnik je namreč v značilnem bar-
janskem botaničnem smislu praktično za 
vselej izgubljen.

Letos k temu intenzivno prispeva sub-
vencionirano kolobarjenje koruznih polj.

Postavljajo se pogoji za razcvet agre-
sivnih tujerodnih rastlin, ki dodatno po-
stopoma uničujejo avtohtono rastlinstvo, 
s čimer se prekinja biotska veriga.

Medijsko opevane čistilne akcije so 
prav gotovo prispevale k zmanjšanju ne-
katerih onesnaženih točk, vendar pa je to 
kaplja v morje, lahko bi celo rekli metanje 
peska v oči za vse druge tegobe, ki uniču-
jejo okolje in s tem tudi zdravje prebival-
cev Ljubljanskega barja. 

Z uničenjem malih kmetov pretežno 
obvladuje obdelavo barjanskih površin 
nekaj novodobnih veleposestnikov, ki si-
cer v večini primerov ne živijo na podro-
čju Ljubljanskega barja, zato je uporaba 
agresivne kemije, brez katere namreč na 
Barju ekonomsko opravičenega pridelka 
ni, v zaprtih traktorskih kabinah povsem 
običajna in brez bistvenega nadzora pri-
stojnih institucij. 

Kdaj bo narejena analiza obolenj in 
vzrokov umrljivosti prebivalstva, če ni 
interesa in sredstev za ugotavljanje mno-
žičnega pogina čebel ob koruznih, zeljnih 
in krompirjevih poljih? Kako ob takem 
stanju razmišljati o razvojnih tendencah 
ekološkega kmetovanja?

Pa vendarle optimizem obstaja, usta-
novljena sta Krajinski park Ljubljansko 
barje in javni zavod, slednji naj bi, ko bo 
dokončno konstituiran, ta park upravljal. 

Sprejeta je bila Uredba, ki označuje bolj 
ali manj zaščitena območja in opredeljuje 
možne pogoje in smernice trajnostnega 
razvoja z ohranitvijo naravnih vrednot.

Ta optimizem je vedno bolj prisoten 
tudi v delovanju različnih nevladnih orga-
nizacij, ki se vsaka po svojih močeh ob 
svoji osnovni dejavnosti trudi tudi za lep-
še in naravi prijaznejše okolje. 

Z naravo pa je vsekakor povezano 
tudi kulturno izročilo, saj so prebivalci 
Ljubljanskega barja stoletja ohranjali in 
vzdrževali pogoje za življenje, ki jim ga 
je lahko nudilo le pravo razmerje sožitja 
z naravo.

Sedaj že tradicionalna kulturno-etnolo-
ška prireditev BARJE 2010 je namenjena 

ohranitvi naravne in kulturne dediščine 
Ljubljanskega barja, druženju prebival-
stva, nevladnih organizacij, stroke in po-
litike.

Tokrat je gostitev prevzela Občina Ig, 
pri organizaciji pa ji bodo pomagali še 
Zavod za ohranjanje naravne in kulturne 
dediščine Ljubljanskega barja (ZOLB), 
Javni zavod Krajinski park Ljubljansko 
barje ter lokalni turistični organizaciji TD 
Bobri in TD Krim, seveda ob sodelovanju 
vseh drugih občanov, povezanih v števil-
na aktivna lokalna društva. 

Ker pa gre za vsebarjansko predstavi-
tev oziroma srečanje, pričakujemo poleg 
tekmovalcev koscev in grabljic, županov, 
podžupanov ter svetnikov tudi spremlje-
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valne skupine s konjskimi vpregami, na-
rodnimi nošami, glasbenimi, folklornimi 
ali etno skupinami ter udeležence bar-
janske tržnice iz vseh sedmih barjanskih 
občin.

Program bo potekal 28 avgusta 2010, 
pričel se bo z okroglo mizo, na kateri 
bodo razpravljali o vplivu lokalnih ra-
zvojnih interesov za ohranitev biotske 
pestrosti na področju Ljubljanskega barja.

Po zaključku bo organiziran prevoz z 
zapravljivčki oziroma konjsko vprego po 
hipodromu v vasi Vrbljene do konjskega 
dirkališča, kjer se bo odvijala osrednja 
prireditev.

Po etno povorki s tekmovalci, pozdrav-
nem govoru župana Janeza Cimpermana, 
naravovarstvenem govoru predstavnika 
MOP ter po kratkem kulturnem programu 

se bo začelo tekmovanje koscev in gra-
bljic.

Sodelovalo bo 98 tekmovalcev iz ob-
čin MOL, Vrhnika, Škofljica, Borovnica, 
Brezovica, Log - Dragomer in Ig.

Tekmovalne ekipe organizirajo člani 
ZOLB – Sekcija koscev in grabljic, ŠD 
Bevke in KUD IC Bevke, TD Škofljica 
in TD Lavrica, TD Borovnica, ŠKTD Lo-
kvanj s Sekcijo konjerejcev, KUD Kosec 
s Sekcijo za ohranitev kulturne dedišči-
ne, TD Bobri, TD Krim, KD Krim, PGD 
Strahomer - Vrbljene.  

Po tekmovanju bo družabno srečanje z 
glasbenim in folklornim programom raz-
ličnih skupin sodelujočih občin, katerih 
prijave še sprejemamo.

Zanimiv bo tudi vzporedni program 
z barjansko tržnico, s ponudbo dobrot 

kmečkih žena, eko pridelkov, zdravilnih 
zelišč, domače drobne obrti, izdelkov iz 
medu ter s predstavitvijo turistične po-
nudbe sedmih barjanskih občin, prodajno 
razstavo slik z barjansko tematiko, razsta-
vo starodobnega kmečkega orodja, pred-
stavitvijo starih kmečkih opravil, vezanih 
na slamo in seno, itd. 

Na prireditvi pričakujemo več kot 300 
aktivnih udeležencev pri samem progra-
mu in čim večje število obiskovalcev. 

Če se bo program vsaj nekoliko dota-
knil podzavesti posameznika in mogoče 
spremenil odnos do ohranitve naravnih 
vrednot, bo mozaik dolgoročnega projek-
ta nevsiljivega ozaveščanja prebivalstva 
dosegel svoj namen. 

Jernej Korenčič, ZOLB

Cultova kolesa sedaj tudi v naši občini
V času finančne krize v ne najbolj oble-

gani, še ne povsem izgrajeni občinski 
industrijski coni je vsak podjetnik, ki se 
odloči delovati v naši občini, več kot za-
želen. Še posebej, če ponuja dejavnost z 
visoko dodano vrednostjo, ekološko na-
ravnanostjo in trendno zasnovo. Vse to 
in še več ponuja blagovna znamka CULT, 
prodajalna in servis koles, ki od marca de-
luje v novih prostorih ob Dolenjski cesti 
na Lavrici in jo vodi g. Robert Cigler. 

Da je to velika pridobitev tako za Lavri-
co kot za Škofljico, verjetno ni treba pose-
bej poudarjati, saj kolesa CULT niso zgolj 
kolesa, so slovenski produkt trdega dela, 
blagovna znamka pa je poznana širom po 
svetu. Eden od dejavnikov te prepoznav-
nosti je zagotovo tudi dejstvo, da je bilo 
kolo znamke CULT kot protokolarno da-
rilo podarjeno ameriškemu predsedniku 
Georgeu Bushu mlajšemu, ko je bil na 
obisku v Sloveniji. Ni skrivnost, da kolo 
CULT vozi tudi slovenski predsednik dr. 
Danilo Turk, predsedniki raznih politič-
nih strank v Sloveniji, razni estradniki 
in športniki, kot so npr. poznani košarkar 
Dino Radja, in še mnogi drugi. Med njimi 
je tudi naš občan, svetovni popotnik Aleš 
Juvanc, ki je prav s tem kolesom prekole-
saril praktično že ves svet. Vozijo pa jih 
tudi tekmovalci na olimpijskih igrah in 
svetovnih prvenstvih. 

Matjaž Debelak, vodja podjetja, odlič-
no sodeluje z dvema odličnima ekipama: 
Sloga 1902 in Perutnina Ptuj. Prisotni pa 
so tudi v gorskem kolesarstvu, saj so v 

spustu z ekipo iz Trbovelj pobrali že vse 
možne naslove v Sloveniji in bližnji oko-
lici. Pravi pa, da so ponosni tudi na kolo 
Krpan, ki so ga izdelali za slovenske po-
štne delavce. Zdaj ta kolesa uporabljajo 
tudi hrvaški, bosanski, srbski in estonski 
poštarji, dogovarjajo se še z madžarskimi 
in makedonskimi, računajo pa na ves bal-
kanski trg.

Pred kratkim pa so presenetili še z eno 
marketinško potezo. Po zmagi naših hoke-
jistov na svetovnem hokejskem prvenstvu 
skupine B, so hokejiste presenetili s kole-
si višjega cenovnega razreda, ki jih bodo 
za prav vsakega posameznika izdelali po 
meri. Fantje se bodo z njimi pripravljali 
na novo sezono, hkrati pa predstavljali 
blagovno znamko, na katero smo ponosni 

tudi v naši občini. Med njimi je tudi naš 
občan, Lavričan, Andrej Hebar, ki nam bo 
lahko iz prve roke povedal, kako kakovo-
stno je CULT-ovo kolo.

Omenjeno podjetje pa poleg osnovne 
dejavnosti organizira tudi različne špor-
tne dejavnosti in izlete. Ena od dejavnosti 
je zagotovo tekmovanje za najmlajše, t. i. 
OKI (http://oki.cult.si/oki.php), ki se je 
zelo razširilo po Sloveniji. Tudi v našem 
društvu se bomo pričeli udeleževati teh 
tekmovanj, ki združujejo zabavo in rekre-
acijo ter omogočajo otrokom in staršem, 
da spoznajo prednosti kolesarjenja kot 
obliko rekreacije. 

Bojan Božič,
MTB LAVRICA KLUB

mtb@lavrica.eu
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Letos 1. občinsko tekmovanje koscev in grabljic
Občina bo svojo ekipo izbrala na občinskem tekmovanju, ki bo potekalo v okviru praznovanja dneva državnosti, 19. junija 2010, 

pri dvorcu Lisičje. Na tem mestu objavljamo prijavnico. Pohitite s prijavo!

Ob dveh čistilnih akcijah nam delo ni 
uspelo povsod. Na primer na cesti z Lavrice 
proti Hauptmancam in na mejni cesti z MOL 
v Borkovju – cesta od vezne ceste Haupt-
mance–Grmez, kjer bo treba s tovornjakom 
odpeljati precej gradbenega materiala. Tako 
delo se ne da opraviti ročno. Treba je pripe-
ljati nakladalnik in tovornjak, če želimo, da 
bo uspeh popoln. Izpit iz čiščenja ni bil opra-
vljen v celoti. 

Tu ne gre zameriti tistim čistilcem, ki so 
pobirali drobne odvržene odpadke. Močno 
upamo, da je morda kdo zadolžen za »težke« 
odpadke. Morda se motimo?

Andrej Pogačnik

Fotografija sprašuje

P R I J A V N I C A
za občinsko tekmovanje koscev in grabljic v Občini Škofljica

……………………..................…………..,  …………………, …………................…………………., ……………,
 (ime in priimek)                                              (rojstni datum)                     (naslov)                                      (pošta)

telefon: ………………….............……………………., e-pošta ……………...................…………………………..,

se prijavljam za tekmovalca/-ko:      a)  kosec                           b)  grabljica       
(ustrezno obkroži)     

na občinskem tekmovanju koscev in grabljic, ki ga organizirata TD Škofljica in TD Lavrica v sodelovanju z Občino 
Škofljica in bo dne 19. junija s pričetkom ob 15. uri.

Lokacija tekmovanja: Dvorec Lisičje.

Prijavnice lahko oddate najkasneje do 15. 6. 2010, in sicer po pošti, na naslov:
TD ŠKOFLJICA, ŠMARSKA CESTA 3, ŠKOFLJICA (Jože Dolšina),
TD LAVRICA, DOLENJSKA CESTA 327, 1291 ŠKOFLJICA (Slavka Kregar).

Ali se prijavite na e-naslove: 
td.skofljica@gmail.com,  td.lavrica@siol.net

Vse informacije prejmete na številkah:
Slavka Kregar: 031/874 146,  Jože Dolšina: 040/639 699.

Datum:                                                                                                                 Podpis:
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Iz poslanske klopi

Zakaj arbitražni sporazum ni dober za Slovenijo?

Ob razglasitvi Ljubljane za svetovno prestolnico knjige
bomo v organizaciji uredništva Glasnika in Knjižnice Škofljica

izvedli poseben natečaj

Kaj so brali naši predniki?
in z njim skušali poiskati najstarejšo knjigo v naši občini.

Občane vabimo, da 
se nam oglasijo s po-
datki o najstarejši knji-
gi, ki jo hranijo na svo-
jem domu.

Pogoja sta dva: knji-
ga mora biti stara naj-
manj sto let in mora 
imeti stalen dom v naši 
občini.

O knjigi nas obve-
stite z naslednjimi po-
datki: ime in priimek 
avtorja (če je znan), naslov knjige, kraj in letnica izida, ki jim po želji pri-
ložite fotografijo ali skenirano notranjo naslovnico knjige. Poleg napišite še 
podatke o lastnici/lastniku knjige, ki naj vsebujejo ime in priimek, telefonsko 
številko ali elektronski naslov, in ali ste knjigo pripravljeni posoditi za raz-
stavo. Podatke o knjigah bomo zbirali na e-naslov: glasnik.skofljica@gmail.
com ali pisno v Knjižnici Škofljica do 15. junija 2010, o rezultatih, razstavi 
in presenečenju za lastnika najstarejše knjige pa vas bomo obvestili v septem-
brski številki Glasnika.

Vabimo vas, da nam pomagate ugotoviti, kaj so prebirali naši predniki!

Glasnik, glasilo Občine Škofljica, in Knjižnica Škofljica

Zbrani podatki bodo namenjeni strogo samo za zgoraj predstavljeni natečaj in bodo 
do konca le-tega hranjeni v uredništvu Glasnika, nato pa uničeni.

Za Slovenijo je ta sporazum slab, ker 
ogroža pomorski status slovenske dr-
žave, saj jemlje pravico do uporabe že 
razglašenih suverenih pasov v Jadranu. 
Za Slovenijo je ta sporazum slab, ker 
ogroža teritorialno povezavo Republike 
Slovenije z mednarodnimi vodami Sredo-
zemlja. Ta sporazum ogroža gospodarski 
interes Luke Koper in Slovenije. Spora-
zum ogroža slovensko suverenost in jo 
izpostavlja nesorazmernemu tveganju v 
času, ko je mednarodni položaj Slovenije 
objektivno najmočnejši doslej v zgodo-
vini. In ta sporazum je za Slovenijo slab, 
ker je Slovenijo sprl. Zdaj nismo v sporu 
s Hrvaško glede meje, kar bi bilo normal-
no, ker imamo različna stališča, v sporu 
smo Slovenci, medtem ko je hrvaški sa-
bor z velikansko enotnostjo ratificiral ta 

sporazum in očitno se bo ta spor prenašal 
še v naslednje generacije, kot da nam že 
starih ni dovolj. 

Kot poslanka o naši meji in državni 
suverenosti Slovenije nisem želela gla-
sovati, ker se je koalicija odločila, da za-
dostuje navadna večina, medtem ko smo 
manj pomembne odločitve (vključevanje 
drugih držav v zvezo NATO) sprejemali z 
ustavno, dvotretjinsko večino. Poleg tega 
so nam namenili za razpravo 1 minuto na 
poslanca, kar je nepredstavljivo in nere-
sno do tako pomembnega vprašanja.

Sem pa glasovala za to, da se državljan-
ke in državljani na referendumu odloči-
mo, ali smo za arbitražni sporazum ali ne, 
saj le z glasom PROTI lahko preprečimo 
škodo, ki bi nastala, če se arbitražni spo-
razum uveljavi. Slovenija je s Koroškim 

plebiscitom leta 19191 za borih 5000 
glasov izgubila Koroško in v zgodovini 
smo mnogokrat izgubljali svoje ozemlje. 
Ne želim biti med tistimi, ki bi odločili, 
da se Slovenija lahko odpove tudi stiku z 
mednarodnimi vodami, zato bom na refe-
rendumu glasovala PROTI in vabim vas, 
da naredite enako.

Alenka Jeraj, poslanka v Državnem 
zboru Republike Slovenije

Vlada je desetkrat 
za arbitražni  
sporazum

Predsednik vlade skupaj s svojo ministrsko 
ekipo na svojih spletnih straneh navaja deset 
razlogov, zakaj je arbitražni sporazum dober:

- v nasprotju z Meddržavnim sodiščem v 
Haagu zagotavlja večjo zaščito meje;

- zagotavlja način za pošteno in pravično 
rešitev mejnega spora;

- omogoča vzpostavitev na dan 25. junij 
1991;

- prinaša pošteno, pravično in trajno rešitev 
napram trenutnemu statusu quo;

- arbitražnemu sodišču nalaga, da določi 
stik Slovenije z odprtim morjem, tj. stik slo-
venskega ozemlja z odprtim morjem;

- omogoča fleksibilnejšo uporabo medna-
rodnega prava – upoštevanje življenjskih in-
teresov Slovenije, dobrososedske odnose in 
pravičnost;

- zajema načelo ex aequo et bono (načelo 
zunanje pravičnosti);

- slovenskemu gospodarstvu odpira nove 
priložnosti – sodelovanje med državama; 

- s sporazumom je Slovenija zaščitila svoje 
nacionalne interese;

- prinaša sporazumno rešitev mejnega 
vprašanja.

Vir: www.vlada.si (Desetkrat za  
sporazum), povzel Iztok Petrič

Vabim vas v poslansko pisarno v po-
nedeljek, 7. junija 2010, med 16.00 in 
17.30 v društvene prostore Občine Ško-
fljica.

Lahko me pokličete na tel.: 01/4789 
535 ali se mi oglasite po e-pošti alenka.
jeraj@dz-rs.si. Informacije o mojem delu 
lahko najdete na www.alenkajeraj.sds.si.
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Politične stranke

Občni zbor OO NSi Škofljica – na referendumu bomo »PROTI«

POTRJEN KANDIDAT SDS ZA ŽUPANA OBČINE ŠKOFLJICA

Občinski odbor SDS Škofljica
želi vsem državljanom Republike Slovenije

lepo praznovanje dneva državnosti.

Z veseljem in ponosom se spomnimo pomembnih dogod-
kov iz naše zgodovine, veselimo se uspehov, ki jih je naša 
država dosegla, znova obudimo svoja domoljubna čustva 

in bodimo ponosni, da smo Slovenci ter da lahko bivamo in 
ustvarjamo v samostojni in demokratični deželi.

OO SDS Škofljica

Izvršilni odbor SDS Škofljica je 
na aprilski seji potrdil kandida-
ta za župana Občine Škofljica. 
Soglasno podporo je dobil g. 
Boris Zupančič, ki je dobil tudi 
predhodno soglasje glavnega 
izvršilnega odbora stranke.
Boris Zupančič, univ. dipl. 
pravnik, se je rodil leta 1956 
v Martinji vasi pri Trebnjem. 
Osnovno šolo je obiskoval v Ve-

likem Gabru, gimnazijo v Stič-
ni, na Pravni fakulteti v Ljublja-
ni pa je diplomiral leta 1979. 
Za seboj ima bogate 30-letne 
delovne izkušnje, večinoma na 
vodstvenih položajih. V svoji 
karieri je deloval tako na prav-
nem kot komercialnem po-
dročju, izmed pomembnejših 
funkcij pa naj omenimo nasle-
dnje: 

direktor Marine Portorož, pred-
sednik nadzornega sveta Kapi-
talske družbe, predsednik NS 
časopisne družbe DELO.
Boris Zupančič od leta 1982 
stanuje v Škofljici, v naselju 
Novo Lanišče, je poročen in oče 
dveh otrok, trenutno pa je za-
poslen v podjetju Slovenijales 
kot prokurist. 

Proti koncu aprila smo imeli člani OO 
NSi Škofljica občni zbor, na katerem smo po 
dnevnem redu obdelali vse potrebno, kar na-
laga. Predsednica Slavka Kregar nam je po-
ročala o tem, kako daleč smo s pripravami za 
jesenske lokalne volitve. 

Zbora se je udeležila tudi predsednica NSi 
Ljudmila Novak. Ker smo v času pred refe-
rendumom, naj bo to naša največja skrb, prav 
tako kot pred dvajsetimi leti, ko smo enotni 
postavili samostojno, demokratično državo 
Slovenijo.

Tokrat bomo odločali o mejah naše države 
in ne želimo in ne smemo dovoliti, da bi nam 
izredno slab arbitražni sporazum vzel tisto, 
kar je bilo vedno naše (Slovenija ima stik z 
zunanjim morjem, ne pa, da se ga šele dolo-
či!) – teritorialni dostop po morju do medna-
rodnih voda, ne pa nekakšne služnostne pra-
vice, ki nas bo za vedno potisnila v podrejeni 
položaj s Hrvaško, in to zdaj, ko so odvisni od 
nas pri vstopu v EU.

Meja se določa za vedno, zato ni potrebe, da jo sprejemamo na vrat na nos.
Zato moramo iti na referendum in glasovati PROTI, kar bo znak naše ljube-

zni do Slovenije, ki je naš edini pravi dom na svetu!
Anton Mušič,

za OO NSi Škofljica
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Iz dela naših društev

Uspehi in vprašanja PGD Pijava Gorica

Spoštovane občanke in spoštovani občani Občine 
Škofljica!

V četrtek, 20. maja 2010, je v Ribnici, v idiličnem oko-
lju Škrabčeve domačije, potekala okrogla miza z naslo-
vom Prometna (ne)povezava Kočevske. Osrednja gosta 
sta bila podpredsednik SD dr. Patrik Vlačič, prometni 
minister in poslanec SD v DZ RS, in župan Kočevja g. 
Janko Veber. Okrogle mize se je udeležil tudi predse-
dnik OO SD Škofljica Pangerc Damjan.

Minister je podal vse informacije o trenutnih dejav-
nostih na področju urejanja prometne infrastrukture 
Ljubljana–Petrinje, in sicer tako cestne kot železniške. 
Razveseljivo za občane Škofljice je dejstvo, da bo vlada 
na seji konec maja sprejela potek trase obvoznice Ško-
fljica. Terminski načrt izgradnje je do leta 2013 ali 2014. 

Pomembno dejstvo za občane Škofljice je tudi, da bo 
vlada v kratkem pristopila k posodobitvi obstoječe ce-
ste od Pijave Gorice proti Kočevju z urejanjem nevarnih 

odsekov (tretji vozni pas od Pijave Gorice, ureditev pri-
ključkov stranskih cest na glavno …).

V OO SD Škofljica se zavedamo, da bi bil potek tra-
se obvoznice lahko primernejši, lahko pa bi bil tudi bi-
stveno bolj neprimeren za kakovost življenja občank in 
občanov. V vsakem primeru izgradnjo obvoznice pod-
piramo in smo vložili veliko truda, da bo trasa končno 
potrjena.

V razpravi, ki je sledila, je sodeloval tudi podžupan 
Občine Škofljica Ivan Jordan, ki se je ministru zahvalil za 
pomoč pri podaljšanju trase mestnega potniškega pro-
meta 3B in zavzemanje za izgradnjo prometne poveza-
ve Ljubljana–Petrinja.

Vsem občankam in občanom čestitamo ob 25. 
juniju, dnevu državnosti, in si želimo, da bi vas v 
velikem številu srečali na pohodu po Svarunovi 
poti.

OO SD Škofljica

Tekmovanja so v polnem teku. Za 
nami je prvi del orientacije. Tekmovanja 
v Dvorski vasi smo se udeležili s sedmi-
mi ekipami. Dosegli smo dve prvi mesti 
med mlajšimi in starejšimi pionirkami ter 
dve drugi mesti med mlajšimi pionirji in 
starejšimi pionirkami. Vse štiri ekipe se 
bodo konec maja udeležile regijskega tek-
movanja v Smledniku. Tudi ostalim trem 
ekipam ni veliko manjkalo do mest, ki 
vodijo v nadaljnja tekmovanja. Za dobre 
rezultate so se ekipe zelo potrudile tudi 
na vajah, saj smo večkrat pretekli gozdne 
poti v gozdu nad Pijavo Gorico. Zahva-
la vsem, ki so si vzeli čas za pomoč pri 
vajah in tekmovanju. Zdaj so na vrsti že 
priprave za gasilsko-športne discipline. 
Te so zbijanje tarče, prenos vode za pio-
nirje, vaja z motorno brizgalno in štafeta 
za starejše pionirje oz. mladince. Zaradi 
manka pionirjev so vse ekipe sestavljene 
mešano iz deklic in dečkov, tako pri mlaj-
ših kot starejših pionirjih. Tekmovanje se 
je odvijalo v Želimljem. Tekmovanja smo 
se udeležili z dvema ekipama pionirjev 

in eno ekipo mladincev. Dosegli smo eno 
tretje mesto in dve peti mesti.

Dotaknil bi se tudi lastništva in samega 
izgleda stavbe Gasilskega doma na Pijavi 

Gorici. Po vseh zapletih z ustanovitvijo 
nove Občine Škofljica je lastništvo stav-
be prešlo na Občino Škofljica. Vseskozi 
si prizadevamo, da bi bila stavba vrnje-
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na Gasilskemu društvu Pijava Gorica. V 
Občini Škofljica smo se že večkrat do-
govarjali o vrnitvi lastništva, vendar smo 
do danes ostali le pri obljubah. Sprejet je 
bil celo sklep občinskega sveta pod vod-
stvom prejšnjega župana g. Jožeta Jurko-
viča o vrnitvi stavbe in pripadajočih ze-
mljišč z dnem 19. 7. 2002. Ob stoletnici 
je prejšnji župan veselo govoril o koncu 
naših težav, vendar so papirji romali pod 
mizo in tam ostali do danes. Tudi sedanja 
župan g. Rigler in podžupan g. Jordan sta 
nam vesele novice prinašala na vsako-
letnem zboru gasilcev na Pijavi Gorici. 
Zahvaljevala sta se za naše požrtvovalno 
delo, a to so samo obljube in še enkrat 
obljube. Žal prihajamo do zaključkov, 
da so predvolilne obljube eno, dejanja v 
mandatu pa drugo. Uslužbencem Obči-
ne Škofljica žal ni več verjeti na besedo 
niti pisnim sklepom občinskega sveta. O 
njihovih težavah, obljubah, opravičilih ne 
bom nič pisal. Gasilci na Pijavi Gorici še 
vedno držimo skupaj, uradniki oz. tisti, 
ki na Občini Škofljica »obljubljajo«, pa 
se bodo spet malce pomešali med seboj 
ob prihajajočih volitvah. Morda pa se bo 
našel kdo, ki bo potegnil pravo potezo in 
naredil primeru konec. 

Hkrati smo razočarani nad odzivom 
za sanacijo stopnic in balkona na stavbi 
Gasilskega doma na Pijavi Gorici. Ustno 
in pisno smo večkrat opozarjali in celo 
ponudili predračun za izvedbo sanacije, 
vendar se nič ne premakne. Občina Ško-
fljica je slab lastnik, kdor misli, da se mo-
timo, naj si pride pogledat stavbo. Samo 
»nekomu« se lahko zahvalimo, da nihče 

še ni dobil kos odpadajoče obrobe ali celo 
cele plošče z balkona ali stopnic. Upam, 
da bodo imeli kandidati na prihajajočih 
volitvah željo, da se predstavijo v dvorani 
Gasilskega doma na Pijavi Gorici. Seda-
nji župan in podžupan sta zgolj ogledova-
la in seveda obljubljala. Odgovornost je 
na njuni strani.

Za konec bi vse občane Občine Škoflji-
ca lepo povabil na našo gasilsko veselico, 
ki bo 24. 7. 2010, ko bomo tudi slovesno 
prevzeli naše novo vozilo Mercedes-Benz 
Sprinter. Za hrano in pijačo bomo poskr-
beli gasilci in gasilke PGD Pijava Gori-
ca, za dobro voljo in glasbo pa ansambel 
Roka Žlindre.

Andrej Pirc,
predsednik PGD Pijava Gorica
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Nobelovci v barvah v Knjižnici Škofljica
Člani likovnega društva imamo za sabo 

še eno uspešno razstavo in prvo predava-
nje na temo likovne umetnosti. V četrtek, 
6. maja, smo se zbrali v Knjižnici Škoflji-
ca, kjer smo odprli razstavo Nobelovci v 
barvah. Zelo smo bili veseli, da so nas s 
svojo prisotnostjo počastili tudi g. podž-
upan Roman Brunšek, predsednica KUD 
Škofljica Marija Gregorič, predsednik TD 
Škofljica Jože Dolšina in fotograf Ferucco 
Hrvatin. Ker v zadnjih letih ogromno tru-
da vlagamo v svoje znanje, iščemo nove 
izzive, odkrivamo nove tehnike, smo si 
želeli, da bi tokratna dela nekdo ovredno-
til. Zato smo prosili go. Pavlo Perme, pro-
fesorico likovnega pouka, da napiše kriti-
ko. Želeli smo si predvsem oceno svojega 
dela, ali rastemo in kako napredujemo. 
Ker nas ga. Pavla spremlja že vsa leta (ne-
kaj let je bila tudi članica Likovne skupi-
ne 2002), je bila prava oseba za povzetek 
našega likovnega znanja. Na otvoritvi nas 
je izredno pohvalila in bila zadovoljna z 
našim dosedanjim delom. Predvsem jo je 
veselilo, da likovno rastemo, da iščemo 
vedno nove motive in izzive. Za vsako 
delo posebej se je potrudila in ga skozi 

svoje likovno znanje ovrednotila. Po izčr-
pni kritiki – vsi smo bili veseli, ker je bila 
pozitivna – nas je Matjaž Stopar poučil 
o dveh največjih likovnih umetnikih 20. 
stoletja. Pripravil je prijetno predavanje 
o Picassu in Matissu. Vse prisotne je za 
zaključek čakala pogrnjena miza dobrot 

in ob dobri kapljici vina smo se veselili 
še enega uspešnega odprtja. Vse, ki ste 
dogodek zamudili, vabimo, da si razstavo 
ogledate v knjižnici Škofljica. Na ogled 
bo postavljena do konca junija.

Maja Novak,
predsednica Likovnega društva 2002

Proslava ob 65. obletnici osvoboditve Slovenije

Spominska svečanost na Orlah
Slavnostne prireditve ob 65. obletnici 

osvoboditve Slovenije so se v Ljubljani 
in širši okolici začele že 6. maja pri spo-
meniku na Orlah. Na tem kraju so se bíle 
zadnje težke bitke Gubčeve in Levstikove 
brigade. Na Orlah in Selah – zadnji črti 
pred Ljubljano – so se Nemci dobro utr-
dili v bunkerjih in zagrizeno branili ob 
pomoči artilerije in topništva. Dva dni 
pred kapitulacijo okupatorja je v hudem 
in kratkem boju padlo 86 in bilo ranjenih 
124 borcev partizanskih brigad. 

Zbrane ob spomeniku padlim na Orlah 
so najprej pozdravili gospod Boštjan Ri-
gler, župan Občine Škofljica, in gospod 
Zoran Janković, župan Ljubljane. Slav-
nostni govornik in častni gost spominske 
slovesnosti je bil gospod Milan Kučan, ki 
je spregovoril o zmagi in odgovornosti za 
mir in svobodo, med drugim tudi z nasle-
dnjimi besedami:

»V različnih časih se odgovornost za 
mir in svobodo uresničuje na različne na-
čine. V našem času najprepričljiveje z utr-
jevanjem miru, za katerega si bomo priza-

devali ljudje v večini držav in območij na 
našem vse bolj ogroženem planetu, tudi s 
pripravljenostjo upreti se – tudi z orožjem 
– vsemu, kar bi ogrožalo varnost in mir. 

Ta odgovornost se uresničuje tudi v 
vztrajnem prizadevanju za socialno var-
nost in za notranjo povezanost družbe. 
Prizadevanje za družbo torej, ki nagraju-
je ustvarjalnost, podjetnost in pogum člo-
veka, poskrbi pa za tiste, ki jih življenje 
potisne na obrobje. Trdne so namreč le 
tiste družbe, v katerih ni nihče odveč in 
nihče tudi ne želi in ne more živeti na tuj 
račun. Na preizkušnje so dobro pripra-
vljene predvsem družbe z visoko stopnjo 
medsebojnega zaupanja in solidarnosti, 
kjer ne prihaja do trganja socialnih vezi. 
Tudi zato, ker znajo poiskati ravnovesje 
med delom in kapitalom. 

Odgovornost za mir in svobodo pa se 
začne že pri sprejemanju in uveljavlja-
nju načela, da je meja človekove svobode 
svoboda drugega človeka in da je spošto-
vanje človekovega dostojanstva dolžnost. 
Zato se je treba upreti vsemu, kar ga 

Zbrane na Orlah je pozdravil gospod Bo-
štjan Rigler, župan Škofljice. 

ogroža, kar ponižuje človeka in posega v 
njegove pravice. To pa sta v prvi vrsti so-
vražni govor in nestrpnost, ki nista samo 
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znanilca sovražne drže, ampak sovraštvo 
tudi rojevata in poglabljata, s tem pa 
ogrožata našo varnost in mir ter izpodko-
pavata demokratične temelje družbe. 

Tudi dogodki, ki se jih spominjamo da-
nes, od nas zahtevajo, da ustavimo sovra-
žni govor, saj je prapočelo vsega zla, ki se 
nam je, Slovencem, zgodilo med vojno in 
neposredno po njej, prav sovražni govor, 
ki sega daleč nazaj v preteklost in nas je 
tako usodno razdelil, da smo kljub jasnim 
znamenjem časa in grožnjam, ki so nam 
jih prinašala, vojno pričakali razklani in 
nepripravljeni. 

Sovražnega govora ni mogoče opravi-
čevati s sklicevanjem na pravico do svo-
bode govora, kajti sovražni govor vodi 
naravnost k ukinitvi te pravice. Še posebej 
pa s tem ni mogoče opravičevati sovra-
žnega govora v državnih ustanovah, celo 
v predstavniškem domu, kjer poskuša ta 
govorica postati legitimno sredstvo po-
litičnega boja, pa čeprav ruši avtoriteto 
in verodostojnost države, njenih ustanov 
in zmanjšuje zaupanje državljanov vanje. 
Zaupanje pa te ustanove nujno potrebuje-
jo, v krizi in v sedanjem načrtovanju naše 
prihodnosti še toliko bolj. 

Razmere zahtevajo streznitev. Zahteva-
jo pa tudi drugačno, civilizirano raven 
naših razprav, drugačen, kultiviran in str-
pen politični besednjak, ki nas bo v sku-
pni odgovornosti povezal in ne ločeval in 
razdvajal.«

Slovesno vzdušje na Orlah je popestri-
lo sodelovanje Partizanskega pevskega 
zbora in zelo lep nastop učencev Osnovne 
šole Škofljica, kar je obiskovalce iz Ško-
fljice navdalo s posebnim ponosom.

Tradicionalnega pohoda na Orle po poti 
mimo gradu Lisičje so se tako kot vsako 
leto udeležili tudi številni člani KO ZZB 

Praporščaki in zastave so zapolnili Nazorjevo ulico.

Člani KO ZZB NOB po Poti spominov in tovarištva.

NOB Škofljica. Na poti domov smo se na 
Lisičju odzvali prijaznemu povabilu naših 
članov Bince in Ivana Brezinščaka, ki sta 
nam ponudila okrepčilo in pijačo. Zahva-
ljujemo se jima za gostoljubje. 

Pohod po Poti spominov in tovari-
štva

Pohoda, ki je letos potekal v treh za-
porednih dneh, in sicer od 6. maja do 
zaključne slovesnosti 8. maja, se je ne 
glede na kislo in deževno vreme udeleži-
lo veliko število šolskih otrok in dijakov 
srednjih šol, do zaključnega dne, ko so se 
pohodnikom po Poti spominov in tovari-
štva pridružile tudi trojke, ki so tekmova-
le v teku na 12 in 28 km. Podelitev nagrad 
zmagovalnim ekipam je potekala na Me-
stnem trgu. 

Pohoda po Poti spominov in tovarištva 
od Vrhovcev do Mestnega trga so se ude-
ležili številni člani KO ZZB NOB Škoflji-

ca. Čeprav je muhasto vreme kar naprej 
odpiralo in zapiralo dežnike, to naših po-
hodnikov sploh ni motilo.

Slovesnost na Prešernovem trgu v 
Ljubljani

Letošnje praznovanje dneva zmage 
nad fašizmom in nacizmom ter osvobo-
ditev mesta heroj je slovenska prestol-
nica Ljubljana praznovala še slovesneje 
kot doslej. V Ljubljani so se zbrali borci 
in delegacije Zveze borcev za vrednote 
NOB ter člani Združenja veteranov vojne 
za Slovenijo iz vse Slovenije. Pogled na 
strnjene vrste praporščakov z zastavami 
partizanskih enot in ZZB NOB, prapori 
Združenja veteranov vojne za Slovenijo 
in enot Slovenske vojske, ki so zapolnili 
Nazorjevo ulico v središču mesta in nato 
skupaj z rudarsko godbo odkorakali na 
Prešernov trg, je prizor, ki je zbrani mno-
žici vzbujal ponos v srcih in bo še dolgo 
vreden spomin. Med zbranimi prapori se 
je vil tudi prapor KO ZZB NOB Škofljica, 
ki ga je nosil naš praporščak Janez Klan-
čar starejši. 

Slavnostni govornik na osrednji prosla-
vi je bil gospod Danilo Turk, predsednik 
Slovenije, za njim sta zbrane na trgu poz-
dravila ljubljanski župan gospod Zoran 
Janković in predsednik ZZB za vrednote 
NOB tovariš Janez Stanovnik. V kultur-
nem delu prireditve pa so sodelovali re-
citatorji, Partizanski pevski zbor in Parti-
zanski pevski zbor Pinka Tomažiča iz Tr-
sta. Vse nastopajoče je množica prisotnih 
podprla s krepkim aplavzom.

Besedilo in fotografije
Vera Banić Vukadin, KO ZZB NOB
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DPM Lavrica v juniju organizira BAZAR in taborniški 
lov na lisico 

Društvo prijateljev mladine Lavrica se 
v teh mesecih predvsem povezuje z ak-
cijami in organizacijami, ki delujejo v 
smislu okoljskega oz. naravnega. V aprilu 
smo sodelovali pri čiščenju Slovenije – 
lokalno, postavili smo tudi table na nek-
danja divja odlagališča smeti z željo, da 
jih tam ne bo več. V juniju napoveduje-
mo Bazar, kjer bodo lahko otroci, mladi 
in starši svoje še uporabne predmete za-
menjali ali prodali. Dobrodošli so igrače, 
karte, kolesa, slikice, sestavljanke, vaze, 
torbe, pripomočki, glasbila, DVD-ji, knji-
žice – torej vse, kar ste že uporabili, pa je 
še vedno uporabno. Dobimo se v soboto, 
5. junija, od 10. do 12. ure v Domu kraja-
nov na Lavrici. Vse, kar boste prinesli, pa 
ne boste zamenjali ali prodali, lahko pu-

stite nam, mi pa bomo predmete podarili 
Društvu za pomoč in samopomoč Kralji 
Ulice, ki v projektu Posredovalnica ra-
bljenih predmetov STARA ROBA – NOVA 
ROBA skrbijo za ponovno uporabo že ra-
bljenih predmetov.

Ob dnevu Lavrice, 12. maja, pa DPM 
Lavrica pripravlja taborniški »lov na lisi-
co«, ki je malce podoben lovu za zakla-
dom, s tem da je seveda v naravi in potre-
bujete nekaj pripomočkov za orientacijo 
po kontrolnih točkah. Vabimo starše z 
otroki, starimi nad 5 let, ali mladino, staro 
nad 10 let, če imajo že izkušnje. Pridite v 
športnih copatih, v gozdu bo zanimivo. Za 
tiste najmlajše, ki bodo ostali s starši na 
prireditvenem prostoru, bomo pripravili 

ustvarjalno delavnico, tako da bo poskr-
bljeno za rekreacijo in ustvarjanje.

Veselimo se junija in tudi poletja, ko 
bodo otroci in mladina imeli počitnice in 
bodo več časa s starši. Ponovno vabimo 
zainteresirane k sooblikovanju programa 
DPM Lavrica. Predlagam, da pišete na 
dpm.lavrica@gmail.com, da vas pova-
bimo na naslednji sestanek. Idej imamo 
veliko, manjka nam nogometno igrišče na 
travi, dobrodošli bi bili družinski izleti v 
naravo, povezovanje med starši in otroci, 
morda v času počitnic glede varstva … 
Posebej vabimo novo priseljene, naj se 
vključijo v soustvarjanje življenja na La-
vrici in se nam pridružijo.

Radmila Pavlovič,
predsednica DPM Lavrica

1. Salamijada v Smrjenah – zabava in želja po druženju

Deset slastnih salam v pričakovanju ocenjevanja Foto: Božo Kramar Še zadnji dogovori o načinu ocenjevanja
Pa jo imamo, salamijado, tudi v naši 

vasi. 24. aprila je potekala prva, sicer ne 
čisto profesionalna, vendar vsi upamo, 
da ne tudi zadnja. Dobra kolega g. Božo 
Kramar in vsem znani mesarski mojster g. 
Rajko Marinček sta se že dlje časa pogo-
varjala, da bi tudi v našem kraju izpeljali 
kak družabni projekt. In kjer je želja, je 
tudi pot. Organizirala sta prvo salamijado 
in povabila predvsem vaščane in prijate-
lje, da se izkažejo s svojimi suhomesnimi 
dobrotami. Edina omejitev je bila, da so 
salame iz domače sušilnice in namenjene 
le lastni uporabi, ne pa trženju. Na vabilo 
se je odzvalo 10 lastnikov salam, za katere 
je bil vsak sam prepričan, da je njegova 

najboljša. Določili so predsednika komisi-
je, ki je salame razrezal in jim določil šte-
vilko. Ker je bilo tovrstno »tekmovanje« 
prvo, jim bomo oprostili, da k ocenjeva-
nju niso povabili strokovnjakov. Pač pa so 
sami ocenjevali (seveda nevedoč za lastni-
ka) slastne izdelke. Izmed desetih so jih 
morali izločiti 5, druge pa oceniti od 1 do 
5. Salamo praviloma ocenjujemo po zu-
nanjosti, prerez (vzdolžno in prečno), da 
se preverijo mozaik, vezava, okus, barva 
in vonj. Čeprav v težki konkurenci, je ve-
dno nekdo zmagovalec. Prva tri mesta so 
zasedli: 1. Sašo Zupančič, 2. Drago Panič 
in 3. Dare Krašovec. Drugi sodelujoči so 
bili še: Milka Krašovec, Tomaž in Rajko 

Marinček, Martin Meglič, Janez Marucelj, 
Cabi Bugarin in organizator Božo Kramar. 
Zmagovalec je za nagrado prejel pokal, 
drugi pa so bili veseli majic, ki jih je poda-
ril pokrovitelj Nigrad, d. o. o. Prvouvršče-
ni je poleg pokala dobil častno zadolžitev 
– organizacijo smrjenske salamijade 2011. 

Uradni del tekmovanja je bil zaključen 
ob degustaciji cvička, da pa je lažje teklo 
po grlu, je Janez Kožar poskrbel za zaba-
vo s harmoniko. Namen sta bila druženje 
in sproščena zabava in sta tudi absolutno 
uspela. Vsi sodelujoči pa že pripravljajo 
načrte, kako bodo naslednje leto pripravili 
najboljšo domačo suho salamo.

Maja Novak
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Občni zbor NOVE SLOVENSKE ZAVEZE 2010

Ana Lina Škorc

Profesor Justin Stanovnik

Flavtistka Ana Lina Škorc je množico 
prisotnih postavila v strumno držo, kot se 
spodobi za dobre državljane, ki nadvse 
ljubimo svojo državo Slovenijo, s himno 
ter skladbama Domovina in Allemande. 
Ko govorim o množici, se ne spreneve-
dam, saj imamo v naši občini za stotnijo 
pomorjenih, ki še vedno nimajo kraja in 
dneva smrti, niti kraja, kamor jih je odvr-
gla nova oblast po drugi svetovni vojni. 
In vsi ti, ki niso smeli imeti groba, ima-
jo v naši občini sorodnike, naslednike, ki 
so globoko v svojih srcih zraščeni s temi 
mučeniškimi žrtvami in pričakujejo, da se 
bo to zgodilo tudi na državni ravni in ne 
bodo več, kot se to dogaja v današnjem 
parlamentu in mnogih drugih mestih, o 
njih govorili kot o izdajalcih. Huda Jama 
in druge »hude jame« (600 po številu) po 
Sloveniji so nam zdaj vendar že dopove-
dale, kdo je resnični izdajalec slovenstva. 
Dovolj za uvod, naj nadaljujem s spore-
dom zbora.

Podpisani predsednik OO NSZ Ško-
fljica sem pozdravil prisotne, še posebej 
profesorja in urednika revije ZAVEZA 
prof. Justina Stanovnika, za katerega smo 
bili resnično veseli, da se nam je pridru-
žil. Predsedujoča delovnemu predsedstvu 
zbora Irena Mušič je po poročilu verifika-
cijske komisije razglasila, da smo sklep-
čni, in nam posredovala lansko porabo 

denarnih sredstev, nakar sem podpisani 
podal poročilo lanskoletnega dela našega 
društva ter prireditve in dejavnosti, ki jih 
bomo imeli v letošnjem letu. Da bo manj 
besed, naj omenim, da smo lani dosegli 
vrh (morda vseh društev v naši občini), 
ko smo na občinski praznik gostili pisa-
telja Alojzija Rebulo, ki sodi v sam vrh 
slovenskih pisateljev. Letos imamo poleg 
več drugih nalog konec maja spominsko 
mašo s kulturno prireditvijo na Tratah, za 
občinski praznik nam bodo uredniki revije 
Tretji dan pripravili večer pod naslovom 
ALI SLOVENSKI ČLOVEK ZNA MISLITI 
O SVOJEM PROSTORU IN ČASU. To bi 
bil lahko nekakšen shod občanov Škoflji-
ce, saj se bomo na njem spraševali, kako 
je z našim slovenstvom in pogledom v 
našo prihodnost, da bo polnejša življenja. 
Že danes se odločite, da boste na ta shod 
pripeljali vse, ki bivajo pod vašo domačo 
streho. V nadaljevanju je ga. Irena zapro-
sila gosta profesorja Justina Stanovnika, 
naj nam pove nekaj besed, ki nas bodo 
pripeljale bližje resnici. 

Izvlečki govora: »Poklicani smo, da 
pripeljemo sebe in svoj narod k sebi. Da 
bomo pričeli misliti, živeti in se odzivati 
avtentično – pristno. Nobeno samopov-
zdigovanje ni to, ampak eno samo veli-
ko nalaganje bremen. Kar vprašajte se, 
koliko resničnih besed je izgovorjenih v 

javnosti? Truditi se moramo, da bi posta-
li dovzetni in občutljivi za odličnost, kar 
bi bil prvi od mnogih naslovov, ki bi jih 
potrebovali na naših duhovnih vajah. Taki 
bi postali že, če bi bolj prisluhnili božji 
besedi v cerkvi. Drugi naslov naših du-
hovnih vaj bi obvezno moral biti že zdav-
naj Zgodovinski spomin. Vidite, preživeli 
smo 20. stoletje, v katerem smo takratni 
ljudje šli skozi zadnje skrajnosti, pa se 
še po tolikih letih ne lotimo Kočevskega 
roga, ki je ključ za veliko razumevanje. 
Zakaj se ga Cerkev, ki smo mi, ki smo bili 
udeleženi v tem peklenskem plesu, boji? 
Zakaj ne izkoristimo njegovih energij, ki 
bi omogočile vdor velike luči, ki bi preki-
nile naraščanje nihilistične vsevednosti? 
V tretje nas je pozval, naj bomo hvaležni 
in veseli, da sploh smo in da imamo komu 
biti hvaležni. Kdor se je naučil biti hvale-
žen (po sv. Pavlu), bo poleg sebe zagledal 
tudi drugega. To pa je tisto, kar moramo 
iskati vsi ljudje, tako verni kot neverni.« 

Iz profesorjevih ust je bilo izrečenih še 
veliko modrih besed, pa mi jih prostor ne 
dopušča navajati, zato vas naj pripeljem 
h koncu našega zbora, ki se je zaključil s 
pogostitvijo in odhodom na svoje domove 
v poznem večeru.

Anton Mušič,
predsednik NSZ Škofljica
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Člani KO ZB NOB Škofljica na Javorovici

Javorovica je s svojo lego 618 m visoko 
v osrčju Gorjancev med drugo svetovno 
vojno nudila strateško točko borcem za 
svobodo slovenskega naroda, saj so z nje 
imeli odličen pregled nad dogajanjem na 
šentjernejskem polju vse do Novega me-
sta. Okupator in domobranci so vasico 
skušali večkrat zasesti, a jim ni uspelo.

Dne 15. marca 1944 se je enota z Javo-
rovice udeležila mitinga v Vrhpolju, ne da 
bi predhodno zavarovala svoje izhodiščne 
položaje. Njihova odsotnost je bila izdana 
in nemška vojska je skupaj z domobran-
ci obkolila Javorovico. Vnela se je huda 
bitka in kljub odporu je bilo presenečenje 
preveliko. V bitki je padlo 113 partizanov 
in partizank; 4. bataljona Cankarjeve bri-
gade ni bilo več. Po končanem boju se je 

Nemcem predalo 33 borcev, ki so jih pre-
dali domobrancem, ti pa so jih v kotanji 
pod cerkvijo zločinsko pobili.

V spomin na ta dogodek Občina Šen-
tjernej vsako leto organizira osrednjo do-
lenjsko proslavo ob praznovanju 1. maja. 
Redno se je udeležimo tudi člani KO ZB 
NOB Škofljica, letos za cel avtobus. Ko 
smo se vzpenjali proti Javorovici, nam je 
domačin Jože Jordan opisoval grozote 16. 
marca 1944. Čeprav pretreseni, smo se 
hitro vživeli v dogajanje same prireditve: 
množica praporov, častna straža, slav-
nostna govornika ministrica za kulturo 
Majda Širca in šentjernejski župan Franc 
Hudoklin, učenci OŠ Šentjernej, pevski 
zbor KUD Šentjernej, godba in visoki go-

stje. Prireditev nam bo ostala v prijetnem 
spominu.

Po prireditvi smo se odzvali povabilu na 
»kozarček domačega« naših članov Brede 
in Julijana Pušnika, ki imata v vasi Veliki 
Trn zidanico. Izkazalo se je, da je »kozar-
ček domačega« pomenil lepo pogostitev, 
za katero se Pušnikovima v imenu vseh 
udeležencev še enkrat zahvaljujem. Ko-
silo smo imeli v Mirni vasi na turistični 
kmetiji Lamovšek, kjer nam je domačin 
zaigral tudi na harmoniko, ob tem pa so 
se nekateri hitro zavrteli.

Pot domov je med petjem in pripovedo-
vanjem šal hitro minila. Ob slovesu smo 
si obljubili, da se bomo podobnih dogod-
kov še udeleževali.

Pavla Rojc

DU Škofljica in šport
V DU Škofljica si prizadevajo, da bi v 

športno-rekreativne dejavnosti privabili 
čim več starejših občanov. Število članov 
je v porastu, čeprav jih je še vedno veliko 
raje doma. 

Tekmovalni duh je najbolj prisoten v 
športni sekciji. Za prepoznavnost zagna-
nosti najbolj skrbita ekipi balinarjev in 
strelcev z zračno puško. V zelo močni 
konkurenci prejemata najvišja priznanja. 
Visoko kakovost svojih članov potrjujejo 
prejeti pokali, priznanja in medalje. 

Med vsemi sekcijami je najštevilčnejša 
rekreativno-telovadna sekcija, ki obstaja 
že več kot 10 let. Enkrat tedensko telova-
dijo po sistemu vodene telovadbe. Telo-
vadne vaje so na visoki ravni, prilagojene 

so zdravstvenim potrebam posameznika 
vključno z uporabo sodobnih telovadnih 
pripomočkov. 

Ena ura intenzivne telovadbe vse priso-
tne pošteno utrudi ter jim napolni baterije 
z novo energijo. Za veliko pomoč se Ob-
čini Škofljica zahvaljujejo vsi člani. Na-
jem telovadnih prostorov pod ugodnimi 
pogoji nam veliko pomeni.

Z naštetimi dejavnostmi pa še ni konec, 
veliko jih namreč opravijo tudi izven te-
lovadnice, veliko kolesarijo, hodijo na 
izlete, vsako leto gredo na pohod ob žici 
okupirane Ljubljane, maja vsako leto pri-
hajajo na komemoracijo na Orle, udele-
žujejo se čistilnih akcij, vsako jesen ob 
začetku šole skrbijo za male šolarje itd. 

Ni jih malo, ki se zbirajo v krogu šahistov. 
To je telovadba duha. 

Vsekakor pa na koncu ne smemo poza-
biti zelo prizadevne, požrtvovalne pred-
sednice športno-rekreativne sekcije Vide 
Macedoni. Le malo članov ve, koliko se 
Vida vsestransko odreka v korist članov 
DU. Eno je sodelovanje pri posameznih 
aktivnostih, kjer redko manjka, kje je pa 
še vse ostalo, ko drugi odidejo domov. 

Njena izredno velika zasluga je prav na 
področju telovadbe in rekreacije. Vedno 
znova vabi nove člane, saj lahko s telo-
vadbo največ storite zase, in obljublja, da 
vam ne bo žal. 

Pridružite se.
Andrej Pogačnik



22

Iz dela naših društev

Izkazali so se

V DU Škofljica je sekcija za streljanje z 
zračno puško tekmovala 20. aprila 2010, 
balinarji pa 23. aprila 2010. Vsi so se izre-
dno izkazali. Priborili so si visoka odličja. 
Tekmovali so v Ljubljani. 

Strelci z zračno puško so si priborili 2. 
mesto. Vsaka ekipa je imela posadko s pe-
timi oziroma štirimi tekmovalci. V ekipi 
strelcev so se borili za ponos Občine Ško-

fljica naslednji tekmovalci: Ivan Štepec, 
Julijan Pušnik, Alojz Zakrajšek in Franc 
Volkar. Julijan Pušnik pa je posamično 
dosegel še dodatno 3. mesto.

Strelci so se za to tekmovanje pripra-
vljali enkrat tedensko, in sicer en mesec 
in pol. Na tekmi je bilo šest strelskih ekip. 

Balinarji pa tudi niso zaostajali, pristali 
so na 2. mestu. Njihova ekipa je imela pet 

tekmovalcev. Sicer se je pa pomerilo šest 
moških ekip in štiri ženske. Barve škoflji-
ških balinarjev so sestavljali: Jože Lani, 
Ančka Tomc, Adam Gajturovič, Lojze 
Slak in Jože Jerlah. Ekipa pa je trenirala 
kar vsak dan, če je le vreme služilo. Sta-
rost tekmovalcev ni bila ovira. 

Hvala za požrtvovalnost.
Andrej Pogačnik

Strelci Balinarji

Starodobniki zapeljali v 15. leto
Tradicionalno letno srečanje ljubiteljev 

starodobnih vozil je v soboto, 22. 5. 2010, 
prijetno presenetilo z veliko udeležbo in 
lepim vremenom. Privabilo je preko 300 
vozil z več kot 400 člani.

Jutranji pogled na veliko množico ra-
znovrstnih bleščečih se vozil in motorjev 
je bil veličasten. Prostor so dopolnjevale 

stojnice z rezervnimi deli, prvič ga je po-
pestrila tudi tržnica pod Špančkovim ko-
zolcem.

Škoda, da take prireditve ne zmoremo 
ponuditi na ogled turističnim agencijam, 
saj bi bilo možno privabiti tako stacionar-
ne kot skozi Ljubljano potujoče turiste. 

Boštjan Rigler, župan Škofljice, je po-
hvalil izvrstno organizacijo kluba, saj jih 

še tako velik obisk ne preseneti. V smislu 
prepoznavnosti se redko zgodi, da pride 
v Škofljico toliko ljudi hkrati. OTC klubu 
Škofljica čestitke, še zadnjič pa se je kot 
župan zahvalil za odlično in korektno so-
delovanje.

Ob prijavnem prostoru so bili prisotni 
tudi delavci postaje prometne policije 
Brdo, ki so delili material s preventivno 



23

Iz dela naših društev

vsebino glede prometne varnosti in poja-
snjevali ljudem podrobnosti, o katerih so 
jih spraševali. Matija Mandelj je kot pro-
metni policist menil, da takšna srečanja 
ne prinašajo dodatne nevarnosti za druge 
udeležence v prometu, če so dobro pri-
pravljena in vozniki spoštujemo omejitve 
glede alkohola.

Po startu je bila prva postaja na konj-
skem dirkališču v Vrbljenah, kjer nas je 
pozdravil župan Janez Cimperman. Poču-
timo naj se kot doma, osebno poznanstvo 
z vodstvom kluba je zelo dolgo, zato so 
člani kluba dobrodošli gostje. 

Pozdravlja dejavnost kluba v smeri 
ohranjanja tehnične dediščine. Prav dru-
štva so tista, ki s svojim delovanjem pre-
segajo občinske meje in nerazgledanost. 
Tokrat sodelujejo TD Krim, Konjerejsko 
društvo Krim in Občina, da bi ta priredi-
tev postala ena od povezovalnih turistič-

nih prireditev. Župan meni, da Občina Ig 
kot Občina Škofljica naredita premalo, da 
bi postal turizem eno od glavnih področij 
razvoja naših krajev. Še vedno nimamo 
prenočitvenih kapacitet, priložnosti za iz-
hodišča pa je ogromno: Kurešček, Krim, 
Barje – povsod so naravne in kulturne 
znamenitosti, vredne ogleda. Seveda je 
eden od pogojev urejena prometna infra-
struktura, brez obvoznic prav tako ne bo 
šlo. Zato zahtevajo uvrstitev v državne 
projekte na prometnem področju.

Darja Modic, vodja prireditev v TD 
Krim, je bila zadovoljna, da po dveh le-
tih spet gostijo OTC Škofljica. Delujejo 
lokalno, razmišljajo povezovalno – letos 
bodo gostili medobčinsko tekmovanje ko-
scev in grabljic. 

V prijetnem vzdušju smo zapustili Vr-
bljene in se podali do Brezovice, kjer smo 
bili gostje Avtoservisa Špan. Še posebej 
smo se zabavali z metanjem kocke in ko-
taljenjem gum za lepo nagrado – komplet 
pnevmatik.

Utrujeni, a zadovoljni smo pririnili v 
Škofljico in se okrepčali pod šotorom.

Gospa Sladič, voznica opla kadeta L su-
per, letnik 68, je pot prevozila z 12-letnim 
vnukom Jurijem Piškurjem. Slednji je bil 
navdušen nad avtom, preletom letal in 
helikopterjev nad Španom, postal bo tudi 
član Moto kluba Ižanc.

Brane Šnajdar, blagajnik kluba, je bil z 
udeležbo zadovoljen, pa tudi z ravninsko 
traso, saj v primerjavi z lanskim letom ni 
bilo tako naporno. Vozila so bila dobro 
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pripravljena, zasledili so le tri manjše 
okvare in dve okvari na pnevmatikah. 

Rok Ferengja – pevec zabavne glasbe, 
sicer doma z Gradišča, se je udeležil vo-
žnje z mercedesom, spremljevalnim vozi-
lom pokojnega maršala. Poskrbel je tudi 
za dobro vzdušje in zapel nekaj skladb v 
Vrbljenah. 

Stane Malovrh, član vodstva kluba, je 
ugotovil, da je predvojnih vozil malo, so 
pa bila izredno dragocena – kot ford F, 
letnik 1920. Največ vozil je iz sedemde-
setih let, pet vozil pa ima veljavo, saj niso 
popolnoma restavrirana.

Zahvala za nemoten potek prireditve 
gre tudi redarjem. Miran Demec, eden od 
njih, je poudaril, da so zjutraj prav dobro 
usmerili vozila, da so bila vsa na ogled, 
pa tudi speljevanje ni predstavljalo težav.

Udeleženci smo dobili pokale, ki jih je 
pripeljalo nenavadno vozilo Bawag-Mün-
chen. Lastnik Mihael Gusti Jamnik ga je 
našel v razsulu v Kočevski Reki, kjer je 

nekdaj služilo kot terensko vozilo, name-
njeno vzdrževanju. Obnavljal ga je dve 
leti, dnevno po tri ure in več.

Takšna je usoda večine oldtajmerjev, 
navdušencev in zanesenjakov, ki jih je 

pred 15 leti povezal Franci Gruden, ki 
ostaja še naprej predsednik kluba.

Čestitke tudi njemu za uspešno priredi-
tev!

Peter Pal

Društva so praznovala na GEOSSU
V petek, 7. maja, in soboto, 8. maja, se 

je na Spodnji Slivni ob Geometričnem 
središču Slovenije družilo 600 udeležen-
cev festivala. Stičišče nevladnih organiza-
cij osrednjeslovenske regije, ki ga izvaja 
Društvo za razvoj in varovanje Geossa, 

je organiziralo pravi praznik društev, saj 
se je v dveh dneh predstavilo preko 50 
nevladnih organizacij iz celotne regije z 
izvedbo delavnic, posvetov, nastopov na 
odru in izvajanjem društvenega programa 
na prireditvenem prostoru pod vznožjem 

Geossa. Vabilu k sodelovanju so se od-
zvala kulturna, turistična, športna, roko-
delska, gasilska društva, skavti in drugi, 
ki so pripravili zanimive predstavitve 
na svojih stojnicah in pester program na 
odru. 
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S pomočjo članov društev z Vač in Sliv-
ne, ki so se izkazala pri tehnični izvedbi 
prireditve, smo zmogli pripraviti prostor, 
na katerem so društva s predstavitvami in 
delavnicami pokazala, kaj vse počnejo. 
Bogat dvodnevni program na odru so pri-
pravila društva sama, pri izvedbi je sode-
lovalo več kot 300 prostovoljcev.

Ob dogodku smo povezali tudi pod-
porne organizacije, ki nudijo strokovno 
pomoč in podporo društvom in si priza-
devajo za boljši položaj nevladnega sek-
torja. V dvorani so podporne organizacije 
predstavile svoje programe delovanja in 
možnosti, ki jih lahko društva izkoristijo 
pri svojem razvoju.

Petkova okrogla miza je bila ena od 
dejavnosti pobude MOJA DRUŽBA, s 
katero želimo spodbuditi razmišljanja o 
pomenu nevladnih organizacij, predvsem 
pomen sodelovanja društev z občinami. 
Saj je cilj vseh izboljšanje kakovosti ži-
vljenja občank in občanov. Sodelujoči, 
državna sekretarka Ministrstva za javno 
upravo RS, župani, predstavniki NVO, 
predstavnica razvojne agencije in vod-
ja projekta stičišča, so se strinjali, da so 
tovrstni pogovori koristni in da je treba 
okrepiti sodelovanje nevladnih organiza-
cij in institucij tako na lokalnem, regio-
nalnem kot tudi nacionalnem nivoju.

V okviru pobude Moja družba je na-

stal priročnik, v katerem so predstavljene 
osnovne značilnosti nevladnih organiza-
cij, najpomembnejši del pa predstavlja vr-
sto predlogov sodelovanja in izboljšanja 
komunikacije med nevladnimi organiza-
cijami in občinami. V prihodnjih mesecih 
bodo sledile predstavitve pobude in pre-
dlogov sodelovanja županskim kandida-
tom, in sicer z namenom, da vključijo v 
svoje predvolilne obljube tudi vsebine, ki 
vodijo k izboljšanju položaja društev.

Predstavniki društev ste vabljeni, da se 
priključite pobudi. Več o kampanji najde-
te na spletni strani stičišča: www.srce-me-
povezuje.si

Tjaša Bajc, regionalno stičišče NVO

Vzgoja in izobraževanje

OŠ Škofljica na poti okoli okupirane Ljubljane
Otroci ter njihovi starši smo bili s strani 

OŠ Škofljica vabljeni na pohod po Poti ob 
žici (nekdaj Pot spominov in tovarištva). 
Celotna pot je dolga 32,5 km, poteka pa 
po trasi, kjer je bila med letoma 1942 in 
1945 speljana bodeča žica, ki je zaprla 
mesto. Ob poti stojita 102 spominska ka-
mna.

Pohodi potekajo od leta 1946, tako je 
bil letos organiziran že 64. pohod. V času 
pohoda ob žici poteka tudi tek trojk na 28 
ali 12 km.

Zbrali smo se na Rudniku ob 8.00 zju-
traj, kjer so nas pričakale gospa ravnate-
ljica Jadviga Avsenak ter učiteljici Draga 
Košak in Lucija Erčulj. Dobili smo kar-

tončke, na katerih smo zbirali žige, in se po-
dali na pot skozi Golovec. Naša skupina 34 
pohodnikov se je na vrhu Golovca ustavila 
na prvi malici, potem smo se spustili proti 
Fužinam. Na poti proti Polju smo srečali te-
kače trojk, ki smo jih glasno spodbujali.

Pot nas je že vodila proti Novim Jaršam, 
kjer nas je ujel dež, a volja kljub temu ni 
pojenjala. Ob Vojašnici Franca Rozmana 
Staneta je bilo živahno, saj so vojaki imeli 
dan odprtih vrat. S poti, ki so jo pred dežjem 
varovale veje dreves, smo lahko videli, kaj se 
tam dogaja, a našim nadobudnežem je bil cilj 
McDonald's na Šmartinski. V Jaršah smo do-
bili zadnji žig, potem pa smo se malce mokri, 
a zadovoljni, po 12 kilometrih hoje najedli 
ter odšli proti domu.

Vesela sem, da se šola udeležuje takih po-
hodov, saj je to del zgodovine, ki je naši otro-
ci vsekakor ne smejo pozabiti.

Veronika Križ
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Kulturni dan

Po poti kulturne dediščine na Gorenjskem
V torek zjutraj, 4. maja 2010, smo se 

učenci 8. razredov odpeljali proti Kranju. 
Tam smo obiskali hišo, v kateri je delal in 
umrl dr. France Prešeren. Ogledali smo si 
Prešernov gaj in muzej Železna nit. Nato 
smo se odpravili še v Doslovče, rojstni 
kraj Frana S. Finžgarja, in v Vrbo, kjer 
smo si ogledali Prešernovo rojstno hišo.

V Kranju smo se razdelili po razredih in 
si tako ogledali prostore, kjer je Prešeren 
tri leta delal in ustvarjal. Bival je v prvem 
nadstropju, stanovanje pa je imel najeto. 
Videli smo izvirne posteljo, predalnik in 
mizo. Ogledali smo si še kuhinjo, pisar-
no, njegovo sobo in sobo njegove sestre 
Katre.

Prešernov gaj je bil včasih pokopališče, 
zdaj pa je tam urejen spominski park. Vi-
deli smo Prešernov nagrobnik, grob hčer-

ke Ernestine, nagrobnik Simona Jenka, 
Majdičevo grobnico ter spomenik bazovi-
škim žrtvam.

Sledil je ogled muzeja Železna nit. Tam 
smo si ogledali zelo stare skrinje, ki so jih 
uporabljali za shranjevanje živil in oblek, 
zelo velikokrat pa so jih uporabljali za 
poroke, in sicer z namenom, da si mlado-
poročenci vanjo spravijo vse potrebno za 
nadaljnje življenje.  

Rojstna hiša F. S. Finžgarja je zelo 
majhna, saj družina ni bila ravno premo-
žna. Na posnetku smo poslušali Finžgarja, 

ki je pripovedoval o svojem očetu. V šoli 
(prvi razred je ponavljal) je imel težave 
z nemškim jezikom, sicer pa je bil vedno 
odličen. Odlično je opravil tudi maturo. V 
Želimljem je napisal zgodovinski roman 
Pod svobodnim soncem. 

Nazadnje pa smo si ogledali Prešerno-
vo rojstno hišo v Vrbi. Videli smo takratni 
denar, ki je zelo zanimiv. Za konec smo 
zapeli Zdravljico. Imeli smo slabo vreme, 
smo pa zato izvedeli veliko novega.

Zala Martinc, 8. b

Likovno delo meseca marca
Likovno delo meseca marca je oblikoval Andraž Ambrožič, 

učenec 8. c razreda. Tokrat je bil likovni problem oblikovanje 
prostorske tvorbe iz različnih odpadnih materialov. Andraž je 
stavbo, ki predstavlja bovling areno, oblikoval iz škatle za če-
vlje, lesa v različnih debelinah, stiropora, aluminijaste folije, 
kovinskega kavlja, gobe za cvetje in raznih drugih materia-
lov. Njegov smisel za kombinacije je prišel najbolj do izraza 
na strehi stavbe, kjer je uspešno kombiniral že omenjeno gobo 
za cvetje ter črno gumo, valovito lepenko, plastični zamašek, 
lesene palčke in črno volno, ki gleda iz dimnika. Andraž je pri 
tej nalogi pokazal izjemen občutek za likovno oblikovanje pro-
stora. Delal je samostojno, premišljeno in natančno. Pokazal 
pa je tudi navdušenje do likovnega ustvarjanja, vztrajnost in 
doslednost.

Tjaša Pugelj, 9. c
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Deveti razredi OŠ Škofljica po poteh Srečka Kosovela

Na sliki devetošolci pred knjižnico v Sežani

Na sliki devetošolci v Lipici

V četrtek, 15. aprila 2010, smo se 
učenci devetih razredov iz Škofljice od-
pravili na kulturni dan. Pot nas je najprej 
peljala v Lipico, kjer smo si ogledali ga-
lerijo konstruktivističnega slikarja Avgu-
sta Černigoja. Izvedeli smo, da je slikar 
preživel zadnjih pet let svojega življenja 
v Lipici in svoje izdelke zapustil njim. V 
galeriji smo videli poleg slik tudi njegove 
slikarske pripomočke. Nato nas je vodič-
ka peljala do najlepšega hleva v Lipici, 
ki je bil nazadnje obnovljen ob prihodu 
angleške kraljice Elizabete II. V hlevu 
smo opazili, da imajo konji zelo zapletena 
imena, vodička nam je razložila, kako jih 
dobijo. Pot nas je vodila še do kapelice 
svetega Antona, najstarejšega objekta v 
Lipici. Zanimalo nas je tudi, koliko lipi-
cancev je v Lipici. Odgovorila je, da tristo 
šestdeset v kobilarni Lipica in preko šest 
tisoč na svetu. V prvi pokriti jahalnici v 
Sloveniji smo si ogledali razstavo kočij. 
Nekatere so tudi ene starejših ne samo v 
Sloveniji, ampak tudi na svetu. Na kon-
cu smo po naključju videli konja, ki ga je 
kobilarna podelila kraljici Elizabeti II. Ta 
konj se imenuje Favory Canissa XXII. – 
kraljičin princ. Vsak trener skrbi za šest 
konjev, enega urijo po petinštirideset mi-
nut dnevno.

Drugi kraj, ki smo ga obiskali, je bila 
Sežana, Kosovelov rojstni kraj. Ogledali 
smo si Kosovelovo knjižnico in poslušali 
predavanje o Srečkovem kulturnem in li-
terarnem življenju in delu. Pesnik je umrl 
zelo mlad, slutnjo smrti pa zapisal v pesmi 
Predsmrtnica. Na njegovo poezijo je vpli-
val tudi že omenjeni slikar Černigoj. Kot 
zanimivost naj omenim, da se po Srečk-
ovih konstruktivističnih pesmih zgleduje 
tudi skupina Laibach, saj so te Kosove-
love pesmi blizu tudi današnji mladini. 
Nato smo si ogledali še pesnikovo rojstno 
hišo, saj je bil njegov oče nadučitelj in je 
družina živela kar v šoli. 

Ker je bilo leta 2004 praznovanje stole-
tnice rojstva Srečka Kosovela, so štiri leta 
pred tem dokončno obnovili domačijo v 
Tomaju, kamor smo se odpeljali nazadnje. 
Tam smo obiskali grob družine Kosovel. 
Na pokopališču smo v znak spoštovanja 
prebrali nekaj pesmi. Nekateri smo si tudi 
ogledali notranjost domačije. Vsi otroci 

družine Kosovel so imeli vsaj osnovno 
glasbeno izobrazbo, o čemer pričata vio-
lina in klavir. Po ogledu domačije smo šli 
na avtobus in se odpravili domov. V Ško-
fljico smo prispeli približno ob 16. uri.

Fotografiji K. H. Blatnik
Besedilo Urban Menard, 9. a

POŠ Želimlje

Ob prihajajočem državnem prazniku 
smo pesnili o svojem kraju

V našem kraju bo veselo,
brž ko bo sonce grelo.
Ko veter bo zapihal,

slabo voljo bo odpihal.
Na igrišče bomo šli,

preden vi preštejete do tri!
Koš, gol in igrišče,

to je naše zabavišče.
Tukaj v našem krasnem kraju

smo kot v raju.
Lara Hudnik, 4. r, Želimlje 

*******************************

Želimlje je krasno, nikdar ni prejasno.
Tam otroci so divji kot nevihta na nebu.
Starši vedno ropotajo, se prepirajo in 

klepetajo.
Želimlje je lepo in vsak kdo to ve,

o njem pisal je
Saleški Finžgar, France.

Rok Meško, 4. r, Želimlje

Želimlje so lep kraj,
kot bi bila raj,

vsak se rad vrača nazaj.
Živeti v Želimljem je lepo,
zelena so in mirna zelo,
želim si živeti tu, močno.

Anže Rupert, 4. r, Želimlje

*******************************

Moja vas je lepa vas,
je tiha in je glasna.
Odvisno je od tega,

koliko otrok se krega.

A zmeraj ni tako,
da kregamo se mi.

Največkrat se igramo
in staršem mir damo.

Sara Golob, 4. r, Želimlje
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Ženski pevski zbor Ig v gosteh
TD Lavrica je 4. maja 2010 organizi-

ral in povabil v goste Ženski pevski zbor 
Ig, ki deluje pod okriljem Društva Frana 
Govekarja Ig. Koncert z dogovorjenim 
programom so lahko izvedli le v cerkvi, 
kjer imajo orgle. Zato so zapeli v župnij-
ski cerkvi Ljubljana Rudnik. Vse dožive-
to je imelo vsebino na tematiko šmarnične 
pobožnosti. Program je bil prepleten s pi-
sano paleto Marijinih in pomladnih pesmi 
v treh delih, kot sledi: Marijine antifone 
iz Antiphonale Monasticum, nato pa še 
skladbe Alfonsa X Sabia, Arcaldelta, Mo-
zarta, Kalana, Schuberta, Haydna in Aloj-
za Mihelčiča (Sedem Marijinih pesmi).

Korenine zbora segajo v leto 1994, de-
kleta pa so z rednimi vajami začele leta 
1998. Zbor sestavlja 20 pevk. Redno so-
delujejo na občinski reviji, območni reviji 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
in se udeležujejo gostovanj pri zamejcih. 
Maja 2008 so gostovali v Salzburgu.

Zbor od leta 2005 vodi urednik Gla-

snika Iztok Petrič, ki je poklicu profesor 
zgodovine in sociologije, glasba pa mu 
predstavlja ljubiteljsko dejavnost. Kot so-
listka je nastopila mezzosopranistka Ve-

sna Mencej, na orglah pa ga je spremljala 
Polona Černe. 

Bilo je zelo doživeto in pohvalno.
Andrej Pogačnik

Florjanova maša na Rudniku

Gasilci počastili svojega zavetnika
Rudnik, 9. maj 2010. Ob prazniku sv. 

Florjana so se zbrali pri sveti maši gasil-
ci Občine Škofljica in gasilci z Rudnika. 
Zbralo se je preko 70 članov, s seboj pa 
so pripeljali tudi svojo gasilsko tehniko. 
Vzorno uniformirane člane in njihovo 
zloščeno pločevino je bilo zanimivo vi-
deti. 

Ko vse to vidiš, pa se človek zami-
sli – naj se le zbirajo, vadijo, se učijo in 
še marsikaj, le da bi vse to čim manjkrat 
potrebovali. Seveda pa velja tudi misel: 
če pa jih že potrebujemo, naj bodo čim 
uspešnejši. To so branilci naših domov 
in imetja … Njihovo orodje ni orožje, ne 
uporabljajo topov, pušk, letal in nabojev. 
Njihovo orožje je voda. Z vodo branijo 
naše imetje in domove – hiše in stano-
vanja vseh velikosti, vrst, pa tudi obrtne 
obrate in delavnice. Če je treba, nudijo 
pomoč tudi na cesti, v gozdu, na njivah 
in travnikih. 

Ali kdo kdaj pomisli, koliko prostovolj-
nih ur porabijo za vse to. Vse to delajo, 
da bi bili čim uspešnejši, v dobrobit vseh 
nas. Pri takem delu stalno izpostavljajo 
sebe in svoje zdravje za vse nas. Koliko 
je že bilo nesreč pri reševanju in opravlja-
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nju brezplačnih del. V zadnjem času je 
na podeželju že opazen upad članstva v 
gasilskih vrstah. Povsod se trudijo prido-
biti podmladek za gasilske vrste. Uspeh ni 
prav velik, saj je danes čas, ko vse to za-
stonjkarstvo ni več zanimivo. To je samo 
trdo delo, ki počasi utruja. 

Zato ob tej priliki prosim vse dobromi-
sleče, ne zaprite vrata pred njimi in ne za-
vrnite gasilcev, ko pobirajo prispevke za 
srečelov ali ko za novo leto pridejo voščit 
»srečno« s koledarjem v roki.

Na koncu globoko doživete svete maše 
je domači župnik Lojze Zupan blagoslo-

vil vse, kar so pripeljali s seboj. Gostitelj 
letošnjega zbora je bil PGD Lavrica, ki je 
vse zbrane gasilce tudi skromno pogostil. 
Hvala vsem gasilcem za požrtvovalno 
delo in naj velja njihov pozdrav: »Na po-
moč!«

Besedilo in fotografije Andrej Pogačnik

Estetika in funkcionalnost sodobne arhitekture
Umetnost posamezne dobe zaznamu-

jejo značilnosti, ki so odraz takratnega 
dogajanja in življenja. Lahko bi rekli, da 
obdobje (ali umetnostni slog) odgovarja 
predhodnemu času oziroma slogu. Kot 
je po v nekaterih primerih že pretirano 
okrašenem baroku prišel strogi klasici-
zem, je tudi sodobna umetnost posledica 
pretekle dobe in vsaj v splošnem odraža 
njeno nasprotje. Če pa je za časovno bolj 
oddaljene umetnike veljalo, da so skušali 
doseči zahteve tako po namembnosti iz-
delka kot tudi po estetski plati, bi za so-
dobno umetnost to težko trdili. Da ima vi-
zualna stran prednost pred funkcionalno, 
velja prepogosto predvsem v arhitekturi. 
Zahodnoevropski stavbarji, na primer, ki 
so gradili cerkve v času romanike in go-
tike, so zaradi romarskih potreb v samo 
arhitekturo vključili kapele in obhode, s 
čimer so pridobili prostor za številne ro-
marje. Te »romarske arhitekturne dodat-
ke« so v načrte vključili po določenih ta-
krat veljavnih estetskih nazorih, obenem 
pa so upoštevali tudi simbolično vrednost, 
ki so jo lahko dodali načrtovani zgradbi. 
Za marsikaterega današnjega oblikovalca 
ali arhitekta bi težko rekli, da postavlja 
namembnost izdelka pred uporabo, kar je 
ravno nasprotno vsebini, ki jo je leta 1906 
objavil Otto Wagner v manifestu. Dunaj-
ski arhitekt namreč za temelje oblikovanja 

arhitekture navaja namen, konstrukcijo in 
gradivo. Seveda so v 20. stoletju postali 
mikavni poskusi z različnimi materiali, 
ki jih pred tem nismo poznali. Tako so se 
sčasoma začeli uveljavljati steklo, beton, 
jeklo in druge surovine, s katerimi je bilo 
mogoče dosegati povsem drugačne rezul-
tate, kot jih je nudila preteklost. Funkcio-
nalizem, ki je poudarjal, da mora oblika 
slediti uporabi, je s seboj prinesel čiste 

oblike (kocka, kvader, pravi kot) ter sku-
šal opustiti vsakršno nepotrebno okrasje.

Primer novejše arhitekture je cerkev 
sv. Cirila in Metoda v Škofljici. Zasno-
va glavnega cerkvenega prostora kaže na 
problem neusklajenosti oblike in namena. 
Za svetišča že od nekdaj velja, da so nji-
hova najpomembnejša mesta oltar. Med-
tem ko so bile starejše cerkve zasnovane 
tako, da so vernika »vodile« proti najsve-
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tejšem delu, škofljiška cerkev te težnje ne 
pokaže. Namesto da bi bila organizacija 
prostora nagnjena k temu, da vernik sle-
di bogoslužju, so sedeži na južni strani 
postavljeni tako, da je vernikov pogled 
usmerjen v postaje križevega pota, sede-
ži v zadnjih vrstah tik ob pevskem koru 
pa sploh onemogočajo pogled na oltar in 
na dogajanje ob njem. Če je arhitekt za 
zgled res vzel starokrščanske cerkve (na 
to namreč namiguje sicer zelo posrečeno 
oblikovana imitacija kasetiranega stropa, 
ki je sodobna različica nekdanjih odprtih 
ostrešij), potem bi moral upoštevati tudi 
dejstvo, da so takratne stavbe vernike 
usmerjale proti oltarju.

Eden od problemov sodobnega arhitek-
turnega oblikovanja so tudi ravne strehe, 
ki se predvsem zaradi preslabe gradnje 
pri nas ne obnesejo najbolje. »Škatlaste« 
oblike stavb – pa če so videti še tako lepo 
in moderno – ne sodijo v deževna pod-
nebja, temveč so primernejša za dežele z 

veliko sonca in malo dežja. Za naše kraje 
so primernejše strehe, ki omogočajo odte-
kanje vode v žlebove in ne skozi strop v 
notranjščino. 

Poleg oblike zna biti problematičen tudi 
material. Steklene stene, na primer, niso 
ustrezne za stavbe, v katerih je treba urav-
navati temperaturo (muzejske ustanove, 
ki morajo hraniti gradivo v določenih kli-
matskih pogojih), prav tako je treba za-
gotoviti pravilno vzdrževanje in čiščenje 
(umazana stekla namreč niso nikakršen 
višek estetike ne glede na obliko arhitek-
ture).

Številni načrtovalci pozabljajo, da 
ustvarjajo stavbe za ljudi, ki njihovih iz-
delkov ne bodo (le) gledali, ampak v njih 
tudi živeli in delali. Oblika je sicer po-
membna, a če ni usklajena z namembno-
stjo in uporabnostjo, potem tudi ni veliko 
vredna.

Besedilo in fotografija:
Nataša Kovačič

ISKANJE
Vsak od nas v svetu išče svoj drugi jaz.

Kako preprosto je koga spoznati,
kako preprosto ljubiti,
kako preprosto srečen biti,
pravi nekdo,
ki življenje sprejema, kot mu dan veleva.

Vsak od nas v svetu išče svoj drugi jaz.

Kako težko je danes živeti,
kako težko vrata srca odpreti,
kako težko komu zaupati,
pravi nekdo,
ki je preveč sveta spoznal,
odgovorov nešteto poiskal.

Vsak od nas v svetu išče svoj drugi jaz.
Vsak od nas ga mora najti pravi čas,
da z njim z roko v roki skozi življenje potuje,
skupaj z njim sanje sreče snuje.

POMLADNO JUTRO
Nad vasjo se zbirajo meglice,
v grmovju žvrgolijo prve ptice.
Jutranji žarki roso pozlatijo,
da dan bo lep, nam tiho govorijo.

Pomladno jutro je narave dar,
pomladno jutro življenja je vladar.
Vse se zdrami, vse se spremeni,
začetka novega se veseli.

Marija Apovnik, Želimlje

NEKOČ – SEDAJ
Ko poletje k nam prispe,
rože odcvetijo,
trave dozorijo,
spomini iz davnine oživijo.

Še preden so v ranem jutru
petelini zapeli,
na senožeti kosci so odšli,
z oslami kose brusili,
drug drugega bodrili.

Za zajtrk koscem
žgance z ocvirki
grabljice so prinesle,
se malo med kosci muzale,
na vročem soncu seno obračale,
ga v kup grabile, kopice delale,
zvečer domov s pesmijo se vračale.

A čas prinesel je razvoj,
ni več koscev,
pesmi in grabljic,
njihovo delo,
petje, njihov znoj
je zamenjal hrumeči stroj.

Tončka Podlogar, Želimlje

Knjižnica sporoča

Novo na knjižnih policah
ODDELEK ZA ODRASLE
0 Menedžment

HARFORD, Tim: Dragi ekonomist pod krinko: najboljša pisma iz kolumne Dragi 
ekonomist
1  Psihologija

EDELSTEIN, Jean Hannah: On tako, ona tako: zakaj ženske ne štekajo, zakaj jih 
moški ne štekajo
3  Sociologija, vzgoja, etnologija

SLOVENIJA – duhovna domovina: zgodbe političnih emigrantov
KAPFERER, Jean-Noel: Govorice: najstarejši vir informacij
TEMPLAR, Richard: Sto pravil za starševstvo: priročnik, s katerim boste uspešno 

premagali vse vzgojne izzive
KUMP, Sonja: Prestari za učenje: vzorci izobraževanja in učenja starejših
OKOLIŠ, Stane: Zgodovina šolstva na Slovenskem
SMOLEJ, Marija: Oblačenje skozi čas

5  Okolje, rastlinstvo
ESENKO, Ivan: Vrt, učilnica življenja
KOSMAČ, Vesna: Rastlinski ključ za določanje lastnosti rastišč

6  Medicina, kmetijstvo, vrtnarstvo, kuharstvo
BOUTENKO, Victoria: 12 korakov do presne hrane: kako premagati odvisnost od 

kuhane hrane
LUTZNER, Hellmut: Prerojeni s postom
DIEDERICHS, Gilles: Masaža dojenčka + zgoščenka
HILL, Philip: Shizofrenija, moja sopotnica: popotovanje od diagnoze učnih težav 

skozi obdobje duševne bolezni do kariere poklicnega socialnega delavca
D'ADAMO, Peter J.: Širje načini zdravega življenja za boljše zdravje in metaboli-

zem ter za doseganje čim večje vitalnosti v vsakem življenjskem obdobju
HROVAT-Kuhar, Eva: Poporodni izziv: ko dvojina postane množina
VRTNARJEVA kuharica: več kot 200 receptov za jedi z vašega vrta ali zelenjavne 

gredice
TAUTZ, Jurgen: Čudežni svet čebel: biologija superorganizma
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RUSCHITZKA, Gudrun: Rukola in čemaž: sveže, okusno in 
zdravo.
7  Urbanizem, ročne spretnosti, fotografija, alpinizem

GORZA Jereb, Alenka: Čudoviti vrtovi Slovenije: 26 zasebnih 
okrasnih vrtov

GOLUB, Zdenka: Preženimo dolgčas: ustvarjati pomeni dva-
krat živeti

ŽIVKOVIČ, Antonio: Odsev spomina: fotografije
ŽIVKOVIČ, Antonio: Fotografije
ŽIVKOVIČ, Antonio: Črna dolina
KOZINC, Željko: Okrog Ljubljane: 61 izletov

80/82  Jezikoslovje, literarna teorija, pisma
KOŠIR, Manca: Drugačna razmerja

821-2 Dramatika
DRŽIĆ, Marin: Nunc Maroje: komedija, ki jo je v dvorani me-

stnega sveta prikazala glumaška družina Pomet
821-311.2  Družabni roman

MCGOWAN, Kathleen: Knjiga ljubezni
BROWN, Sandra: Zrcalna podoba
JOHNSON, Jane: Pirati srca
RUFIN, Jean-Christophe: Vonj po Adamu
MILLER, Alex: Pokrajina slovesa
GIORDANO, Paolo: Samotnost praštevil
CRUSIE, Jennifer: Lahkoživke
HOWARD, Linda: Mackenziejeva gora
VIDMAR, Janja: Pleme
TOPOL, Jachym: Hladna dežela
D'ALESSANDRO, Jacquie: Polnočna priznanja
AHERN, Cecelia: Če bi me videla
MORRISON, Toni: Milost
CHEVALIER, Tracy: Čudovita bitja: navdihujoča zgodba o 

neuničljivem prijateljstvu dveh žensk in velikih odkritjih 19. 
stoletja

BERNI, Romana: Poredni dekleti
BRADFORD, Barbara Taylor: Dediči Ravenscarja
WOODIWISS, Kathleen E.: Ljubiti tujca
ROTH, Philip: Umirajoča žival

821-7  Humor
MANZANO, Manuel: Zajec in pol

821-311.6  Zgodovinski roman
DIETRICH, William: Ključ iz Rosette
SIVEC, Ivan: Saga o Karantaniji. Del 3, Kneginja Ema
FREDIANI, Andrea: Jeruzalem: velika zgodovinska romanca

821-312.6, 929  Biografski roman, biografije
STENGEL, Richard: Pot Nelsona Mandele: petnajst lekcij o 

življenju, ljubezni in pogumu
ALI, Nojoud: Jaz, Nojoud: prodana, prisilno poročena in loče-

na pri desetih letih
SIRC, Ljubo: Dolgo življenje po smrtni obsodbi

821-94 Spomini
MAHNIČ, Mirko: Devet mesecev
NADRAG, Katarina: Utopljene sanje: o poti iz alkoholnega 

pekla
821-312.4  Kriminalke

CAIN, James Mallahan: Poštar pozvoni vedno dvakrat

IGNATIUS, David: Telo laži
GOMEZ-Jurado, Juan: Emblem izdajalca
BATTLES, Brett: V senci izdaje

821-312.9  Znanstvena fantastika
MEAD, Richelle: Poljub smrti

9 Geografija
PRESTOLNICE Evrope

Pripravila: Alma Vidmar Mederal

Kaj berejo knjižničarji?
John Kennedy Toole: Zarota bebcev

Moram priznati, da me še noben ameriški roman ni navdušil 
tako kot edino delo tragično preminulega pisatelja. Naredil je 
namreč samomor in nam zapustil eno samo, a briljantno napisa-
no knjigo. Značaji v njej so tako dobro izrisani, da spominjajo 
na kakšen film nekdanje jugoslovanske produkcije. Nikoli se ne 
sprašujete, kdo je ravnokar odprl usta, čeprav je knjiga sestavlje-
na pretežno iz dialogov.

Roman je pripoved malce čudaškega, asocialnega, zavaljene-
ga intelektualca, ki živi pri svoji mami in skoraj nikoli ne gre iz 
hiše. Poskuša se v vseh vrstah umetnosti in z instrumenti gnjavi 
sosede. No ja, ti so tako kot drugi sodelujoči sloji družbe pred-
stavljeni z eno samo tipično osebo – sosedo.

Po nesrečnem naključju se obenj obregne precej nesposoben 
policist, medtem ko Ignacij čaka pri avtu na svojo mamo. Zaplet 
je na moč komičen in spremeni celotno življenje glavnih dveh 
protagonistov.

Da bi si malce oddahnila, se zatečeta v bar, kjer s svojo ču-
dno pojavo naletita na nove težave. Potem pa pijana mati zadene 
podpornik balkona, ki se podre, in očetova pokojnina ne zado-
šča, da bi lahko pokrila odškodnino. Zato mati sklene, da mora 
Ignacij v službo. In kdo bi sprejel debeluha z lovsko kapo in 
naušniki, ki ima končan magisterij?

Z Ignacijevim iskanjem službe se cela zgodba začne komično 
zapletati. Mati pa si najde novo družbo, italijansko teto nadle-
žnega policista in začne z njo hoditi na kegljanje. Predstavljajte 
si sivolaso gospo v krilu, obuto v športne copate na kegljišču! 
Absurdno? Knjiga je napisana tako mojstrsko, da se vam celo 
najbolj komičen zaplet zdi le logična posledica značajev in delo-
vanja oseb, ki so nekakšni antijunaki, a do večine dobronamer-
nih je usoda na koncu vendarle prijazna. Do neke mere tudi do 
Ignacija, ki ves čas zmerja, ponižuje in maltretira svojo mater, 
za katero se pa ne ve prav dobro, koliko je sama pripomogla k 
neznosnemu značaju svojega sina.

Berite in uživajte! 510 strani bo kljub drobnemu tisku minilo, 
kot bi mignil, in na koncu vam bo žal, da je to vse.

Barbara Kaiser  

Guus Kuijer: Knjiga vseh stvari
Knjiga vseh stvari je mladinski roman, ki opisuje težko življe-

nje dečka Thomasa. Njegov oče je verski fanatik, tiran, ki prete-
pa ženo in otroka. Thomas ve, kaj bo, ko odraste – srečen človek.

Knjiga je leta 2005 prejela pomembni nizozemski priznanji 
Gouden Griffel in Gouden Uil.

Irena Goričan

KNJIŽNICA ŠKOFLJICA objavlja KNJIŽNE NOVOSTI  
tudi na internetni strani:

www.skofljica.si in www.lavrica.eu
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POLETNI 
DELOVNI 

ČAS
KNJIŽNICE bo
od 28. junija 

do 27. avgusta: 

PONEDELJEK,
SREDA, ČETRTEK

13.00–19.00

TOREK, PETEK
8.00–14.00

Knjižnica Škofljica vas vabi na odprtje slikarske razstave 

LIKOVNE SEKCIJE
 FRANA GOVEKARJA 

z Iga
Otvoritev razstave bo v ponedeljek,

 5. 7. 2010, ob 19. uri.

Prisrčno vabljeni! 

DRAGI STARŠI IN OTROCI!

Obveščamo vas, da se bodo z 
mesecem junijem pravljičarke 
poslovile, saj so se tudi naši 
pravljični junaki odpravili na 

počitnice.
 Na urah pravljic se jim lahko 
na čudežnih potovanjih  zopet 

pridružite v mesecu septembru. 

Otroci, želimo vam veliko  
igralnih užitkov na prostem!
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Poročilo Športnega društva mladih Špela
Škofljiško Športno društvo mladih Špe-

la je v četrtek, 13. maja 2010, organiziralo 
kros in rolanje v Škofljici. Tekmovanje se 
je odvijalo na igrišču Osnovne šole Ško-
fljica. 

Vreme nam je malo ponagajalo, saj 
smo imeli deževne trenutke, vendar nas 
to ni zmotilo. Tekmovanja se je udeleži-
lo lepo število tekmovalcev in navijačev. 
Tekmovalci so bili vseh starosti, od tistih 
najmlajših pa do starejših veteranov. Sta-
rejši tekmovalci so tekmovali na različno 
dolgih progah, dolžina le-teh pa je bila 
odvisna od njihove starosti. 

Zelo pohvalno je sodelovanje z OŠ 
Škofljica, ki se je tudi v letošnjem letu 
odzvala našemu povabilu k sodelovanju. 
Pravi užitek je bilo pogledati tako mno-
žico, zbrano pred OŠ Škofljica. Tekmo-
vanja so se udeležile tudi sosednje šole. 
Vsak tekmovalec, ki je pritekel v cilj, je 
prejel osvežilni napitek in sendvič. Se-
veda pa so najboljši trije v posameznih 
starostnih kategorijah prejeli medalje in 
praktične nagrade. 

Tekmovanja v hitrostnem rolanju nismo 
izvedli zaradi slabega vremena in s tem 
možnosti poškodb.

ŠDM Špela Škofljica

Maruša Mišmaš potrdila normo za nastop na MOI, 
Katja Zof v metu kopja vrgla državni rekord

24. aprila 2010 je Maruša Mišmaš, čla-
nica AK ŠPELA, potrdila normo za nastop 
na Mladinskih olimpijskih igrah v Singa-
purju. Slabo vreme in mračen dan pa Ma-
ruše pred startom na 400 m z ovirami ni-
sta ustavila. Obrestovalo se je dolgoletno 
delo in pridno treniranje, saj je Maruša s 
startnega bloka krenila agresivno in deset 
ovir na 400 m premagala z odliko ter s ča-
som 1:01:87, kar je za 0,73 stotinke bolje 

od norme (norma 1:02:60), in nakazala, 
da se bo borila za najvišja mesta na MOI. 
Rezultat je hitro obkrožil celotno društvo, 
ki pa je že potovalo v Novo mesto, kjer je 
potekala izbirna tekma. Tudi Maruša se je 
morala hitro odpraviti na pot, saj je imela 
čez tri ure še en start, in sicer je poskušala 
doseči še normo na 1000 m. 

Člani ŠD ŠPELA, ki so že izvedeli za 
informacijo, da je Maruša odtekla sanjski 

tek in si na široko odprla vrata v svetovno 
atletiko, so dobili še dodaten motiv.

Prvi je na stezo stopil Kristian Grunfe-
ld. V teku na 2000 m z zaprekami je svoj 
osebni rekord izboljšal kar za 15 sekund 
(6:51:70 ), kar je pomenilo tudi nastop za 
mladinsko državno reprezentanco Slove-
nije.

Na zaletišču pa se je že pripravljala 
Katja Zof, trenutno najboljša pionirka 
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v metu kopja. Krenila je silovito in 
kopje je letelo zelo daleč. Že s prvim 
metom je Katja napovedala, da bo da-
nes postavila nov državni rekord. V 
drugem metu je Katja kopje zalučala 
že 48,11 m, kar je pomenilo državni 
rekord s 500-gramskim kopjem. Katja 
je imela na voljo še štiri mete. Imela 
je zelo dober občutek, da bo kopje le-
telo še dlje. Uspelo ji je in v šestem 
metu je postavila nov državni rekord 
s 50,39 m. 

Nastopila je tudi ekipa metalcev 
kopja – David Šavli, Jaka Grunfeld, 
Matevž Miškec in Gašper Dizdare-
vič. David je kopje, težko 700 g, vrgel 
45,41 m, drugi mladi člani AK ŠPELA 
pa so nabirali izkušnje. 

Tudi dekleta, ki so tekmovala v 
troskoku, so dosegla odlične rezul-
tate. Manca Groznik je z rezultatom 
10,42 m zmagala, na tretje mesto se 
je uvrstila Tjaša Pečnik z rezultatom 
9,40 m in četrta je bila Klara Groznik 
z rezultatom 9,27 m. Naša najmlajša 
sprinterka Špela Javornik je dokazala, 
da ima izredno hitre noge, in presene-
tila marsikatero starejšo atletinjo, saj 
je dosegla odlično 8. mesto s časom 
27,89 s. 

Zadnja disciplina pa je bil tek na 
1000 m za dekleta, kjer smo pričako-
vali še Marušin tek. Nasvet vaditeljice 
Špele je bil teči v zavetrju in v fini-
šu dokazati, kdo je najboljši. Vedeli 
smo, da je pred tremi urami dosegla 
sanje in nastop na MOI, zato smo se 
vsi v klubu trudili in ob progi budno 
spodbujali Marušo. Prvih 400 m je bil 
tek počasen, nato pa se je začel boj za 
normo za nastop na MOI. Maruša je 
tekla v zavetrju in krenila v silovit fi-
niš zadnjih 100 m. Občinstvo in člani 
AK ŠPELA smo v en glas navijali za 
Marušo. Zadnjih 60 m je pustila vse 
tekmice za sabo in izpolnila še normo 
za MOI na 1000 m s časom 2:57:35.

Maruša in vaditeljica Špela se bosta 
20. 5. 2010 odpravili na pot v Moskvo, 
kjer bo Maruša nastopila na kvalifika-
cijah za MOI na 400 m z ovirami (start 
teka: 21. 5. 2010 ob 16. uri).

Zato vsi, ki spremljate atletiko in 
ste naši privrženci, stisnite pesti, da 
bo Maruša ta majhen kraj v Sloveniji 
s ponosom predstavila v daljni Rusiji.

Čestitke vsem članom za uspešen 
začetek atletske sezone.  

ŠDM ŠPELA ŠKOFLJICA
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Državno prvenstvo navijaških in pompon  
skupin Slovenije

Letos se je državno prvenstvo zopet od-
vijalo na domačih tleh, v Škofljici, in sicer 
15. 5. 2010 v športni dvorani. Po zboru 
pred dvorano so nas razporedili v garde-
robe, kjer smo se uredili, nato pa je sledil 
uradni trening.

Ob 10.30 je bila uradna otvoritev tek-
movanja, kjer so sledili pozdravni govori, 
mimohod skupin in himna. Čas do začet-
ka tekmovanja so nam s svojimi nastopi 
krajšali najmlajši – Cici Frkljice, Pom vr-
tec in Mini Zmajčice. 

V prvem delu tekmovanja so se nam 
predstavile navijaške skupine. Med po-
spravljanjem parterja sta nastopili Fol-
klorna skupina OŠ Škofljica in skupina 
Junior Zmajčice. V drugem delu tekmo-
vanja pa so nam svoje znanje pokazale 
pompon skupine in pom pari, kjer tekmu-
jejo tudi naše skupine iz Športnega dru-

štva Škofljica. Prvi sta se nam v otroški 
konkurenci pokazali skupini Star Frkljice 
2 in Mini Frkljice, ki so s svojima nasto-
poma navdušili in osvojili 4. in 5. mesto. 
V konkurenci mladinskih pompon sku-
pin sta ravno tako tekmovali dve doma-
či skupini. Star Frkljice 1 so osvojile 3. 
mesto, Frkljice pa so bile druge. Sledili so 
mladinski pom pari, kjer sta Nika Fink in 
Katja Kovačič osvojili odlično 4. mesto. 
Spet smo se vrnili k najmlajšim – otroški 
pom pari. V najštevilčnejši konkurenci (8 
otroških pom parov) sta Peter Etling in 
Tjaša Božič osvojila neverjetno 2. mesto. 
In že smo bili pri najstarejših. V katego-
riji članskih pom parov so se nam pred-
stavili kar trije pari iz ŠD Škofljica. Petra 
Fakin in Neža Repar sta osvojili 3. mesto, 
Janja Trope in Kristina Etling 2. mesto, 

Urša Balent in Maja Dolinar pa 1. mesto. 
V kategoriji članskih pom skupin Frklje 
letos niso plesale, saj jih že celo sezono 
pestijo poškodbe. Zato pa niso razočara-
le domačih navijačev in so se predstavile 
s plesnim nastopom. S svojim nastopom 
so popestrile vzdušje tudi plesna skupina 
Sovice ter folklorne skupine. Nato pa so 
svoje znanje pokazali še akrobati.

Po tekmovalnem delu so sledili še na-
stopi skupin Mame Sove in 30+ ter pova-
bljene skupine Sweet with style.

Počakali smo še razglasitev, nato pa 
se odpravili domov. Vsem tekmovalcem 
čestitamo za osvojene točke in mesta. 
Kmalu pa nas lahko pridete pogledat na 
dan rokometa, ki bo 29. 5. 2010 na igrišču 
pred OŠ Škofljica.

Frklja Janja Trope 

Vabilo na  
odbojko,  

badminton in 
fitnes

Letošnja športna sezona gre 
počasi h koncu in že se začenja-
jo priprave na novo. Vse, ki vas 
v prihodnji sezoni zanima re-
kreativna vadba ODBOJKE ali 
BADMINTONA, vabimo, da se 
nam oglasite na e-naslov info@
srd-kosec.si, kamor sporočite 
svoje podatke in želje glede re-
kreacije.

V novi sezoni pa naj bi v špor-
tni dvorani v Škofljici zaživel 
tudi FITNES, zato pozivamo 
vse, ki vas FITNES vadba zani-
ma, da se nam prav tako oglasite 
na zgornji e-naslov.

Za več informacij o dejavnosti 
našega društva obiščite spletno 
stran www.srd-kosec.si.

ŠRD Kosec
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Moška članska ekipa ŠD Škofljica v vrhu slovenskega rokometa

Razočaranje po tekmi in veselje ob  
osvojeni srebrni medalji

V soboto, 24. 4. 2010, je članska ekipa 
ŠD Škofljica še zadnjič v tej sezoni igrala 
uradno tekmo v 2. DRL v domači dvorani. 
Po robu so se postavili prvakom 2. DRL – 
igralcem RK Velike Nedelje. Odločeni, da 
prvi v tej sezoni omenjeni ekipi vzamejo 
skalp, so domači igralci krenili na sreča-
nje zelo motivirano in zavzeto in rezultat 
take igre je bilo vodstvo s tremi zadetki, 
in to kmalu po začetnem otipavanju in 
izenačenosti v prvih minutah. Povedli so 
celo s štirimi zadetki, vendar so se gostje 
zbrali in ob nekaj napakah domačih se je 
polčas končal z rezultatom 16 : 14. V tem 
polčasu sta se zgodili tudi dve diskvalifi-
kaciji, in sicer po ena na vsaki strani. Naj-
prej je v 22. minuti »pordečel« gostujoči 
vratar Kovačec, dve minuti zatem pa še 
Sankovič, ki igra za ekipo Škofljice.

Foto 1
V drugi polčas so naši igralci krenili še 

odločneje in razlika je naraščala do plus 
pet zadetkov – 27 : 22, nekje okoli petde-
sete minute. Od tu naprej pa se je vse sku-
paj obrnilo na glavo. Poškodba Nereda, 
nekaj izključitev, nekaj tehničnih napak – 
in gostujoča ekipa je prednost izničila in 
celo prešla v vodstvo. Zaradi nestrinjanj 
s sodniškimi odločitvami sta prejela rdeči 
karton oz. bila diskvalificirana še Cvetko 
in trener Bašič, zaradi treh izključitev pa 

Veselje po koncu tekme tekmovalcev, trenerja in vodje moške članske ekipe ŠD Škoflji-
ca, saj so izpolnili zadani cilj, uvrstitev v 1 B ligo. Foto: Maja Novak

Tekma spornih sodniških odločitev in z 
izključitvijo trenerja Bašiča. Foto: Maja 
Novak

je bil diskvalificiran tudi Bučar. Sledila je 
sedemmetrovka za goste, ki so jo uspešno 
realizirali in povedli za dva zadetka. Do 
konca tekme so domačini zmogli priigra-
ti le zadetek zaostanka, za kaj več pa je 
žal zmanjkalo časa. Razočaranje igralcev 
domače ekipe je bilo očitno, vendar smo 
zmogli toliko dostojanstva, da smo pošte-
no segli v roke gostujočim igralcem in jim 
potrdili boljšo igro ter čestitali za osvoje-
no lovoriko.

Tako je ekipa RK Velika Nedelja potr-
dila prvo mesto, naši rokometaši pa ostali 
na drugem mestu in si s tem zagotovili 
uvrstitev v 1B-ligo.

STRELCI ŠD Škofljica: Cvetko – 6, 
Nered – 5, Boljtežar – 8, Slanc – 1, San-
kovič – 3, Potrbin – 3, Bučar – 3. 

RK Velika Nedelja: Meško – 1, Hanže-
lič – 2, Horvat – 3, Veselko – 6, Kneževič 
– 1, Ivančič – 8, Tušak – 2, Kumar – 3, 
Špindler – 2, Kvar – 2.

Kaj reči na koncu?
S srebrno medaljo, ki nam jo je okrog 

vratu obesil g. Martinčič, predsednik zdru-
ženja drugoligašev, smo izpolnili obljubo, 
ki smo jo dali pred začetkom sezone, da 
se bomo uvrstili v 1B-ligo. Mnogo je 
bilo tistih, ki v našo namero niso verjeli. 
Igralci, vodstvo ekipe in tudi vodstvo ŠD 

Škofljica smo vedeli, da imamo požrtvo-
valno ekipo, strokovno vodstvo in zveste 
navijače in da nam spričo naštetega mora 
uspeti. Ko smo po prvem delu prvenstva 
osvojili prvo mesto, smo vedeli, da smo 
zelo blizu. V drugem delu smo začeto pot 
samo še nadgradili in uspeh je tu. Vsi, ki 
smo sodelovali pri naši poti proti višjemu 
rangu tekmovanja, smo zelo zadovoljni z 
opravljenim delom. Bilo je ogromno dela, 
žrtvovanega ogromno prostega časa, pre-
litega ogromno znoja, prebrodenih mno-
go poškodb, vendar se je izplačalo. Ves ta 
trud je poplačan s to medaljo in zavestjo, 
da smo delali prav. Naše tekme niso ne-
opažene, upam pa tudi, da smo uspeli za 
rokometno igro navdušiti mlade fante, ki 
so nas gledali in se hoteli poistovetiti vsak 
s svojim skritim idolom. Prva potrditev je 
prišla že s pozivom dveh starejših dečkov 
v državno reprezentanco. Tudi to govori v 
korist našemu delu.

Vsem darovalcem, pokroviteljem, po-
močnikom, sodelavcem in mnogim ano-
nimnim ljudem, ki so bili pripravljeni 
pomagati, ter Občini Škofljica se v imenu 
moške članske ekipe ŠD Škofljica iskre-
no zahvaljujemo za sodelovanje, darova-
na sredstva, odobrene termine v dvorani 
in kakršno koli pomoč pri naši začrtani 
poti. ŠD Škofljica je v zelo kratkem času 
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vijo v hudih poletni vročini, še posebno, 
če imamo korita na okenski polici, kjer se 
sonce močno upre. Pršicam namreč ugaja 
sončna in zavetrna lega. Opazimo jih na 
spodnji strani listov, listi izgubijo zeleno 
barvo in so videti izsesani. Napadena ra-
stlina ne raste več tako bujno in tudi cve-
tenja je vse manj. Preventivno zatiranje 
pršic je uspešno s pripravkom Bio Plan-
tella Aktiv, ko pa so rastline že napadene, 
uporabimo pripravek Vivera Vertimec. 
Na pelargonijah se pojavijo tudi uši, ško-
dujejo jim zaradi izsesavanja, prenašajo 
pa tudi viruse. Nekatere uši izločajo tudi 
medeno roso, kamor se naselijo glivi-
ce sajavosti, zato napadene rastline rade 
počrnijo. Tudi napad uši preprečujemo s 
pripravkom Bio Plantella Aktiv, s katerim 
je najbolje škropiti v zgodnjih jutranjih 
urah. Za lepe in bujno cvetoče rastline ne 
smemo pozabiti tudi na redno tedensko 

dognojevanje. Za gnojenje cvetočih bal-
konskih rastlin in posodovk uporabljamo 
visokokakovostno tekoče gnojilo Plantel-
la Cvet, ki je obogateno z vitamini in iz-
vlečki morskih alg. Vsebnost in razmerje 
hranil pa je povsem prilagojeno potrebam 
vseh cvetočih rastlin. 

Krompirjeva plesen paradižnika
Paradižnik izvira iz Južne Amerike in 

se šele zadnjih nekaj desetletij vzgaja kot 
vrtnina. Pred drugo svetovno vojno so jo 
vzgajali kot okrasno rastlino. V zadnjih le-
tih nam največ težav povzročajo bolezni. 
Ker je paradižnik bližnji sorodnik krom-
pirja, je »podedoval« tudi nekaj nevšeč-
nosti. Najpogostejša bolezen krompirja 
in paradižnika je krompirjeva plesen. Na 
obeh rastlinah se pojavlja ob istem času, 
to je poleti, ko so temperature visoke. Po-
sebej nevarna je v deževnem vremenu, ko 

Šport in rekreacija - Nasveti

postal spoštovan in zaupanja vreden klub 
v slovenskem merilu. Smo enakopraven 
sogovornik na Rokometni zvezi Slovenije 
in spoštovani pri svojih predlogih. Svoj 
položaj želimo samo še nadgrajevati in si 
želimo, da bi se sodelovanje z občino in 
občinskim gospodarstvom še poglobilo. 
V naslednji sezoni nas čaka zahtevno tek-
movanje po strokovni in finančni plati, v 
vseh starostnih skupinah in samo skupaj 

lahko ponovimo oz. nadgradimo letošnji 
uspeh. Vse to naše početje bazira zgolj na 
tem, da želimo mladim iz svoje sredine 
zagotoviti ustvarjalno preživljanje pro-
stega časa, jih s ceste potegniti v športno 
udejstvovanje in s tem obogatiti kakovost 
življenja v naši občini.

Na koncu sporočamo še željo, da bi nas 
v prihodnji sezoni v višjem rangu tekmo-
vanja in v naši lepi dvorani spremljalo ter 

za nas navijalo čim več gledalcev, pred-
vsem pa navijačev. Z dobrim vzdušjem, 
dobrimi rezultati in pošteno igro bomo 
svoje poslanstvo in ugled rokometa v 
Škofljici dvignili na zavidljivo raven, ki 
bo primerljiva s tistimi iz večjih rokome-
tnih sredin.

Janez Rigler, 
vodja moške članske ekipe ŠD Škofljica 

Nasveti

Varstvo pelargonij, surfinij  
in paradižnika

Pelargonije in surfinije so med naj-
bolj priljubljenimi okenskimi in bal-
konskimi rastlinami. Prav njihova 
izjemna razširjenost je vzrok, da jih 
napadajo številne bolezni in škodljivci. 
Vsako leto pa ne smemo pozabiti tudi 
na varstvo paradižnika. 

Pelargonije so doma v Južni Afriki, va-
jene so visokih temperatur in suše, zato 
jih ne smemo prepogosto zalivati. Tako 
surfinije kot pelargonije najbolje uspe-
vajo na južni strani, kjer je najbolj vroče. 
Skoraj ni hiše in balkona, kjer ni vsaj ene 
lepotice. Pri oskrbi obeh rastlin moramo 
biti posebno pozorni. Zalivamo jih zju-
traj, redno jih pregledujemo, jim trgamo 
odcvetele cvetove, tako lahko hitro opazi-
mo tudi pojav bolezni in škodljivcev.

Bolezni in škodljivci 
Koreninska gniloba je najpogostejša bo-

lezen pelargonij, ki se pojavlja predvsem 
zaradi preobilnega zalivanja. Posledici te 
bolezni sta odmiranje in rumenenje listov, 
ob močnem napadu pa rastlina preneha 
rasti in navsezadnje propade. Za prepre-
čevanje bolezni jih že ob presajanju zali-
jemo s pripravkom Vivera Proplant, če to 
niste storili takrat, naredite ob prvih zna-
kih bolezni. Tudi siva plesen je pogosta 
bolezen pelargonij in surfinij, še posebno 
v deževnih letih. Bolezen se pojavi na od-
mrlih cvetovih, ki niso odpadli, temveč so 
se prilepili na vlažne liste rastline. Težavo 
preprečimo, če rastline poškropimo s pri-
pravkom Vivera Switch. Plutavost se na 
pelargonijah pojavi predvsem zaradi pre-
velikih temperaturnih razlik med dnevno 
in nočno temperaturo ter zalivanja s hla-
dno vodo po listih rastline. Zato je dobro, 
da pelargonije zalivamo zjutraj, ko so 
rastline še hladne. Pršice prelke se poja-

Telefon: 080 81 22, e-pošta: gaia@klubgaia.com
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nam lahko uniči celoten pridelek. Da bolezen pravočasno 
preprečimo, jo moramo dobro poznati. Ob napadu krom-
pirjeve plesni listi na zgornji strani porumenijo, na spodnji 
pa se pojavi belkasta plesniva prevleka. Bolezen se pojavi 
na listih in plodovih, ki gnijejo in so neužitni. Bolezen 
preprečimo, če rastline redno škropimo s pripravkom soji-
nega lecitina Bio Plantella Super-f. Škropimo po vsakem 
močnejšem dežju in enkrat na teden v suhem vremenu. Da 
bo bolezni manj, moramo biti pazljivi tudi pri zalivanju v 
suhem vremenu. Paradižnik zalivamo tako, da omočimo 
samo zemljo in ne rastlin. 

Vse vrtnine redno, enkrat na teden, za bogat pridelek 
dognojujemo s tekočim organskim gnojilom na osnovi 
izvlečkov morskih alg Bio Plantella Vrt, za večjo odpor-
nost pa jih poškropimo še z vitaminskim kompleksom Bio 
Plantella Vita. Vitamini iz skupine B, ki jih Vita vsebuje, 
so zlasti koristni v vročem in suhem poletju, saj zmanjšu-
jejo učinke stresa na rastline. Z istim pripravkom rastline 
poškropimo tudi takrat, ko so »ranjene«, in na ta način 
poskrbimo, da hitreje okrevajo. 

Strokovnjaki Kluba Gaia

Pisma bralcev
Zahvala podžupanu Jordanu

Spoštovani gospod podžupan Ivan Jor-
dan!

Čestitke Vam osebno in vsem tistim, ki 
so z Vami na čelu po dolgotrajnem mu-
kotrpnem boju dosegli enega izmed za-
stavljenih ciljev: vzpostavitev in obrato-
vanje MESTNE LINIJE 3B od Ljubljane 
do Škofljice.

Kot prebivalka Škofljice sem presrečna 
s pridobitvijo mestnega potniškega pro-
meta v naši občini.

Z obratovanjem mestne linije 3B se je 

znižal strošek prevoza z avtobusom za 
več kot polovico, izraženo v odstotkih, za 
več kot 50 odstotkov, kar ni zanemarljivo.

Z enim plačilom 0,80 EUR se lahko 
potnik, imetnik Urbane, v času ene ure 
in pol vozi z vsemi mestnimi linijami v 
Ljubljani. Zdaj tudi mi, prebivalci Škoflji-
ce. Kultura prevoza se je s konkurenčno 
linijo vidno povečala, in sicer v smislu 
večje izbire prevoznika, posledično manj-
še gneče, predvsem ob konicah. Linija 
3B v Škofljici pomeni – glede na hitro 

rast števila prebivalcev in negativne vpli-
ve gostega prometa na okolje, da malce 
pretiravam, revolucionarno pridobitev, 
predvsem v zavesti nas, občanov, da ni-
smo zaradi avtobusnega prometa nič več 
drugorazredna primestna občina. Kartica 
Urbana daje in dviguje potniku samoza-
vest enakopravnejšega državljana.

Bravo!!
Lep pozdrav,

Jožica Krošelj

Re odmevu »Bolano v nulo«
Draga Barbara Györfi, najprej sem bil 

trdno odločen, da vam ne bi odgovarjal. 
Potem sem pa prišel do spoznanja, da bi 
bilo zelo nevljudno, če dami ne bi odgo-
voril vsaj v tistih segmentih, v katerih so 
se najina kopja prekrižala. Svoje čutenje z 
ljudmi z nagnjenjem do istega spola sem 
že opisal, čeprav sem v mladosti imel ne-
kaj neprijetnih srečanj, ne čutim in ne go-
jim sovraštva. Naj še enkrat rečem, da ge-
jem in lezbijkam želim vso srečo in pra-
vico, da živijo tako, kot hočejo, nikakor 
pa nimajo pravice, da spremenijo pomen 
zakonske zveze za vse ljudi. O tem, kako 
bosta zakonska zveza in družina oprede-
ljeni v zakonodaji, mora odločati večina 
in ne manjšina. In nerazumljivo je, da je 
potrebnega toliko dopovedovanja, da pri 
posvojitvah ne gre za pravice prihodnjih 

posvojiteljev, ampak za pravice otrok do 
primernih posvojiteljev. Nerazumljivo je 
tudi, da si nekateri (dva moška ali dve 
ženski), ki ne morejo imeti otrok po na-
ravni poti, ne dajo dopovedati, da jih ne 
morejo imeti. In naj zato vsa država z na 
glavo postavljenimi zakoni to rešuje. Tu 
je res prisotna resnična nestrpnost. 

V gornjih besedah ne morete zasledi-
ti nobene nestrpnosti, ki se takoj pripiše 
tistemu, ki se v naši bolni in sprevrženi 
liberalni družbi v vse smeri (socialni, go-
spodarski, kulturno-umetniški itd) ne stri-
njajo z njihovimi namerami, ki jih hočejo 
vnesti v zakon. V bistvu je prav ta del naše 
družbe najbolj nestrpen, saj njihovi liderji 
javno govorijo, da je potrebno vse naspro-
tnike njihovega mišljenja diskreditirati in 

likvidirati (linčati) iz javnega odločanja. 
Toliko o nestrpnosti.

Dalje govorite o odnosu ljudi do živali, 
ki ga doživljate kot predsednica Društva 
za zaščito živali. Zrastel sem na kmetiji, 
kjer je bila skrb za živali skoraj večja kot 
do ljudi, in to vse od mačk, psov in vseh 
drugih, ki smo jih redili za mleko in meso, 
za svojo prehrano in prehrano naroda. 
Naš ata so bili kmečki mesar, pa imam iz 
najzgodnejšega otroštva v spominu, da v 
klanju niso nikoli uživali in so ga vsesko-
zi sprejemali kot nujo, za preživetje člo-
veka. Kot predsednici za zaščito živali, 
bi nas lahko kaj poučili glede afere z bul-
mastifi, zdaj, ko so na dan prišle mnoge 
deviantnosti slovenske elite.

Meni očitate preproščino v primerjavi 
matice in vijaka in k temu nesprejemljive 
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Pisma bralcev

primerjave o mešanju jabolk in hrušk. Ja-
bolko in hruška sta dve sadni vrsti, kate-
rih prašniki in pestiči imajo svojo kodo, ki 
onemogoča mešanje za oploditev. Pri njih 
ne poskušata dva prašnika ali dva pestiča 
roditi novo bitje – sadež, kot je po narav-
ni poti, tega ne moreta tudi dva človeka 
istega spola. 

Kako pa naša družinska politika in 
ustavno zavzemanje za splav vpliva na 
prizadete, vam je morda bolj malo znano 
(vaše področje so živali), vsem nam je pa 
znano, kako vpliva na naš narod, saj že 
nekaj desetletij izumiramo, in gre ta čas 
primanjkljaj mladih ljudi v našem narodu 
že v stotisoče.

Družba, ki ji je mar za lastno prihodnost, 
bi morala v največji možni meri pomagati 
graditi ta temelj (družino kot celico roje-
vanja), če že ne iz načelnih razlogov, pa 

vsaj iz pragmatičnih. Kar namreč zamudi-
mo v družini, tega ne moremo nadomesti-
ti izven nje s še tako kakovostnimi vzgoj-
nimi ustanovami in primernimi politika-
mi. Družina je namreč najbolj naravno 
okolje za učenje medčloveških odnosov 
ter vzgojo celovite in zdrave osebnosti. 
Če družba ne izrabi potencialov družine, 
se bo nujno soočila s socialno, kulturno 
in posledično demografsko in ekonomsko 
krizo. Žal se v sedanjem svetu dogaja na-
sprotno: realnost je daleč od ideala vzaje-
mne podpore med družbo in družino. Še 
več, država s svojimi ustanovami veliko-
krat neupravičeno posega v družino ter 
prezre njene nedotakljive pravice.

Zato ob letošnjem mednarodnem dnevu 
družine (15. maj 2010) prikličimo znova 
temeljne pravice družine:

– pravico vsakega človeka, da ustanovi, 

obstaja in se razvija kot družina moža in 
žene;

– pravico, da uveljavlja lastno odgovor-
nost pri posredovanju življenja in vzgoji 
otrok;

– pravico do trajnosti zakonske vezi in 
trajnosti zakona moža in žene kot ustano-
ve;

– pravico, da veruje, da svojo vero izpo-
veduje in da jo širi.

In družinska politika naj se osredotoči 
na iskanje rešitev, ki bo v luči otrokovih 
pravic krepila odgovorno materinstvo in 
očetovstvo in ki bo zmanjšala delež raz-
padlih družin. To je resnični družbeni iz-
ziv, ki je z vidika naše prihodnosti temelj-
nega pomena.

Anton Mušič, 
Škofljica

Še zadnja replika
Zahvaljujem se samogovoru in samo-

hvali s strani g. Jurkoviča in pozdravljam 
njegovo ponovno t. i. ne predvolilno kam-
panjo.

Moram priznati, da kot nestrokovnjak 
težko odgovarjam na pisanje strokovnja-
ka, pa bom vendarle poskusil v naslednjih 
točkah …

Glede križišča poskusite prvi samogla-
snik v besedi KRIŽIŠČE zamenjati z O, 
pa imate odgovor.

Zopet glede križišča; signalne naprave, 
ki povezujejo cestne in železniške sema-
forje, obstajajo že dolgo časa (bili ste na 
Železnici in bi morali biti s tem seznanje-
ni).

Še zadnje glede križišča; signalne na-
prave, ki krmilijo železniške semaforje, 
so prilagodljive (časovno mislim).

Ta pa je zagotovo zadnja na temo križi-
šča; nivojski prehodi, poglobitve ipd.

Odločitev o politični nekandidaturi 
zagotovo ne temelji na dejstvu, da me je 
strah dela ipd., ravno nasprotno – za svojo 
skupnost mi ni škoda ne časa ne denarja, 
nočem pa razpredati in filozofirati po dol-
gem in počez, sem pač človek akcije, ki 
mi ni vseeno za Pijavo Gorico in za celo-
tno občino, ki so jo in jo še trenutno siro-
mašijo zaradi svojih takšnih ali drugačnih 
interesov.

Da se ne bo bralo, da se z vami nikjer ne 
strinjam, vam dokažem nasprotno, in si-
cer, da se z vami popolnoma strinjam, kar 
ste zapisali v komentarju Črna Gazela.

Za konec, g. Jurkovič, vedno se vas 
bomo spominjali po treh spomenikih:

– POC-u; vsem želim vse dobro in se 
opravičujem zaradi neurejene prometne 
in druge infrastrukture;

– Dvorcu Lisičje; o tem sva že debati-
rala in z moje strani je debata zaključena; 

– po odvzemu vseh pravic krajevnim, 
vaškim skupnostim pri soodločanju.

Sem vam pa vedno na voljo za pogovor, 
samo v imenik poglejte, vendar pod ml.

Za slovo pa še nekaj o trenutno aktiv-
nem županu. Čestitam, da ste nas zopet 
»nategnili« in se odločili ponovno za 
nepoklicno opravljanje funkcije župana 
(po borih štirih mesecih profesionalnega 
županovanja), in hvala, da ne boste zopet 
kandidirali.

Sprašujem se, kako v treh letih ni bilo 
narejenega skoraj nič glede nove šole na 
Lavrici (do prve lopate bo še nekaj časa 
preteklo) in skoraj nič glede vrtcev, sedaj 
pa se želi marsikaj urediti v preostalih 
treh mesecih na malo nenavaden in precej 
neekonomičen način (velja bolj za vrtec).

Sprašujem se, za koliko bomo lahko 
oškodovani občani z morebitno izgubo 
parcele in tudi finančnih sredstev pri neiz-
graditvi Doma starejših občanov.

Sprašujem se, zakaj je postavka pro-
računa tekoči odhodki zelo visoka: tej 
postavki lahko rečemo tudi strošek občin-
skega organa (osebni dohodki, vzdrževa-
nje, investicije v zgradbo ipd.), in znaša 
23 %, če upoštevamo skupne odhodke 
proračuna, oz. 37 %, če upoštevamo 
prihodkovno plat proračuna, kar pome-
ni, da nas občinski organ stane na zaslu-

ženih 10 EUR kar 3,7 EUR – človeku kar 
slabo postane.

Sprašujem, kje je resnična strategija 
razvoja: objavljena strategija je navadna 
farsa in stran vržen denar (študent 1. le-
tnika bi jo naredil veliko bolje). 90 % ra-
zvoja, ciljev, strategij in podobnega »na-
kladanja« so zakonsko naložene naloge 
občinam in zato se mi zdi, da bodo najbrž 
držale govorice, da naj bi služila kot pod-
laga za zelo gradbenim lobijem naklonjen 
OPN (občinski prostorski načrt).

Uporabljen pojem polarizacija: za 
mene neprimerno uporabljen pojem, ker 
pri nas ne gre za polarizacijo, ampak za 
vzročno posledično zvezo med občinskim 
organom in krajani, in to zaradi odkritega, 
prikritega poniževanja s strani t. i. orga-
nov upravljanja.

Za konec, g. Rigler, spominjali se vas 
bomo po veliki luknji v občinski blagajni, 
zanemarjanju ali ignoriranju celostnega 
razvoja občine (centralizacija oz. fokusi-
ranje investicij na ozek del naselja Ško-
fljice in bežno na KS Lavrica). Ne sme-
mo pozabiti potencialne (možne) izgube 
občinske parcele za neizgrajeni DSO. 
Resnično na koncu pa hvala g. Jordanu 
za uspeli projekt proge 3B s strani LPP. 
Zgolj v premislek, progo je potrebno po-
daljšati do Pijave Gorice, do Petrola, kjer 
je več kot dovolj prostora in ustreznega 
zemljišča za »park and ride« (parkiraj in 
se odpelji z avtobusom).

Lep pozdrav!
Franci Pavlinjek ml.,

Pijava Gorica
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Obvestila

PRAZNOVANJE OB  
DNEVU DRŽAVNOSTI

Ob dnevu državnosti vas OO SDS, 
OO NSi in OO SLS Škofljica vabi-
mo, da skupaj proslavimo 19. rojstni 
dan Republike Slovenije.

Pridružite se nam na kresni večer v 

sredo, 23. junija 2010.
Maša za domovino ob 20. uri v žu-

pnijski cerkvi sv. Cirila in Metoda v 
Škofljici.

Kresovanje od 21.30 naprej na 
Malnarjevem hribu (Dednik)v Ško-
fljici (nasproti OŠ Škofljica).

Z nami bodo kresovali tudi zanimivi 
gostje.

Za okrepčilo in dobro vzdušje bo po-
skrbljeno.

Vabljeni!

VABILO
Vabimo Gradiščane na 10. srečanje 
Gradiščanov, ki bo na Gradišču pri 

Podsredi

26. junija 2010.
Odhod avtobusa bo izpred kapelice na 

Gradišču ob 9. uri.
Prihod domov je predviden  

okoli 24. ure.
Participacija za člane Društva Vis 

znaša 5 evrov, za nečlane 15 evrov.
Prijavite se lahko po telefonu  
041/614 931 – Branko Križ,

ali 041/595 949 – Zdenka Janovljak,
ali v baru Bor –Dušan Geršak.

Prijave zbiramo do 20. junija 2010.
Vabljeni!

Izvršilni odbor Društva V.I.S.G.
Branko Križ, predsednik

Društvo prijateljev mladine Lavrica vabi otroke,  
mladino in starše na 

v soboto, 5. 6. 2010, od 10. do 12. ure 
v Dom krajanov na Lavrici, kjer boste lahko svoje rabljene in še 

uporabne stvari menjali ali prodali. 

Dobrodošli so:
 

- igrače,  družabne igre, didaktične igrače, 
- CD-ji, DVD-ji, knjige/knjižice, stripi, revije, 
- karte, slike, slikice, sestavljenke,
- športni rekviziti, kolesa, poganjalci, rolerji,
- glasbila, instrumenti,
- manjši keramični izdelki (skodelice, vazice, posodice ...),
- manjša posoda in pribor ...
- mali gospodinjski aparati in pripomočki,
- škatlice, okrasni predmeti, nakit, vaze, torbe, obeski, vrtni palč-
ki in druge zanimive drobnarije ... 

Lahko pa pridete samo na ogled in druženje. Ponovno se povezu-
jemo in tokrat recikliramo.

Na koncu boste lahko predmete, ki jih ne potrebujete več, podari-
li  Društvu za pomoč in samopomoč brezdomcev KRALJI ULICE 
za projekt »Posredovalnica rabljenih predmetov« z imenom STARA 
ROBA – NOVA RABA. Navajamo logotipe njihovega projekta.

BAZAR
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Odšli so

ZAHVALA
Z bolečino v srcih smo se poslovili od 

JOŽETA KRAŠKOVICA z Lavrice.

Iskrena zahvala vsem, ki ste ob njem in zanj molili, darovali cvetje, sveče, 
za svete maše in denarne prispevke namesto cvetja na grob, ki ste ga imeli 
radi in ste ga spoštovali.

Hvala vsem, ki ste nam v bridki uri slovesa stali ob strani.

Posebno se zahvaljujemo dr. Mladenu Vrabiču, dr. Tatjani Jezerc - Križa-
nič in sestri Miči, dr. Mileni Kerin - Povšič in patronažni sestri Sonji Petak.

Hvala župniku Lojzetu Zupanu za tolažilne besede in darovano sveto 
mašo, misijonarju Gustiju Horvatu za somaševanje, Jelki Majcen za izre-
čene besede, pevcem Cerkvenega pevskega zbora Rudnik ter PGD Lavrica.

Žena Ana, hči Gabrijela in sin Jože z družinama

ZAHVALA
Ob smrti najinega sina in brata

PETRA  TOMETA
26. 4. 1977–3. 5. 2010

z Lavrice, Srednjevaška ul.

Se iskreno zahvaljujeva vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan-
cem, PGD Lavrica, podjetju VDC Tončke Hočevar in za mašni obred g. 
župniku Lojzetu Zupanu, ki so ga pospremili v njegov prerani grob. Hvala 
za sveče in rože.

Hvala vsem in vsakemu posebej.
Njegova mama in brat

ZAHVALA
Ob smrti naše drage mame, žene, sestre in tete

IRENE KNEZ, rojene Vatovec 
(1933–2010), Ljubljana,

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki so 
jo pospremili na njeni zadnji poti k večnemu počitku in izrekli pisno ali 
ustno sožalje, darovali cvetje in sveče. Posebno se zahvaljujemo stanoval-
cem Bučarjeve ulice za podarjeno cvetje in spremstvo na njeni zadnji poti 
k večnemu počitku.

Hvala vsem in vsakemu posebej!
Vsi njeni

V spomin  
Petru Tometu

Peter Tome, stanujoč na Lavrici, je 
bil dobro poznan po vsej Lavrici. Kra-
jani so ga pogosto videvali na tako pri-
ljubljenem kolesu. Kruta smrt mu je 
skrajšala polno življenje. 

Služboval je v BTC Ljubljana, v uč-
nih delavnicah Tončke Hočevar. Na po-
slu je opravljal dela na področju emba-
laže, pa tudi lesne stroke. Kot je bilo že 
povedano, je izredno užival na svojem 
kolesu. Zbiral je seveda tudi star papir 
in ga domov vozil s kolesom. Kolo mu 
je pomenilo vse. Kljub vsestranskemu 
delu je bil vedno dobre volje in nasme-
jan. Doma je bil v veliko pomoč pri 
vseh delih. 

Prav pogosto pa je rad pomagal še 
pri sosedih, če je le bil doma in ni bil 
že drugje zavzet. Sosedi so njegovo 
pomoč in veselje zelo cenili. Njegova 
dobrodušnost je bila prisotna povsod, 
pa seveda tudi poštenost. Vsi sosedje 
so mu vse zaupali. Bil je pravo naspro-
tje mnogih, ki zahajajo na kriva pota. 
Pozdravljanje vseh znancev mu ni bilo 
težko. 

Dobro je skrbel za male živali, sicer 
je pa nudil vso pomoč ovdoveli mami 
in svojemu bratu. 

Hvala mu za vse.

Andrej Pogačnik
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Šport in rekreacija

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

 

             
 

                  
              

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Abstinent 
Miro je vsak dan vstopil v gostilno in naročil 
pet kozarčkov vodke naenkrat. Med vojno so se 
namreč prijatelji dogovorili, da bodo preživeli 
pili tudi za umrle. In tako je vsak dan izpraznil 
pet kozarčkov vodke. Nekega dne pa je vstopil 
v gostilno in naročil: 

"Štiri kozarčke vodke!" 

"Zakaj pa danes samo štiri?" se je začudil 
natakar. 
"Vodka je za moje umrle prijatelje, jaz pa sem 
postal abstinent!" 

Zdravila 
Janezek leži bolan doma. Obišče ga sošolec 
in Janezek mu potoži, kako zanič grenka 
zdravila in kapljice mora jemati trikrat 
dnevno in nadaljuje: "Najraje vidim, da mi 
jih da babica, saj jih več kot polovico zlije 
poleg žlice!" 
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TURISTIČNO DRUŠTVO ŠKOFLJICA

VAS OB DNEVU 
DRŽAVOSTI v petek, 25. 

junija 2010, VABI NA 

Štart bo med 6.15 in 8. uro zjutraj na 
Škofljici izpod RUSKOVEGA KOZOLCA 
pri osnovni šoli, kjer bo tudi CILJ pohoda. 
Na cilju se bomo po končani poti okrepčali 
in poveselili v prijetnem druženju. Pot je 
dolga 23 km, štartnine ni.

Jože Dolšina,
predsednik TD Škofljica

14. POHOD PO 

SVARUNOVI 

POTI
Spoštovane občanke in občani!

Letošnje junijsko praznovanje smo začrtali 
nekoliko drugače, zato vas v soboto, 
19. junija 2010, vljudno vabimo 

k dvorcu Lisičje.
Ob 15. uri se bo pričelo 1. Občinsko tekmovanje koscev 

in grabljic, ki mu bo sledila slovesna razglasitev najboljših.
Ob 17. uri bo osrednja slovesnost v počastitev dneva 

državnosti s podelitvijo županovih priznanj najboljšim 
učenkam in učencem. Prireditev se bo nadaljevala s 
kulturnim programom KUD Škofljica ob njihovi 10-letnici 
delovanja.

Dogajanje bodo popestrile tudi dodatne dejavnosti, zato se 
nam gotovo pridružite, saj verjamemo, da bo zabavno in 
tekmovalno, veselo in slovesno.

Občina Škofljica v sodelovanju s 
TD Škofljica, TD Lavrica in KUD Škofljica


