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Velikonoèni utrinki

Košarica velikonoènih utrinkov z delavnice na Pijavi Gorici (Foto: ŠKPG)

Cvetna nedelja na Rudniku

Največ jo butaro spletli 
na Vrhu nad Ž elimljami
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Kazalo - Uvodnik

Uvodnik
V mesec maj smo z Glasnikom vstopili z manjšo zamudo. Ta je 

botrovala datumu volilne kampanje za volitve v evropski parla-
ment, ki bodo 7. junija 2009. Kot javno glasilo smo morali v skla-
du z Zakonom o volilni kampanji zagotoviti prostor za predstavi-
tev kandidatov. Volilna kampanja se lahko namreč začne šele 30 
dni pred volitvami in ker bi bili z junijsko številko precej pozni, z 
rednim izidom majske pa prezgodnji, smo nekoliko zamaknili izid 
pričujoče številke, ki – kot že rečeno – prinaša predstavitve kan-
didatov oziroma kandidatnih list za evropske poslance. Preglejte, 
premislite, se odločite in pojdite na volitve. Evropska zakonodaja 
je nekako podlaga slovenski, saj morajo biti vsi slovenski zakoni 
usklajeni z evropskimi, zato je pomembno, da nas tudi na evropski 
ravni zastopajo kompetentni predstavniki.

V aprilu smo po letu dni zopet skupno čistili in pospravljali po 
naši občini. Kaj vse ste tisti, ki ste se čistilne akcije udeležili, vi-
deli in doživeli, naj povedo fotografije. Če bo kdo prepoznal svoje 
odpadke, naj ga takoj postane sram, hkrati pa naj sklene, da bo 
odpadke odlagal na temu namenjena mesta. Sklepa naj se seveda 
tudi drži!

Vrtec še vedno buri duhove. Tokrat ne zaradi prostorske stiske, 
ta se pospešeno rešuje z urejanjem prostorov v naselju Lanovo, 
pač pa zaradi likvidnostnih težav, ki jih je občina kot ustanovitelji-
ca dolžna reševati. Dodatne finančne injekcije je vrtec dobil že v 
letih 2007 in 2008. Lani je vodstvo predlagalo povišanje ekonom-
ske cene, vendar zadeva ni bila obravnavana vse do zadnje seje 
občinskega sveta, zato je vrtec »naklepal« izgubo tudi že v prvih 
treh mesecih letošnjega poslovanja. Zaenkrat se bo zadeva sanirala 
iz proračuna, neposredne odgovornosti pa ni prevzel nihče. Je pa 
izjava ravnateljice Jadvige Avsenak, da so del dolga »administra-
tivno pokrili« – kar naj bi pomenilo »fiktivno« – vsaj zaskrbljujo-
ča, če ne zakonsko sporna. Nadzorni svet bo menda v letošnjem 
letu podrobno pregledal poslovanje vrtca, njegov predsednik pa je 
svetoval spremembo politike poslovanja oziroma pripravo mene-
džerskega načrta sanacije.

Da bi dogodke zadnjega meseca vsaj delno prikazali tudi v bar-
vah, smo dodali še eno barvno polo. Precejšen del barvnega pro-
stora so v tej številki namreč zasedli oglaševalci, kar pomeni, da 
smo zanimivi tudi za gospodarstvenike, kar pa ni slabo, kljub temu 
da se gospodarske teme zaradi različnih vzrokov v Glasniku sko-
raj ne pojavljajo. Smo pa ob sprejemu zaključnega računa lansko-
letnega proračuna člani uredniškega odbora dokazali, da smo pri 
svojem delu gospodarni s proračunskimi sredstvi. Svoj proračun 
smo realizirali v višini dobrih 92 %. Morda bi lahko privarčevani 
denar porabili za naročilo vsaj kakšnega prispevka o gospodarski 
tematiki, ki bi bila aktualna za področje naše občine.

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

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

Prispevke za prihodnjo številko zbiramo do 
vključno 20. maja 2009. 
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Novice iz občinske hiše

Župan je ministru za promet dr. Patricku Vlačiču 
poslal odprto pismo o reševanju prometne 
problematike v naši občini

Spoštovani gospod minister!
Več kot dva meseca je že minilo od se-

stanka v prostorih vašega ministrstva, na 
katerem smo vas seznanili z nevzdržnimi 
prometnimi razmerami na odseku držav-
ne ceste Ljubljana–Škofljica–Kočevje, 
ki poteka po območju naše občine. Prav 
tako ste bili seznanjeni z velikimi teža-
vami, s katerimi se načrtovalci soočajo 
pri umeščanju nove obvoznice v prostor 
Škofljice. Ob zaključku sestanka ste pra-
vilno ugotovili, da je različnih omejitev in 
interesov na tem območju preveč, da bi 
pristojne vpletene strokovne službe posa-
meznih ministrstev same našle usklajeno 
in sprejemljivo rešitev. Zato ste obljubili, 
da se boste v roku enega meseca sestali 
z ministri za kulturo, kmetijstvo ter oko-
lje in prostor ter skupaj sprejeli načelno 
odločitev o varianti poteka trase, na ka-
teri se bo v nadaljevanju aktivno delalo 
(z nalogo, da se ovire odpravljajo in ne 
ustvarjajo). Z vašim načinom razmišlja-
nja se strinjam, saj menim, da je pri tako 
zapletenem problemu potrebno zadevo 
presekati z odločitvijo na najvišjem nivo-
ju; a žal ugotavljam, da smo zopet ostali 
le pri besedah (podobno kot vsa dolga leta 
do sedaj).

Razmere na omenjeni cesti se iz dneva 
v dan poslabšujejo. Ob prometnih konicah 
vozniki iščejo vse mogoče bližnjice, tako 
da se velik del prometnega (tranzitnega) 
toka preusmeri na lokalne ceste, ulice, 
kolovoze, poljske poti, ki niso namenjene 
temu prometu. Po njih potekajo šolske, 
sprehajalne in kolesarske poti, »šibki« 

udeleženci v prometu so na teh cestah 
vsakodnevno ogroženi. Občina poskuša 
z ukrepi za umirjanje prometa na najbolj 
izpostavljenih mestih vsaj nekoliko ubla-
žiti nevarne razmere, a ti ukrepi se žal ne 
izkazujejo za dovolj učinkovite. 

Občina Škofljica vseskozi konstruktiv-
no sodeluje pri prizadevanjih za izgradnjo 
tako potrebne obvoznice v čim krajšem 
času; zato odločno zavračamo kakršno-
koli krivdo za dolgotrajne postopke ume-
ščanja te prometnice v prostor. Hkrati pa 
vam tudi sporočamo, da ne prevzemamo 
odgovornosti za morebitno nesrečo s tra-
gičnimi posledicami, ki se zaradi kaotič-
nih razmer ob prometnih konicah lahko že 
jutri zgodi na naših ulicah.

Občani Škofljice so zaradi nerazumno 
dolgih postopkov urejanja prometne pro-
blematike na našem območju že povsem 
obupani, zato čutim obveznost, da vas 
opozorim na realno možnost protestnih 
zapor državne ceste, v kolikor v kratkem 
ne bo sprejetih konkretnih odločitev.

Zavedamo se, da nas do izgradnje ob-
voznice loči še kar nekaj let (tudi če bo 
odločitev o trasi sprejeta jutri), v katerih 
se bodo razmere še poslabševale. Zato 
zahtevamo, da se takoj pričnejo oziroma 
nadaljujejo ukrepi za blažitev razmer na 
obstoječi prometnici:

- izgradnja polnega AC-priključka v na-
selju Šmarje - Sap;

- pomoč ministrstva pri podaljšanju li-
nije mestnega avtobusnega potniškega 
prometa do Škofljice (izdaja potrebnih 
soglasij in dovoljenj ter finančna pomoč v 
smislu subvencije in sofinanciranja uredi-
tve postajališč in parkirišča /P + R/);

- izgradnja železniških postajališč in 
večja frekvenca vlakov v prometnih ko-
nicah;

- izgradnja ustreznih križišč na cesti 
Ljubljana–Kočevje, ki v trenutnem stanju 
predstavljajo veliko nevarnost za udele-
žence v prometu.

Spoštovani gospod minister!
Verjamem, da boste omenjeno pismo 

skrbno prebrali in se osebno zavzeli za 
rešitev nevzdržnih prometnih razmer v 
naši občini. Da ne gre le za lokalni, pač 
pa širši, državni problem, izkazuje tudi 
enotnost vseh županov občin od Ljublja-
ne do meje z Republiko Hrvaško, saj je 
omenjena prometnica edina povezava ce-
lotne regije z osrednjim delom države in 
glavnim mestom.

V nestrpnem pričakovanju vašega od-
govora vas lepo pozdravljam, hkrati pa 
vas vabim, da si prometne razmere v naši 
občini v jutranji konici tudi skupaj ogle-
damo. 

Lep pozdrav!
Boštjan Rigler,

župan   
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Novice iz občinske hiše

Poročilo s 23. redne seje občinskega sveta 

Zavod Osnovna šola in vrtec Škofljica v primanjkljaju, 
realizacija lanskoletnega proračuna nekaj odstotnih 
točk višja kot pred letom dni
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Svetniki so se na seji, ki je potekala v torek, 31. marca 2009, dlje 
časa zadržali zlasti pri sprejemanju Odloka o zaključnem računu pro-
računa Občine Škofljica za leto 2008 in pri potrditvi ekonomske cene 
vrtca.

V zvezi z zaključnim računom lanskoletnega proračuna naj 
za začetek navedemo nekaj statističnih podatkov: prihodkov je bilo 
7.312.635 EUR, odhodkov 6.378.815, presežek tako znaša 933.820 
EUR in se bo prenesel v proračun za leto 2009. Glede na proračun 
so bili prihodki realizirani v višini 87,2 %, odhodki pa v višini 57,8 
% oziroma je bila realizacija odhodkov za 13,5 odstotnih točk višja 
kot lani. Najnižjo realizacijo so dosegli investicijski transferji v vi-
šini 38,5 % in investicijski odhodki v višini 41,4 %. V obrazložitvi 
splošnega dela zaključnega računa proračuna za leto 2008 je v poja-
snilo zapisano: Značilnosti investicijskih transferjev in investicijskih 
odhodkov je, da njihovo pridobivanje ponavadi traja skozi obdobje, 
daljše od enega leta, sredstva zanje pa morajo biti v glavnem zago-
tovljena pred pričetkom investicije. Drugi razlog za nizko realizacijo 
je, da investicije spremljajo različna tveganja, katerih uresničitev po-
navadi podaljša fazo pred samim pričetkom investicije (npr. zapleti 
pri pridobitvi zemljišč, upravnih dovoljenj ali pri izvedbi javnega 
razpisa ali pa v času trajanja projekta). S strani nadzornega odbora 
(NO), ki je zaključni račun proračuna 2008 potrdil, je poročal pred-
sednik Marko Dražumerič. Ugotovili so, da je poslovanje občine 
z vidika dokumentacije zelo uspešno in transparentno, zopet pa je 
izpostavil dve »zimzeleni temi«: nizka realizacija in vsako leto isti 
projekti, ki na nek način denar jemljejo tistim projektom, ki pa bi 
vendarle lahko bili realizirani. Tako občina upravlja s približno 3,5 
mio kapitala, ki stoji na računu. S tem se po besedah gospoda Dra-
žumeriča pojavlja problematika finančne utemeljenosti projektov, 
npr. gradnja POC, nakup dvorca Lisičje in nakup objekta na Pijavi 
Gorici, saj nimamo jasne slike, kaj je občina vložila in kaj bo iz tega 
dobila. Stroški se tako samo akumulirajo. Župan Boštjan Rigler je 
sprejel kritiko, vendar je pojasnil, da so »vedno isti projekti« za obči-
no pomembni in da jih bomo uspešno končali le, če bomo varčevali. 
Utemeljil je tudi nakup objekta na Pijavi Gorici, češ da gre za ključ-
no lokacijo, kjer naj bi se formiralo središče kraja s potrebnimi pro-
stori in ureditvijo križišča, hkrati pa bo tam tudi ena izmed informa-
cijskih točk Krajinskega parka Ljubljansko barje. Priznal je, da zanj 
ni bil narejen investicijski načrt. Povedal je tudi, da od NO pričakuje 
kakšen namig, kako načrtovati v času recesije. Komisije, ki delujejo 
v okviru občinskega sveta (OS), so se s proračunom seznanile. Da-
mjan Pangerc (SD) je postavil vprašanje, zakaj OS ne prejema zapi-
snikov NO, in poudaril, da je realizacija tokrat nekoliko višja, kar je 
dobro. Jože Žlahtič (SD) je menil, da se na področju družbenih de-
javnosti veliko dogaja, vendar kot že mnogokrat doslej poudaril, da 
še vedno nimamo načrta, kako bomo občino razvijali. Izpostavil je 
stagnacijo zdravstvene postaje, ki jo bo potrebno nadgraditi, in izra-
zil veselje nad nakupom objekta na Pijavi Gorici. Zaveda se proble-
ma finančne projekcije. Ivan Jordan (LDS) je povedal, da za POC 
ne moremo dobiti sredstev, ker v njej ni samostojnega električnega 
napajanja (kar zavira visoka odškodninska zahteva za služnost s stra-

ni Občine Grosuplje). Če ne bi imeli privarčevanih sredstev 
iz preteklih let, bi bili težko likvidni. Jožef Nose (SDS) je 
vprašal, kako je sedaj občinska uprava pokrita s kadri, saj 
je bila kadrovska problematika tudi navedena kot eden iz-
med problemov pri reševanju zadev. Župan je pojasnil, da 
so ključni ljudje odšli, kar je upočasnilo poslovanje, vendar 
se je sedaj ekipa izgradila. Ljubo Bekš (N.Si) je izrazil ne-
zadovoljstvo ob vnovični nizki realizaciji, še posebej zato, 
»ker govorimo o letu 2008, ko je bila najvišja gospodarska 
rast«. Romana Brunška (SLS) je zanimalo, kje je zapisnik 
NO. Pojasnjeno mu je bilo, da še ni pripravljen. Zaključil je 
s tem, da kar je narejeno, je, in da je naloga na občinskem 
svetu, da odloči, kaj bomo delali in česa ne. Odlok o za-
ključnem računu proračuna 2008 je bil sprejet.
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Novice iz občinske hiše

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

Druga, izredno pereča točka seje je bil 
predlog Zavoda OŠ in vrtec Škoflji-
ca (v nadaljevanju Zavod) o povišanju 
ekonomske cene programov predšol-
ske vzgoje. Zavod v finančnem poročilu 
izkazuje izgubo v višini 27.172,53 EUR. 
Del izgube je Zavod pokril administrativ-
no iz sredstev, ki jih je ustanovitelj Zavo-
du nakazal ob ustanovitvi kot zagonska 
sredstva, tako da je nepokritih ostalo še 
7.307,35 EUR. Predlog za novo ekonom-
sko ceno je Zavod predlagal že konec lan-
skega leta. Občina je izgubo dolžna pokri-
ti, ker je njegova ustanoviteljica. Zavod 
predlaga, da bi nova ekonomska cena za 
I. starostno skupino znašala 517,43 EUR 
(11,46 % več), za II. starostno skupino pa 
376,85 EUR (9,65 % več). Župan je poja-
snil, da se stroški za vrtec povečujejo tudi 
zato, ker se kolektiv stara in se stroški za 
plače povečujejo. Žlahtič je v imenu Ko-
misije za družbene dejavnosti povedal, da 
si je imenovana komisija zadala nalogo, 
da naredi red pri finančnem stanju v vrtcu 
in zmanjša izgubo, ki se pretaka iz leta v 
leto. Bojana Mencinger (LDS) je posta-
vila vprašanje, kaj predvideni povišani 
stroški oziroma dolg pomeni za občino. 
Zanimalo jo je, ali občina ima denar. Me-
nila je, da povišanje za starše v času rece-
sije ni primerno. Jordan je predlagal, da 

naj Zavod vso dokumentacijo dostavi na 
občino in da naj občinska finančna služ-
ba preveri poslovanje. Predsednik NO 
Dražumerič je povedal, da bo letos izve-
dena revizija poslovanja vrtca, hkrati pa 
namignil, da bo nujno potrebno napraviti 
optimizacijo poslovanja Zavoda oziroma 
pripraviti menedžerski načrt za nekaj let 
vnaprej. Po resnično burni razpravi so 
svetniki sprejeli nove cene, hkrati pa tudi, 
da se staršem otrok, za katere je Občina 
Škofljica po veljavni zakonodaji dolžna 
kriti del cene programa in imajo otroka 
vključenega v javnem vrtcu na območju 
naše občine, plačilo vrtca dodatno zniža: 
za I. starostno skupino za 4,20 % in za II. 
starostno skupino za 4,60 %. Ob tem so 
sprejeli tudi sklep, da se izguba Zavoda v 
višini 7.307,35 EUR pokrije iz proračun-
ske postavke oskrbnin ter da se denarna 
sredstva v višini 34.168,00 EUR, ki so 
bila dana Zavodu leta 2007 in 2008 za 
kritje regresa zaposlenim, odpišejo kot 
nepovratna sredstva. S tem naj bi bilo sa-
nirano finančno stanje vrtca. Nove cene 
začno veljati s 1. majem 2009.

Ob tem je občinski svet sprejel še Od-
lok o spremembah in dopolnitvah Odlo-
ka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
planske celote Š 9 Škofljica, Š 4 Lavri-
ca, Š 11 Gumnišče, Š 12 Pijava Gorica 

in Š 13 Želimlje. Pred tem so svetniki 
potrdili amandma, ki ga je vložil svetnik 
Bojan Božič (Naša Lavrica). Nanašal se 
je na obvezo po gradnji dvokapnih streh 
na eno- in dvostanovanjskih objektih, na 
večstanovanjskih zgradbah pa je streha 
lahko poljubna. OS je potrdil Dopolnitev 
Letnega načrta pridobivanja in razpolaga-
nja z nepremičnim premoženjem Občine 
Škofljica, in sicer se PGD Pijava Gorica 
podarijo etažni deli nepremičnine, tj. ga-
silskega doma na Pijavi Gorici in parc. št. 
733/9, k. o. Lanišče, za potrebe razdelil-
ne postaje in parc. št. 1337/4, k. o. Pijava 
Gorica, za potrebe novogradnje državne 
ceste Škofljica–Rašica. Občinski svet je 
tudi dal soglasje k predlagani ceni soci-
alnovarstvene storitve pomoč družini na 
domu, ki jo je predlagal izvajalec CSD 
Ljubljana Vič - Rudnik v višini 17,12 
EUR/efektivno uro, kar občina subven-
cionira v celoti. Svetniki so opravili tudi 
prvo branje Osnutka Odloka o poimeno-
vanju ulice, ki bo potekala skozi novo 
naselje, ki se gradi na Lavrici. Sedaj ga 
investitor imenuje Naselje ob potoku, uli-
ca pa se bo imenovala po Ivanu Ogrinu, 
pomembnem možu z Lavrice, torej Ogri-
nova ulica.

Iztok Petrič

Ob zaključnem računu proračuna 2008

Zakaj se nič ne premakne?
Ne samo napisana misel v naslovu, tudi 

na več drugih mestih sem bil prisoten ob 
glasnih razmišljanjih, kako se v občini 
»nič ne dogaja«. To področje zadnji dve 
leti ni bilo moja prioriteta, a težko bi re-
kel, da me ni zanimalo. V bistvu ima vsak 
občan pravico izvedeti, kaj se v občini na-
črtuje, izvaja, predvsem, kako se porablja 
občinski denar. Ti podatki so občanom na 
enostaven način težko dosegljivi, nihče pa 
se z njimi ne hvali, če niso tega vredni. Da 
ne bi ostalo le pri govoricah, sem zaprosil 
za zaključni račun za leto 2008 in še nekaj 
drugih informacij. Izkazalo se je, da so 
zelo zanimive. Morda tudi za vas!

Vsakoletni občinski proračun mora pra-
viloma vsebovati izvedljive projekte, ki 
so po širšem izboru, v končni fazi pa po 
presoji župana in uprave predloženi ob-
činskemu svetu v obravnavo in sprejem. 
Seveda občinski svetniki že v fazi nasta-
janja predlagajo svoje ideje, na koncu pa 
potrdijo oziroma sprejmejo zapisane na-

loge, ki so podprte tudi z denarjem. Po 
sprejemu proračuna se naloge začnejo 
izvajati. Za to delo poskrbijo župan, pod-
župani in uprava. 

Na tem mestu je mogoče pregledati le 
delček občinskega dogajanja v minulem 
letu. Ker je bil pred kratkim sprejet ob-
račun (zaključni račun) za leto 2008, ne 
gre več za ugibanje, ampak za številčne 
vrednosti, ki so pač neizprosne. 

Pregled nekaterih, za občane zanimivih, 
vendar manjših postavk, ki so bile načrto-
vane v letu 2008, kaže, da so bili načrti 
kar lepo zastavljeni in tudi denar je bil za-
gotovljen. In to zadosti denarja. Toliko, da 
ga je precej ostalo. Po deset tisoč evrov ni 
bilo porabljenih za podeželje, za socialno 
delo, za zbiranje odpadkov oz. okolje. Še 
trideset tisočakov je ostalo neporabljenih 
na področju športa, kjer je bilo načrto-
vanih skoraj 72.000 EUR. Občina je v 
minulem letu rezervirala za subvencije 
podjetništva 53.000 EUR, porabila pa le 
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8.239. Obležalo je skoraj 45.000 EUR. Za 
meteorno kanalizacijo na Pijavi Gorici je 
ostalo neporabljenih 43.000 EUR. Prav 
tako je ostalo neporabljenih vseh 51.000 
EUR, namenjenih za nakup zemljišča za 
dom starejših. 

Znesek 100.000 EUR je bil načrtovan 
za vodovod Gorenje Blato in je v celoti 
ostal neporabljen. Nič bolje se ni godilo 
projektu obnove vodovoda v Pevčevi do-
lini, kjer je obležalo 107.000 EUR, pora-
bljenih je bilo le dobrih dvanajst tisoča-
kov. V tem rangu ostankov se najde tudi 
načrtovano vlaganje v železniško infra-
strukturo, kjer je vse leto ležalo 120.000 
EUR, porabljenih pa je bilo nič.

Tudi okolje bi se ob načrtovanih in obe-
tajočih 217.000 EUR vlaganja za zbiranje 
odpadkov morda oddahnilo, a kaj ko so 
porabili le dobrih 12.000, obležalo pa je 
ostalih 205.000 EUR.

Na taki stopnji velikosti investicij je 
bilo načrtovano tudi povečanje poko-
pališča Trate, kjer je bilo porabljenih le 
skromnih 14.000 EUR, neporabljenih 
skoraj 200.000. Kanal Rudnik–Lavrica se 
je »začel« graditi v jeseni 2006 in je še v 
gradnji.

Za dolgo načrtovano kanalizacijo na 
Žagarski ulici je bilo v letu 2008 rezervi-
ranih celih 250.000 EUR, ki so praktično 
v celoti ostali neizkoriščeni. Porabljenih 
je bilo le 1.500 EUR.

Ne dosti bolje se je godilo kanalu Ru-
dnik–Škofljica II. faza, kjer je od zbra-
nih 215.000 EUR neporabljenih 210.000 
EUR. Iz proračuna je razbrati, da je bilo 
za isti kanal Lavrica–Škofljica načrtova-
nih še 490.000 EUR, neporabljenih pa 
249.000, kar je več kot polovica.

Skoraj pol milijona evrov ali natančno 
452.000 EUR je bilo načrtovanih za na-

kup zemljišč za ceste, a porabljen ni bil 
niti en sam evro. Ob tem lahko tudi javno 
razmišljamo, kdo so ti načrtovalci našega 
prometnega razvoja in razvoja občine v 
celoti. 

Ne dosti bolje se je godilo tudi na po-
dročju investicij v družbene dejavnosti. 
Za nove prostore vrtca v Lanovem je bilo 
rezerviranih v letu 2008 sicer 212.000 
EUR, porabljenih pa le 10.285,00 EUR, 
dobrih 200.000 EUR ni nikogar budilo iz 
spanja.

Navedene vrednosti so le nekatere od 
drobnejših in zanimivejših, ki naj bi se 
zgodile v korist občanov po vsej občini, a 
se niso. Zbirne vrednosti, ki kažejo nepo-
rabljene zneske po glavnih področjih, pa 
so za naš razvoj še bolj zaskrbljujoče.

Na postavki 13 PROMET, PROME-
TNA INFRASTRUKTURA IN KOMU-
NIKACIJE je bilo načrtovanih projektov 
za 1.236.069,00 EUR. Ta postavka je bila 
med »uspešnejšimi«, saj so uspeli porabiti 
več kot polovico razpoložljivega denarja, 
to je 644.766,93, kar znese 52,2 %. Osta-
nek je zavidljivih 591.302,07 EUR, za 
katere bi bil lahko občinski promet bolje 
urejen že v letu 2008.

Na postavki 14 GOSPODARSTVO je 
bilo načrtovanih 583.500 EUR, porablje-
nih je bilo 81.684 ali samo 14 %, ostalo je 
501.816 EUR.

Na postavki 15 VAROVANJE OKO-
LJA IN NARAVNE DEDIŠČINE, ka-
mor sodijo tudi prej naštete kanalizacije, 
je občina načrtovala 1.638.559,49 EUR. 
Narejeno je bilo za borih 343.053,11 EUR 
(20,9 %), tako je ostalo 1.295.506,38 
EUR.

Na postavki 16 PROSTORSKO PLA-
NIRANJE IN STANOVANJSKO-KO-
MUNALNA DEJAVNOST si je obči-
na rezervirala 2.278.997,16 EUR, a je 
bila delavno razpoložena le za pičlih 
1.046.347,79 EUR ali 45,9 %. To pomeni, 

da bo v letošnjem letu treba narediti še ve-
liko, saj je ostala krepka polovica lanskih 
sredstev ali 1.232.649,37 EUR.

Tam, kjer je treba denar samo preu-
smeriti in le kaj malega postoriti, je bila 
občina nekoliko uspešnejša. Na postavki 
19 IZOBRAŽEVANJE je načrtovala in 
rezervirala 1.290.834,00 EUR, porabila 
pa 896.142,93 EUR, to je 69,4 %, kar je 
sicer zadovoljivo, a še vedno je obležalo 
394.691,07 EUR neizkoriščenih.

Če pogledamo, kje je realizacija občin-
skega proračuna dobra (to je nad 70 %) ali 
prav dobra (nad 80 %), vidimo naslednje.

Postavka 1000 OBČINSKI SVET je 
predvidevala porabo 103.915,00 EUR, a 
je dosegla 77.789,46 EUR ali 74,9 %.

Postavka 2000 NADZORNI ODBOR 
je bila realizirana s 65,5 %, saj so od načr-
tovanih 6.800,00 EUR porabili 4.452,43.

Postavka 3000 ŽUPAN, ki vključuje 
tudi podžupana, je bila dimenzionirana na 
50.160,00 EUR in realizirana s 43.171,49 
EUR ali 86,1 %.

Postavka 4000 OBČINSKA UPRAVA, 
naj bi nas stala 811.947,00 EUR, a je 
končna številka »samo« 664.923,13 EUR 
oz. 81,9 %.

Če vas navedene številke še vedno ne 
presenečajo preveč, vas bo morda k raz-
mišljanju pritegnil podatek, da je bilo v 
letu 2006 v upravi zaposlenih 16 ljudi, 
novi župan je do danes zaposlil še doda-
tnih šest ljudi. Očitno nikogar ne skrbi 
dejstvo, da gre »po novem« zavidljiva 
količina denarja samo za obstoj občine in 
vse manj ga ostaja za razvoj. Lahko bi se 
čisto mirno vprašali, le kaj dela na občini 
22 ljudi po osem ur na dan, da realizira 
polovico občinskega proračuna. Anali-
za teh in drugih stroškov bo prikazana v 
naslednji številki Glasnika. Že zdaj lahko 
povem, da so trendi več kot zaskrbljujoči.

Jože Jurkovič

Pojasnilo k članku  
Pokopališče Trate bodo povečali

(Glasnik 3/2009, str. 6)
Denar za 3. fazo gradnje pokopališča, ki je po projektantskem predračunu ocenje-

na na 400.000 EUR, ni v celoti zagotovljen v letošnjem proračunu, pač pa je znesek 
porazdeljen v obdobje treh let.

Za napačno interpretacijo se opravičujemo.
Uredništvo



8

Novice iz občinske hiše

Fotografija sprašuje
V prejšnji številki Glasnika smo ob-

činsko upravo spraševali, kdo skrbi za 
promet na Žagarski ulici. Odgovorila 
nam je vodja medobčinska inšpektorata 
in redarstva Leonida Goropevšek Kočar: 
Pojasnjujemo, da je Občina Škofljica 
predmetno cesto označila s predpisano 
prometno signalizacijo, ki določa promet 
na njej. Nadzor nad uporabo Žagarske 
ceste in ostalih cest v Občini Škofljica v 
skladu z določili prometnih oznak opra-
vlja policija. Pri opravljanju nalog poli-
cisti neposredno nadzirajo in urejajo pro-
met na cestah, ki se uporabljajo za javni 
cestni promet, nadzirajo prevoznost teh 
cest, vozila, tovor v in na vozilih, voznike 
in druge udeležence v cestnem prometu, ki 
se nanašajo na varnost cestnega prometa.

Tokrat pa nas zanimajo igrala pred OŠ 
Škofljica. Pisala nam je občanka Meta 
Berginc: Pred časom sem že napisala par 
besed o igralih pri OŠ Škofljica. Naivno 
sem mislila, da bodo pristojni odgovorili. 
Pa sem kar sama poklicala v šolo in tam 
izvedela, kako in kaj je s temi igrali. Vsa 
igrala so zanič, kar sploh ni presenetljivo. 
Le kako naj bi ostala uporabna po par le-
tih ležanja zunaj na mrazu in vročini po-
krita le s plahto?

Ker so bila igrala postavljena na občin-
ski zemlji, so za njih odgovorni na občini. 
Dali so jih odstraniti ob gradnji nove dvo-
rane, ko pa je prišel čas, da se postavijo 

nazaj, je nastal problem. Zdaj se bodo 
verjetno v nedogled kregali, kdo je odgo-
voren za nastalo situacijo, prikrajšani pa 
so naši otroci. Vse učiteljice si zelo moč-
no želijo, da bi se njihovi učenci lahko 
igrali še drugače kot zdaj. Trenutno imajo 
na voljo par obročev, kolebnic, žog in še 
kakšna malenkost bi se našla. Kje pa so 
gugalnice, tobogan, hišica in še kaj?

Župan je očitno preveč zaposlen z vsem 
drugim po raznih nadzornih svetih, da bi 
se brigal za to, ali se bodo naši otroci igra-
li tako ali drugače. Pa naj spomnim še na 
to, da v celi občini ni niti enega otroškega 
igrišča, razen šolskega na Lavrici. Ali so 
naši otroci manj vredni od tistih iz drugih 
občin, kjer imajo otroška igrišča? Zakaj 
dopuščamo, da se jim vzame tistih nekaj 

let, ko so še lahko brezskrbni? Šolsko leto 
se naglo bliža koncu. Ali ne bi bilo lepo 
presenečenje za vse nas, da bi ob začetku

novega šolskega leta prišli v šolo ter 
zagledali lepo in urejeno otroško igrišče?

O igralih je na seji občinskega sveta 
spraševal tudi občan Marjan Čučkin. Di-
rektorica občinske uprave mag. Lorena 
Goričan mu je odgovorila, da igrala ne 
ustrezajo standardom, ki veljajo danes, 
zato bo najverjetneje potrebno kupiti 
nova. Ob zaključku redakcije pa smo iz-
vedeli, da je ravnateljica stara igrala dala 
v popravilo. Kljub zgornjim navedkom 
sprašujemo, kdaj bodo otroci dobili nazaj 
opremljeni prostor, ki jim je bil ob gradnji 
športne dvorane odvzet.

Pripravil Iztok Petrič

Predpisi za delo medobčinskega 
inšpektorata in redarstva

Prvi in osnovni materialni predpis za 
delo občinskega oziroma medobčinskega 
inšpektorja je občinski odlok. Če v ma-
terialnem predpisu ni dejanje opredeljeno 
kot prekršek, ga kot takega tudi ne mo-
remo opredeljevati. Ko inšpektorat prej-
me prijavo, pobudo, pritožbo, sporočilo 
ali pa nepravilnost zazna sam na terenu, 
mora najprej ugotoviti, ali sploh gre za 
nepravilnost, ki bi jo lahko obravnaval na 
podlagi materialnega predpisa.

Stranka v postopku le zavezanec
Pri svojem delu inšpektor upošteva-

ta tudi določila Zakona o inšpekcijskem 
nadzoru, Zakona o prekrških in Zakona o 
splošnem upravnem postopku. Inšpekto-
rat izvaja inšpekcijski nadzor nad odloki 
tiste občine, v katero krajevno pristojnost 
zadeva spada, in nad državnimi predpisi, 

ki ga za to pooblaščajo. Inšpektor, ki ima 
pri opravljanju inšpekcijskega nadzora 
posebna pooblastila, da lahko nadzoruje 
izvajanje zakonov, podzakonskih aktov 
in občinskih odlokov, je tudi prekrškovni 
organ. Pri svojem delu inšpektor opravlja 
inšpekcijske nadzore po uradni dolžnosti, 
obravnava prijave, pobude, pritožbe, spo-
ročila in druge vloge občanov v zadevah 
iz svoje pristojnost. Potrebno je povedati, 
da je v postopku inšpektorja stranka v po-
stopku le zavezanec, vlagatelj ali vlagate-
ljica pobude, prijave, sporočila ali druge 
vloge in nima položaja stranke.

Ustno opozorilo, odločba, manda-
tna kazen in postopek o prekršku

Po ugotovitvi vseh dejstev, potrebnih 
za dokazovanje v inšpekcijskem postop-

ku, inšpektor pri ugotovljeni kršitvi lahko 
izreče ustno opozorilo (za manjše krši-
tve) ali izda odločbo (izreče inšpekcijski 
ukrep za odpravo nepravilnosti oziroma 
pomanjkljivosti ali odredi druge ukre-
pe: odstranitev, zaseg predmetov …). Če 
zavezanec ne odpravi pomanjkljivosti v 
roku ali ne spoštuje z odločbo odrejenih 
ukrepov, inšpektor lahko izreče mandatno 
kazen po določbi Zakona o inšpekcijskem 
nadzoru. 

Poleg odrejenega ukrepa, ki je predpi-
san v materialnem predpisu (zakonu ali 
odloku), inšpektor vodi tudi postopek 
o prekršku po Zakonu o prekrških. Pri 
ugotovljeni kršitvi materialnega zakona 
v hitrem postopku lahko inšpektor izreče 
ustno opozorilo, izda plačilni nalog (za 
globo) ali odločbo o prekršku. Če so po-
dani znaki kaznivega dejanja, inšpektor 
poda kazensko ovadbo. 

Leonida Goropevšek Kočar,
Katja V. Škrabec
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Iz krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti

Lavrica

Svet KS Lavrica na podlagi 10. člena Pravilnika o priznanjih  
Krajevne skupnosti Lavrica objavlja

Javni razpis za podelitev priznanj KS Lavrice

Kriteriji za podelitev nagrad

Zlata plaketa Lavrice
Zlata plaketa Lavrice je najvišje priznanje KS Lavrica. Podeljuje jo svet KS Lavrica, in sicer:
posamezniku za življenjsko delo ali več kot 15-letno uspešno delo na področju KS Lavrica, za dosežene uspehe, s katerimi prispe-

va (ali je prispeval) k ugledu in razvoju KS Lavrica;
skupinam občanov, društvom, podjetjem, zavodom in drugim pravnim osebam za več kot 20-letne uspehe in dosežke, s katerimi 

povečujejo (ali so povečevali) ugled Lavrice na gospodarskem, družbenem ali drugem področju dela.

Srebrna plaketa Lavrice
Srebrno plaketo podeljuje svet KS Lavrica, in sicer:
posamezniku za življenjsko delo ali več kot 10-letno uspešno delo na področju KS Lavrica, za dosežene uspehe, s katerimi prispe-

va (ali je prispeval) k ugledu in razvoju KS Lavrica;
skupinam občanov, društvom, podjetjem, zavodom in drugim pravnim osebam za več kot 15-letne uspehe in dosežke, s katerimi 

povečujejo (ali so povečevali) ugled Lavrice na gospodarskem, družbenem ali drugem področju dela.

Bronasta plaketa Lavrice
Bronasto plaketo podeljuje svet KS Lavrica, in sicer:
posamezniku za življenjsko delo ali več kot 5-letno uspešno delo na področju KS Lavrica, za dosežene uspehe, s katerimi prispeva 

(ali je prispeval) k ugledu in razvoju KS Lavrica;
skupinam občanov, društvom, podjetjem, zavodom in drugim pravnim osebam za več kot 10-letne uspehe in dosežke, s katerimi 

povečujejo (ali so povečevali) ugled Lavrice na gospodarskem, družbenem ali drugem področju dela.

Častni znak Lavrice
Častni znak Lavrice je prestižno in častno priznanje, ki se ga podeli za izjemne dosežke na področju gospodarstva, znanosti, ume-

tnosti, kulture in športa ter za ostale dosežke, ki so pomembni za razvoj in dvig ugleda Lavrice.

Spominsko priznanje Lavrice
Spominsko priznanje Lavrice se lahko podeli posamezniku ali skupini krajanov in drugim pravnim osebam, kadar le-ti z enkra-

tnim ravnanjem prispevajo k ohranitvi, zaščiti in zdravju človeških življenj, okolja in premoženja oziroma izvršijo takšno dejanje, 
ki je z gospodarskega, družbenega ali kulturno-humanitarnega vidika ocenjeno kot pozitivni dosežek.

Podatki, ki jih mora vsebovati pobuda oziroma predlog
Pobudo oziroma predlog je potrebno podati pisno in mora vsebovati:
– ime in priimek ali naziv pobudnika oziroma predlagatelja,
– ime in priimek ali naziv predlaganega prejemnika priznanja in njegove osnovne osebne podatke,
– obrazložitev pobude oziroma predloga in dokumente (neobvezno), ki kakorkoli potrjujejo dejstva iz obrazložitve pobude ozi-

roma predloga.
Pobude oziroma predlogi morajo biti poslani do petka, 25. maja 2009, na naslov: Krajevna skupnost Lavrica (s pripisom »Prizna-

nja KS Lavrica – Ne odpiraj), Srednjevaška ulica 39, 1291 Škofljica, ali e-naslov (z zahtevano potrditvijo branja): lavrica@siol.com. 

Pravilnik o priznanju je na voljo na spletnem naslovu: www.lavrica.eu/svet_krajevne_skupnosti_lavrica.htm
Priznanja bodo izročena na seji KS Lavrica ob praznovanju krajevnega praznika ali na svečanem delu same prireditve  

DAN LAVRICE.

Komisija za priznanja 
KS Lavrica



10

Aktualno

Nova osnovna šola na Lavrici

Ogled razstave natečajnih rešitev za novo osnovno 
šolo na Lavrici

Dne 6. aprila 2009 smo se z veseljem 
odzvali vabilu gospoda župana Boštjana 
Riglerja na odprtje razstave natečajnih 
rešitev za novo osnovno šolo na Lavrici, 
ki je potekalo v kulturni dvorani na Ško-
fljici.

Občina Škofljica je v sodelovanju z 
Zbornico za arhitekturo in prostor Slo-
venije (ZAPS) razpisala javni, projektni, 
odprti, anonimni, enostopenjski natečaj 
za izbiro strokovno najprimernejše rešitve 
za gradnjo nove osnovne šole na Lavrici. 
Namen natečaja je bil pridobiti najustre-
znejšo arhitekturno in urbanistično rešitev 
za gradnjo tega objekta s spremljajočimi 
dejavnostmi, zagotoviti primerne prostor-
ske pogoje za izvajanje pouka ob hkratni 
rešitvi ureditve zunanjih površin in miru-
jočega prometa ter pridobiti izdelovalca 
projektne dokumentacije za gradnjo. 

Ob prihodu v kulturno dvorano nas je 
pričakalo kar 40 natečajnih elaboratov. 
Na častnem mestu, na odru, so bili na 
vpogled elaborati, ki so bili ocenjeni kot 
najustreznejši po vnaprej določenih krite-
rijih, in sicer glede na umestitev v prostor, 
funkcionalno zasnovo, oblikovanje, teh-
nične rešitve in ekonomičnost. 

Šolarji – kitaristi s podružnične šole so 
pripravili prijeten glasbeni pričetek naše-

Kitaristi podružnične šole Škofljica, foto: ISL

Glavnikasta zasnova objekta , foto: ISL

ga srečanja z vodstvom Občine Škofljica. 
Roman Brunšek je uvodoma podal poro-
čilo, da je ocenjevalna komisija izdelala 
zaključno poročilo, ki smo ga udeleženci 
lahko prejeli tudi pisno ob vhodu v kul-
turno dvorano. 

Pomemben korak k realizaciji ideje
Gospod župan je v nadaljevanju opozo-

ril na pomembnost in resnost natečaja, saj 
gre za konkretizacijo že več kot dvajset 
let stare ideje in nuje izgradnje osnovne 
šole na Lavrici. S tem natečajem je sedaj 
konkretno določena ideja (videz, površi-
na, projekt) nove osnovne šole ob že zna-
ni lokaciji v neposredni bližini vrtca. Na-
slednje faze, ki bodo sledile, so pridobitev 
podpisa pogodbe s projektanti, soglasja, 
gradbenega dovoljenja in finančne kon-
strukcije ter izvedba razpisa in izgradnja 
objekta. 

Predstavitev podrobne zasnove 
elaborata z obrazložitvami 

Predsednik ocenjevalne komisije Dean 
Lah, imenovan s strani ZAPS, je predsta-
vil strokovni elaborat št. 18, šifra 45545, 
ki je bil izbran na natečaju. Povedal je, da 
v zgodovini ZAPS tako močne konkuren-
ce za izgradnjo nekega objekta še ni bilo. 
Komisija je pri pregledu prispelih elabo-
ratov ugotovila, da obstoječi prostor La-
vrica, kjer naj bi stala nova osnovna šola, 
potrebuje izraženo identiteto in bolj jasno 
opredelitev kraja, da lahko vzpostavi nova 
razmerja in postane generator izgradnje 
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Zmagovalci natečaja , foto: ISL

centra Lavrice. Ker pa je šola po svojem 
poslanstvu izobraževalna ustanova, potre-
bujejo učenci mir in tišino, skupno dru-
ženje med odmori in izven pouka. Dobra 
preglednost in povezanost prostorov je v 
izbranem elaboratu izvrstno zastavljena. 
Pomemben je tudi miren dostop do šole, v 
našem primeru je to pešpot na južni stra-
ni parcele in na vzhodno dostopno cesto. 
Tam se bodo nahajala tudi šolska igrišča.

Izbrani elaborat predstavlja kompaktno 
glavnikasto zasnovo objekta. Po domače, 
če gledamo objekt iz zraka navzdol, vi-
dimo kompleks stavb, združenih v obliki 
glavnika, vmes pa se nahajajo dvorišča, 
kot je razvidno s fotografije. Je pa to po 
drugi strani rešitev, saj dobi obiskovalec 
občutek, da je viden, da lahko opazuje 
in da se nahaja v razgibanem prostoru. 
Spominja na ulico z zunanjimi trgi in no-
tranjimi razširitvami. Namestitev učilnic 
omogoča optimalno osvetlitev z južne in 
severne strani. 

V elaboratu je zapisano, kar bo našim 
šolarjem gotovo všeč, da je to demokra-
tična šola. Seveda ne v takem smislu, 
da se lahko na njej dogaja, karkoli bi si 
nekdo zaželel. To se razume tako, da se 
generacije učencev po razredih ob zasta-
vljeni razporeditvi prostorov med seboj 
lahko radovedno opazujejo, sodelujejo, 
navezujejo prijateljstva, odraščajo. Stav-
ba je nizka, ne deluje tako strogo kot neka 
klasična meščanska stavba in je nevsilji-
vo moderna. Šolsko dvorišče se razširi v 
pločnik, športna igrišča pa se nadaljujejo 
v zelenico. Veliko možnosti bo za druže-
nja, posedanja in klepet. Učilnice v pritli-
čju imajo pogled na dvorišča in naravo. 
Uprava šole bo imela prostore v nadstro-
pju, kjer bodo tudi knjižnica in predmetne 
učilnice. 

Veliko bo svetlobe, nekateri prisotni so 
podali v kasnejših razgovorih svoje mne-
nje, da je na objektu morda preveč zaste-
klitev in premalo pregrad, kar bi pomeni-
lo, da bi se učenci iz učilnice v učilnico 
opazovali, kar bi jih motilo pri pouku. 
Sodobna tehnologija ponuja raznovrstna 
stekla, tako da tu osebno ne vidim pro-
blema. Kot pa je bilo omenjeno, je možno 
elaborat sedaj še vedno na določenih me-
stih nadgraditi oziroma spremeniti. 

Predstavitev zmagovalcev natečaja
Roman Brunšek je povedal, da je ko-

misija pred izborom elaborata sklicala 
deset sej, preden se je odločila. Prisotnim 
je predstavil zmagovalce, in sicer so to 
Lovrenc Cvetko, MA BI, univ. dipl. ing. 
arh., Išel Hanžekovič, univ. dipl. ing. arh., 

ter Damjan Bradač, univ. dipl. inž. arh., ki 
so avtorji izbranega elaborata. Prav tako 
se je zahvalil vsem sodelujočim natečaj-
nikom. 

Po končanem uradnem delu smo si 
prisotni izmenjali tudi svoje poglede in 
mnenja. Mnogi smo navdušeni in zelo 
upamo, da se bo šola pričela graditi, tako 
kot je bilo predvideno – čim prej v leto-
šnjem letu. Potrebujemo jo, marsikatera 
skrb staršev, otrok in učiteljev bi odpadla 
že sedaj, če bi bila že izgrajena. Vodstvu 
občine želimo pri tem delu tudi vnaprej 
veliko uspeha, da izpelje to zahtevno na-
logo do konca.

Dr. Ines Sarazin Lovrečič,
članica KS Lavrica

Natečaj odlično uspel – izbran dober projekt – ali bo 
realizacija tudi tako uspešna?

Na obisku razstave ob zaključku nate-
čajne rešitve zasnove nove šole na Lavrici 
sem bila izjemno presenečena nad veli-
kim odzivom arhitektov, ki so pripravili 
40 projektnih rešitev. Tako velikega odzi-
va ni pričakovala niti komisija. Je pa res, 
da je natečaj za projektno rešitev osnov-
ne šole vedno velik in prijeten izziv za 
arhitekta. Komisija je imela tako dovolj 
kvalitetnih elaboratov, da je izbrala dobro 

arhitekturno rešitev. Mislim, da so bili pri 
izbiri zelo uspešni.

Zmagovalna rešitev je enostavna, pre-
gledna in jasno členjena tlorisna zasnova, 
ki se generira iz objekta v okolje. Atriji 
se zajedajo v objekt z obeh strani po do-
ločenem ritmu. Osnovna tlorisna ideja je 
ritem intervalov šolskega zvonca (šolska 
ura 45 min, proti 5 min odmora, spet 45 
in nato 15). Tako se nizajo prostori šole z 
zunanjimi atriji. Zasnova omogoča učen-

cem in učiteljem kvaliteten prostor za 
ustvarjanje, učenje in igro v prostem času, 
saj omogoča integracijo z naravo in pouk 
na prostem. Vhodi v šolski objekt se ve-
dno zgodijo v atrijih. Tako je poskrbljeno 
za boljšo preglednost in nadzor nad igro 
otrok, ki se gibljejo v atriju, hkrati pa je 
omogočena kontrola nad vstopom zuna-
njih obiskovalcev, ki prihajajo v območje 
šolskega prostora.

Danes otroci večino svojega časa pre-
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živijo v šoli in ravno zato je korektnost 
razporeditve izobraževalnega prostora 
tako pomembna. V šoli se morajo poču-
titi dobro, kajti zdravo okolje je odvisno 
tudi od arhitekture, dobre organizacije, 
razporeditve in kvalitetne izrabe prostora. 
Izbran projekt bodo zmagovalci arhitek-
turne rešitve skupaj z Občino Škofljica 
prav gotovo še dogradili in odpravili vse 
pomanjkljivosti. Vsi želimo le najboljše 
za svoje otroke in tako ustvariti pogoje, v 
katerih bodo imeli najboljše možnosti za 
vzgojo in izobraževanje.

Glede na to, da je osnovna šola na La-

vrici zelo pomemben in nujen projekt, 
sem želela od občinske urbanistke izvede-
ti informacijo glede rokov projektne do-
kumentacije in izgradnje šole, vendar mi 
terminskega plana ni posredovala z odgo-
vorom, da se moram obrniti na župana. 

Župan tudi ni posredoval konkretnih 
datumov. Povedal je, da trenutno poteka 
postopek podpisovanja pogodbe s projek-
tantom, ki je bil izbran na natečaju. V po-
godbi, ki naj bi bila podpisana v prvi po-
lovici maja, bodo definirani nadaljnji roki 
za izdelavo potrebnih projektov. Temu bo 
sledilo pridobivanje gradbenega dovolje-

nja, ki naj bi bilo po županovih besedah 
izdano do konca letošnjega leta. Konkre-
tno, kdaj se bo začela gradnja, pa ni želel 
napovedati.

Izkoristila bom priložnost in izrazila 
kritičnost do odprtosti razstave. Ogled na-
tečajnih rešitev je bil namreč mogoč le od 
ponedeljka do petka, in sicer med 8. in 15. 
uro, razen ob sredah do 17. ure. Glavna 
interesna skupina so gotovo mlade dru-
žine, ki pa si zaradi službenih obveznosti 
razstave niso mogle ogledati.

Maja Novak

Čistilna akcija 2009

Bolj moramo biti pozorni na divje odlaganje smeti in 
storilcem »stopiti na prste«

V soboto, 18. aprila 2009, ob 8. uri smo 
se zbrali pred občinsko zgradbo, tako kot 
so nas vabili plakati in objave. Jutro je 
bilo sicer megleno, trava še malo mokra 
od nočnega dežja, pa vendar za tiste, ki 
niso iskali vzroka, da se akcije ne udele-
žijo, ravno prav toplo za čistilno akcijo.

Med udeležence čistilne akcije smo raz-
delili rokavice in vreče za smeti, lovci so 
pripravili načrt čiščenja po skupinah in 
akcija se je začela. Veliko udeležencev, ki 
sodelujejo na akciji vsako leto, ima že kar 
začrtan potek čiščenja, saj že več dni prej 
pregledajo, kaj se je na njihovem teritoriju 
novega nabralo, tako da so bile prve vreče 
hitro polne. Kmalu so se oglasili telefoni: 
nov kup smeti, poln kontejner, potrebuje-
mo dodatne vreče … Ekipa z dodatnimi 
vrečami in rokavicami ter pijačo je imela 
polne roke dela, saj je medtem že posijalo 
sonce in postalo je prijetno toplo in mar-
sikomu celo vroče.

Ura se je bližala dvanajsti, akcija pa za-
ključku. Nabrali so se kupi smeti, zabojni-

kov je bilo premalo. Mnoge so prestavili 
na druge lokacije, da so bili bližje smeti-
ščem. Nujno je omeniti, da je bil za Sela-
mi očiščen kamnolom Klen, v Želimljah 
pa so nabrali kup azbestnih salonitk in 
avtomobilskih pnevmatik. Za odvoz teh 
odpadkov bo poskrbel državni koncesio-

nar, saj zlasti salonitke zahtevajo posebno 
ravnanje. Omeniti je potrebno, da so se v 
akcijo vključili tudi osnovnošolski učenci 
predmeta Turistična vzgoja pod vodstvom 
Gregorja Kovačiča in Tine Tolar. 

Po štirih urah dela se je prilegla zaslu-
žena malica. Golaž je res teknil, bil je do-
ber, začinjen z lakoto, za katero pravijo, 
da je najboljša začimba. Med udeleženci 
akcije je bilo dobro vzdušje in menim, da 
je akcija uspela. Za morebitne pomanj-
kljivosti se v imenu organizatorjev akcije 
opravičujem, sicer pa se vedno najde kdo, 
ki išče dlako v jajcu.

Vsi, ki smo sodelovali v akciji, smo bili 
enotnega mnenja, da je še vedno veliko 
brezbrižnežev, ki jim je vseeno, kakšna 
je podoba naše okolice – samo da ni pred 
mojim pragom oziroma da je čim dlje od 
hiše. Vemo tudi, da marsikje nismo sto-
rili vsega, saj je bilo nemogoče. Za mar-
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sikateri kup smeti vemo, pa bo moral žal 
počakati, mogoče na tiste, ki vsevprek 
kritizirajo. Vsi smo soglašali, da moramo 
biti bolj pozorni na divja odlaganja in sto-
rilcem »stopiti na prste«.

Na koncu bi se rad zahvalil vsem ude-
ležencem akcije, društvom in organiza-
cijam, Občini Škofljica s podžupanom 

Ivanom Jordanom, pekarni Pečjak, ki je 
darovala kruh, gostilni Čot za krofe za 
otroke in vsem, ki ste kakorkoli sodelo-
vali oziroma pomagali pri čistilni akciji.

Jože Dolšina,
predsednik TD Škofljica

Pripravljeni na akcijo. Foto: Maja Novak

Smrjene – leto naokoli, čistilna 
akcija zopet uspela

ZAKAJ?
Zakaj je ptica mrtvo gnezdo zapustila?
Zakaj čebela ni cvetov odkrila? 
Zakaj oblaki, temnejši kot prej nikdar,
prinašajo nam točo, neurja in vihar?
Zakaj je danes vroče, jutri mraz?
Zakaj v strahu si zakril obraz?
Človek, vprašaj se zakaj
in poskusi najti pot nazaj.

Marija Apovnik

PRISLUHNI NARAVI
Narava ječi.
Trpi pod nesnago ljudi.
Vklenjena vanjo joče, besni,
a jo le redki žele slišati.
Vse več je smeti –
v zraku, v vodi in v prsti.
Prisluhni naravi – ječi.
Čisto na koncu,
s poslednjimi močmi,
se bo uprla in rekla:
Človek, umri!

Marija Apovnik

V soboto 18. aprila smo se Smrjanci v 
sklopu občinske čistilne akcije ob osmi 
uri zjutraj zbrali pred vodnjakom sredi 
vasi ter se polni elana in domačega žga-
nja lotili pobiranja smeti po vasi. Razde-
lili smo se v dve skupini. Prva ekipa se je 
odpravila proti novemu naselju do Koče-
vske ceste, druga pa ob gozdni cesti do 
Pijave Gorice. Podali smo se tudi po ce-
sti proti Vinu, saj del te poti spada v našo 
občino. Sredi akcije nas je z osvežilnimi 
pijačami odžejal podžupan g. Jordan in 
nam s tem vlil novih moči. Lotili smo se 
tudi dolgoletnega divjega odlagališča pri 
izviru Zdravšček, mimo katerega poteka 
Svarunova pot. Kmalu smo ugotovili, da 
smo se kupa odpadkov dotaknili le povr-
šinsko, čeprav smo izvlekli smeti za pol-
no prikolico. Na ta problem smo opozorili 
g. Bozja, s katerim smo se dogovorili za 
namenski kontejner in čistilno akcijo, ka-
tere datum bo določen naknadno. 

Akcije se je udeležilo 34 vaščanov, od 
tega velik delež otrok. Pohvalno! Nabra-
li smo štiri prikolice odpadkov. Tu naj še 
omenim, da je bil kontejner na stari Ko-
čevski cesti premajhen, zato smo morali 
koristiti kontejner na Pijavi Gorici. Po 
opravljenem delu smo se podprli z odlič-
nim golažem, ki nam je tako teknil, da ga 
je bilo komaj dovolj za vse.

Matej Novak

ZAHVALA ob čistilni akciji
Občina Škofljica se zahvaljuje za 

udeležbo na čistilni akciji: Turistične-
mu društvu Škofljica, Lovski družini 
Škofljica, KS Pijava Gorica, KS Že-
limlje, Vaški skupnosti Smrjene, Dru-
štvu upokojencev Lavrica, DU Ško-
fljica, gasilcem, Ribiški družini Barje, 
gostilni ČOT in podjetju Blatnik ter 
vsem ostalim udeležencem.

Ivan Jordan,
podžupan
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Vaščani Vrha nad Želimljami spletli 18-metrsko butaro

Župnija Želimlje zopet z največjo 
cvetnonedeljsko butaro v občini

Leto je naokoli in Vrhovci so ponovno 
spletli cvetnonedeljsko butaro, ki je mora-
la biti vsekakor večja kot lanska. Vzrok in 
razlog za tako butaro je pravzaprav težko 
določiti z razumom, saj je vsak sodelujoči 
sledil svojemu notranjemu vzgibu. Neka-
teri so pri izdelavi sodelovali zaradi svo-
jih verskih čustev, drugi zaradi obujanja 
ljudskih običajev, tretji zaradi druženja, 
četrti, ker so s tem za trenutek ubežali ve-
dno bolj perečim skrbem. 

Projekt s skritim imenom »Butara 

2009« se je začel že septembra 2008, ko 
se je peščica izkušenih »statikov« poda-
la v Bukovje. Iskali in izbrali so ustrezno 
nosilno konstrukcijo, ki se je nato sušila 
vse do marca 2009. V začetku marca se je 
začela velika akcija nabiranja bršljana – 
kar za dve veliki prikolici. Poleg bršljana 
se je nabiralo še resje, brinje, makovka, 
dren … torej skoraj vse, kar nas je v prvih 
dneh pomladi pozdravljalo z zimzelenim 
listjem in cvetjem. Delo so nadaljevali 
»strokovnjaki floristike«, saj so najprej 

izdelali natančno skico butare, ki je odra-
žala zadnje modne smernice. Nadaljevalo 
se je dolgotrajno pletenje, ki je povzročilo 
nekaj žuljev, ureznin in veliko zadovolj-
stva ter veselja.   

Butara je bila dokončana v soboto, 4. 
aprila 2009, pred cvetno nedeljo. Prav isti 
dan si je vrhovsko lepotico oprtalo štiri-
najst krepkih mož in z Vrha je peš krenila 
»mala« procesija, ki si je najprej oddah-
nila na Gradišču. Nosači in vsi ostali se 
zahvaljujemo za dobrodošlico in prepo-
trebno krepčilo, ki so nam ga nudili srčni 
Gradiščani. Hvala vam. Hvala Bogu, da je 
Gradišče veliko večja vas kot Vrh, saj smo 
uspeli butaro v vasi obrniti in se podati po 
mašni poti, t. i. »Rebri«, v Želimlje. Pot 
nas je vodila tudi čez Kočevsko cesto, 
kjer smo lahko na lastni koži čutili divji 
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Komentar

Kdo vse lahko odmeva v avli osnovne šole?
V prejšnji številki Glasnika (Glasnik 

3/2009, str. 24) se je vodstvo Glasbene 
šole Grosuplje javno zahvalilo Občini 
Škofljica, ki je financirala akustično ure-
ditev učilnic in šolske avle »za potrebe 
osnovne in glasbene šole«, kot so zapisali 
v naslovu. Ob koncu zahvale pa so dodali, 
da je preurejena avla »velika pridobitev za 
celoten kraj«. Kot ljubiteljskega glasbeni-
ka in zborovodja me je novica zelo razve-
selila, saj občina nima primerne akustične 
dvorane za glasbene nastope. Navdušenje 
mi je v mislih naslikalo letne koncerte na-
ših pevskih zborov, ki bodo končno lahko 
slišali zdrav odmev svoje pesmi. Vendar 
je bilo navdušenje prenagljeno.

Ravno v času, ko je omenjeni prispe-
vek prišel na uredništvo Glasnika, smo 
zborovodje treh ženskih pevskih zborov 
z Brezovice, Iga in s Škofljice načrtovali 
skupni koncert Ženske ženskam. Ko smo 
iskali primerno lokacijo, smo se obrnili 
tudi na škofljiško osnovno šolo. Ob pro-
šnji, da bi v šolski avli izvedli koncert, so 
nam pojasnili, da so šolski prostori name-
njeni zgolj šolskim in obšolskim dejav-
nostim ter da je zvečer šola zaprta in pod 
alarmom. Osebno lahko rečem, da sem 
se počutil nekako poparjenega, saj šolo 
– zlasti v manjših krajih – dojemam kot 
središče prosvetnega dogajanja, kamor 
vsekakor sodi tudi društveno delovanje. 
In če se občinski proračun, iz katerega je 
bila financirana akustična ureditev avle, 
polni predvsem iz dohodnine občanov, bi 
šola morala biti na voljo – vsaj ob poseb-
nih dogodkih – tudi krajanom. Zborovski 
koncerti, ki na žalost niso ravno pogosti v 
naši občini, si zagotovo zaslužijo prostor, 
ki jim gre. Šele v primernem okolju bo 
zbor resnično lahko pokazal tisto, kar zna.

Preden sem postavil piko na koncu pri-
čujočega razmišljanja, sem se glede upo-

rabe avle po elektronski pošti obrnil še na 
ravnateljico Zavoda OŠ in vrtec Škoflji-
ca Jadvigo Avsenak, da bi mi natančneje 
pojasnila pogoje oziroma možnosti upo-
rabe šolske avle za na primer zborovske 
koncerte oziroma na splošno za zunanje 
uporabnike. Pojasnila mi je, da je šolska 
avla osrednji prostor šole, ki jo uporablja-
jo za prireditve v organizaciji šole in glas-
bene šole. V avli izvajajo tudi prireditve, 
koncerte, predavanja in razstave zunanjih 
izvajalcev, vendar le v primeru, če so ti 
namenjeni učencem, ki šolo obiskujejo, 
oziroma njihovim staršem in če so pred-
videni z letnim delovnim načrtom. Tako 
po besedah ravnateljice, ki kot odgovor-
na odloča o uporabi šolskega prostora, 
društvene dejavnosti ne spadajo v šolski 
objekt.

Mnenje občinske uprave je diametral-

no, saj meni, da bi šola morala biti odprta 
za kraj. Nasprotujoči si mnenji so mi – 
zelo lakonično – pojasnili kot navzkrižje 
interesov in dodali, da je v proračunu za 
poseg predvidenih 18.000 EUR in da šola, 
ki je poskrbela za izvedbo, še ni poslala 
računov.

Ob tem navzkrižju interesov zopet naj-
krajšo potegnemo krajani. Popolnoma 
funkcionalen objekt, ogrevan in vzdrže-
van, ob popoldnevih in večerih tako ostaja 
prazen in čaka na boljše čase, kljub temu 
da bi bil lahko vsaj občasno izkoriščen. 
Naj ta zapis vse tiste, ki jih problematika 
kakorkoli zadeva, nagovori le toliko, da 
bodo o njej začeli vsaj razmišljati.

Iztok Petrič

promet motornih vozil. Adrenalinsko do-
živetje, ni kaj, tako da imamo zabaviščnih 
parkov za nekaj časa dovolj. Po strmi poti 
smo prispeli v Želimlje, kjer smo našo 
lepotico postavili pred vhod v župnijsko 
cerkev sv. Vida. Že med pletenjem butare 
in celo pot z Vrha v Želimlje nas je spre-
mljal in spodbujal tenkočutni glas »frajto-
narice«, ki je prihajal izpod prstov mlade-
ga vrhovskega virtuoza Matica.  

Če vas bo pot slučajno zanesla v Želi-

mlje, se za hip ustavite pred cerkvijo, kjer 
boste lahko še cel april in začetek maja 
občudovali 18-metrsko cvetnonedeljsko 
butaro. Sodelujočim pa pogled na butaro 
pomeni veliko več kot samo mere (18 me-
trov, več kot 40 sodelujočih, več kot 300 
delovnih ur …), saj se jim v očeh vidita 
ponos in skriti žar, da je vsak od njih do-
segel svoj notranji cilj. 

Hvala vsem, ki ste tako ali drugače 

sodelovali pri nastajanju butare, saj smo 
skupaj bogatejši za lepo doživetje. 

Drugo leto pa se tako ali drugače spet 
srečamo, saj nam to nalaga že evange-
list Luka: »Povem vam, če ti umolknejo, 
bodo kamni vpili.« (Lk 19, 40).

Skromni razgrinjalec plašča 
Reimond Jeršin
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Ob obletnici podpisa pisma o nameri pobratenja med Občino Škofljica in Občino Mersch

Prispevek k nadaljnjemu povezovanju 
občin Mersch in Škofljica

Nedvomno je našim bralcem še v spo-
minu, da se že nekaj let govori o pobra-
tenju dveh občin – zelo stare, z več kot 
200-letno tradicijo, občine Mersch v Lu-
ksemburgu in naše mlade petnajstletnice 
občine Škofljica. Zadnje konkretno med-
občinsko srečanje delegacij na najvišji 
ravni (župana, njihovih pomočnikov in 
svetnikov), je bilo lanskega maja na Ško-
fljici. Namenjeno je bilo podpisu pisma o 
nameri pobratenja med občinama, ki naj 
čim prej privede do formalne uresničitve 
obojestranske želje po pobratimstvu. Se-
veda pa ta zadeva poteka precej bolj poča-
si, kot bi si nekateri želeli. Temu se ne gre 
čuditi, zato pa ima počasnejše in dovolj 
domišljeno povezovanje toliko močnejše 
temelje. O vzrokih počasnosti tukaj ne gre 
razpravljati, nedvomno pa je eden večjih 
medsebojna prostorska razdalja 1000 km, 
medtem ko je zgodovinska pogojenost, ki 
nas močno povezuje, izredno močna.

V nadaljevanju vam želim predstaviti 
delovne uspehe občine Mersch na svoji 
lokalni (občinski) ravni v zadnjih nekaj 
letih, da bi tako to občino čim bolj pri-
bližal vsem občanom Škofljice. Poročilo, 
ki ga v nadaljevanju povzemam, je javno 
dostopno vsem gospodinjstvom v občini 
Mersch in ga je izdelala najmočnejša po-
zicijska stranka, katere član je tudi župan 
g. Henkel, to pa je Demokratska stranka 
Luksemburga z občinsko sekcijo v Mer-
schu. 

1. Kaj je bilo narejeno za občane?
Že predlanskim tako izrazito izposta-

vljeno svetovno finančno-gospodarsko 
krizo, ki se tukaj že močno čuti, so se ori-
entirali na varčevanje z energijo in temu 
posvetili kar nekaj projektov. 

a) Komunalno-infrastrukturno in ra-
zvojno področje

Eden prvih energetsko varčnih grad-
benih posegov je bila popolna obnova 
obstoječega prizidka na dvorišču gradu, 
kjer domuje občinska uprava z županom 
na čelu. Prizidek so obnovili v smislu za-
gotavljanja manjše porabe energije. Soča-
sno s tem so uredili vso okolico gradu s 
šolskim dvoriščem, kjer se ohranja nekaj 
prastarih ruševin iz rimskega obdobja.

Za vse občinske stavbe je bil narejen 

Mersch, strogi center z gradom, v katerem je sedež občinske uprave, licejem desno 
in pokopališčem skrajno levo zgoraj. Desno pod gradom in glavno cesto Lieshaus, kjer 
potekajo tečaji za tuje jezike, in knjižnica ter Kulturhaus, poleg desno pa nogometno 
igrišče.

Mersch, izgradnja nižjecenovnih stano-
vanjskih hiš in apartmajev.

Rollingen, izgradnja državnega vo-
dovoda skozi območje občine Mersch, 
zadaj vidne nove stanovanjske hiše v Ber-
schbachu.

Vas Schoenfels, oddaljena dva kilometra od centra občine, zadaj desno grad, posebne 
arhitekture na začetku vasi.
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koncept varčne uporabe energije, ki se iz-
vaja po korakih. Že več kot eno leto upo-
rablja občina električni tok, pridobljen iz 
obnovljivih virov energije.

Uspeli so obnoviti več posameznih pro-
storov oziroma celotnih objektov: v vite-
ški dvorani so uredili novo sejno sobo za 
seje občinskega sveta, dvorano za potrebe 
tehnične in gozdarske službe pa so uredili 
na izpraznjenem prostoru reciklirnice.

V vasi Moesdorfu so zgradili družbeni 
dom, popolnoma pa prenovili tudi Irbicht 
Halle v vasi Beringen.

Na dekanijski cerkvi v Merschu in žu-
pnijski v Moesdorfu so zamenjali kritino 

in po potrebi sanirali tudi ostrešje. Opra-
vili so potrebna vzdrževalna oziroma ob-
novitvena dela na napravah za avtomat-
sko zvonjenje v vseh sedmih cerkvah v 
občini.

Dokončano je projektiranje novega 
centralnega gasilskega doma v Merschu, 
ki predvideva manjšo porabo energije. 
Gradnja je stekla v letošnjem letu. Tako 
bodo vsa vaška gasilska društva dobila 
skupni dom, pri čemer pa bo vsako dru-
štvo ohranilo tudi svoje krajevne prostore.

Že poldrugo leto obratuje novo kopa-
lišče, ki predstavlja pravo obogatitev za 
občino in celotno regijo.

Mersch, pogled na center mesta s parkom na desni, nogometnim igriščem v sredini 
in z železniško postajo zadaj.

Mersch, VALFOND Gaelende z Agrocentrom, kamor se umešča novo razvojno 
stanovanjsko-poslovno območje.

V zaključno fazo je stopila gradnja so-
cialnih stanovanj, ki se financira iz ob-
činskega stanovanjskega sklada. Tako bo 
osebam z majhnimi dohodki omogočeno 
za sprejemljivo ceno kupiti stanovanje ali 
ga vzeti v najem. Odkupili so tudi novo 
zemljišče za splošno stanovanjsko-obrtno 
cono. Pri vseh urbanističnih načrtih dobro 
sodelujejo z državo.

Veliko vlagajo tudi v cestno infrastruk-
turo, v občino pa prihaja nov vodovod, 
ki bo razbremenil občinske vodne vire. 
Vzporedno z gradnjo vodovoda obnavlja-
jo vse sekundarne vodovodne napeljave. 
Na kanalizacijo se že priključujejo manjši 
in bolj oddaljeni kraji, trenutno pa polaga-
jo tudi optični kabel.

Šolska igrišča in športni prostori so bili 
na novo urejeni pri dveh šolskih poslo-
pjih, trenutno pa se ureja novo otroško 
igrišče v vasi Moesdorf. Z velikodušno 
pomočjo policije je bil urejen tudi prome-
tni poligon. Urejeno in povečano je bilo 

Avtocesta A7 na meji med Lintgenom in 
Lorentzweilerjem, zadaj tunelski cevi za 
povezavo AC do mesta Luxembourg.

Vas Berschbach z Blanenheimom in do-
mom za starejše občane v sredini.
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Otroško sprejemališče v šolskem okolišu 
Krounebierg, kar bo omogočalo oskrbo in 
preživljanje prostega časa šoloobveznih 
otrok zunaj rednega pouka.

Na področju regionalnega sodelovanja 
je občina Mersch pristopila k skupnosti 
Leader-Luxemburg-West (Eisch-Mamer 
in Attert-Tal) in podpisala pogodbo za in-
tegrativni razvoj Alzette-Tal (dolina reke 
Alzette) skupaj z občinami Lintgen, Lo-
rentzweiler, Steinsel in Walferdinge, sko-
zi kateri teče reka Alzette. 

b) Kulturna in športna dejavnost v ob-
čini Mersch

Vsako leto se izvajajo številni projekti 
rekreativnega in splošnoizobraževalnega 
pomena, ki so jih uvedli in jih vzdržujejo 
njihovi gozdarji in sindikat – občina jih 
uresničuje ali podpira. Poleg kulturnega 
doma (Kulturhaus) in čitalnice (Lieshaus) 
v Merschu podpira občina okoli 80 različ-
nih združenj in klubov, ki nudijo in izva-
jajo dragoceno kulturno-socialno poslan-
stvo v dobrobit in korist občanov. 

2. Kaj je treba še uresničiti v občini 
Mersch v tem mandatu?

V okvir dejavnosti občinskega sveta in 
županovanja g. Henkla se uvrščajo nasle-
dnje načrtovane aktivnosti, ki naj bi jih 
dokončali do konca mandata 2010: do-
končanje centralnega gasilskega doma; 
predelava stare šole v vasi Reckingen, 
kjer bo poleg večnamenske dvorane na-
meščena in vključena tudi dosedanja 
glasbena šola in tečaji za tuje jezike; 
izdelava vizije potreb za predšolsko in 
šolsko dejavnost; v času recesije skupaj 
z vlado delajo na tem, da bi občinske in-
vesticije pospeševale predvsem krajevno 
in regionalno gospodarstvo; prizadevajo 
si za nove obrtne cone majhnih in sre-
dnjih podjetij, ki bi dajala nova delovna 
mesta; uvedli bodo dodatek za varčnejšo 
rabo električne energije; v nekdanji graj-
ski kapeli bodo postavili stalno razstavo, 
ki bo predstavljala zgodovino Merscha in 
njegove turistične posebnosti; razmišljajo 
pa tudi upravnih spremembah, in sicer o 
združevanju občin v večje enote.

3. Zaključna misel in poslanstvo
Vse navedeno so dejstva nadaljnjega 

razvoja, za katerimi trdno stoji vsa občin-
ska politična in upravna struktura. To jih 
usmerja k takemu urejanju zadev, da bodo 
v prihodnje lahko zadovoljili vse javne 
potrebe za občino z 10.000 prebivalci (da-

Rollingen, slovesna sveta maša s pevskim nastopom slavljenk, od katerih dve že 30 
let sodelujeta v pevskem zboru, in blagoslov zlatih, srebrnih in bronastih medalj za 30-, 
25- in 20-letno sodelovanje v zboru.

Mierschbirg, trgovsko-obrtna cona, novi TOP Center, TC TOPAZ, motel in indus-
trijsko-obrtna cona, na sredini na zelenici vidne sončne celice za občinsko elektriko.

Mersch, center, Y-križišče, ki že leta čaka na preureditev desno spredaj.
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nes 7.600, razdeljenih na sedem upravnih 
enot), kar posebej poudarjajo občinski 
svetniki z županom Henklom na čelu.

K temu pravzaprav ni kaj dodati, saj je 
vse jasno opredeljeno. Lahko pa si vza-
memo za zgled, koliko lažje, hitreje in 
enostavneje bi se tudi v naši občini urejale 
skupne zadeve, če bi se vsako leto v naših 
poštnih predalih našla na enem mestu str-

njena poročila župana in občinske uprave. 
Ne trdim, da nas ne obveščate o vsem, o 
čemer se usklajujete in sklepate na sejah 
občinskega sveta, toda mnoge zadeve in 
sklepi se težko uresničujejo in prav javna 
razgrnitev, kaj se je uresničilo, bi lahko 
pospešila njihovo reševanje ter obenem 
povezovalno delovala med občani ali bolj 
povezala občino in njene občane v sku-

pno celoto, ki ji ni vseeno, kakšno bo naše 
mesto in naše življenje na tem koščku slo-
venske zemlje v prihodnje. 

Stanko Klemenčič - Saražin, 
Luksemburg

Fotografije iz arhiva Občine Mersch 
in avtorja članka

Iz poslanske klopi

Stanovska združenja in njihova moč
Pred časom smo v državnem zboru 

obravnavali Poročilo o delu varuhinje 
človekovih pravic za leto 2007. V svojem 
poročilu je govorila o stanju v odvetni-
štvu. Bila je zelo kritična do odvetnikov, 
zlasti pa do Odvetniške zbornice Slove-
nije. Jasno je zapisala, da gre za zaprto 
in samozadostno stanovsko organizacijo, 
ki v prvi vrsti skrbi le za interese svojih 
članov. Varuhinja je bila zelo kritična tudi 
zato, ker se omenjena zbornica sploh ne 
odziva na njene zahteve in opozorila, da 
skoraj sama sebi določa cene odvetniških 
storitev, zlasti pa popolnoma neustrezno 
vodi disciplinske postopke zoper odvetni-
ke, bolje rečeno, skrbi za to, da odvetniki 
v primeru nepravilnosti ne bi bili odgo-
vorni. 

Vlada Janeza Janše je na predlog teda-
njega ministra za pravosodje prof. dr. Lo-
vra Šturma večino teh stvari že popravila 
s spremembo Zakona o odvetništvu, ki je 
bil sprejet v letu 2008 kljub močnemu na-
sprotovanju Odvetniške zbornice Slove-
nije, ki jo vodi pravnik in nekdanji pravo-
sodni minister in član LDS Miha Kozinc. 

Spremembe zakona so tako prinesle no-
vost, ki je podobna ureditvi v Nemčiji, da 
se odvetniške tarife določajo s posebnim 
zakonom.  

Pred dnevi pa je vlada Boruta Pahorja 
v državni zbor poslala Zakon o spremem-
bah in dopolnitvah Zakona o odvetni-
štvu. Zahtevala je, da državni zbor zakon 
obravnava po nujnem postopku, ker odve-
tniki ne želijo zastopati strank v postop-
kih brezplačne pravne pomoči, ki seveda 
ni brezplačna, ampak jo plača država oz. 
davkoplačevalci. Po poslovniku Državne-
ga zbora RS je nujni postopek predviden 
in možen le takrat, kadar gre za »nujne 
interese varnosti ali obrambe države«. 
Zakon je bil dodeljen v obravnavo Odbo-
ru za notranjo politiko, javno upravo in 
pravosodje, katerega članica sem. Že ob 

pregledu zakona, sem seveda ugotovila, 
da o »nujnih interesih varnosti ali obram-
be države« v zakonu ni ne duha ne sluha. 
Že na prvi pogled je jasno, da gre za za-
dovoljevanje potreb odvetniškega lobija. 

Najpomembnejša sprememba zakona je 
gotovo način določanja odvetniških tarif. 
Po veljavnem zakonu, ki ga je predlagala 
vlada Janeza Janše, odvetniške tarife do-
loča državni zbor s posebnim zakonom. 
Po določilih predloga zakona vlade Boru-
ta Pahorja pa bo odvetniške tarife dolo-
čala odvetniška zbornica, ki jo vodi bivši 
pravosodni minister Miha Kozinc in član 
LDS, ali nekdanji član LDS, torej stran-
ke, ki ji pripada tudi sedanji minister za 
pravosodje Aleš Zalar. Minister bo sicer 
k predlogu tarif moral dati soglasje, kar 
pa najbrž ne bo problem, saj je ministra 
predsednik odvetniške zbornice naslavljal 
s kolega, kar očitno tudi sta – po izobrazbi 
in po pripadnosti stranki. Na seji odbora 
sta oba člane odbora prepričevala, da se 
po spremenjenem sistemu določanja od-
vetniških tarif, te ne bodo povečale, saj 
bo vse odvisno od soglasja ministra za 
pravosodje. Spomnimo se, kako visoke so 
bile in kako so se povečevale tarife v pre-
teklosti in kako visok strošek so za posa-
meznika, ki potrebuje pomoč odvetnika. 
Si lahko predstavljate pogajanja za višje 
cene odvetniških storitev. Miha Kozinc, 
pravnik, nekdanji pravosodni minister in 
nadrejeni pravniku Alešu Zalarju, sedaj 
predsednik odvetniške zbornice, »pre-
dlaga višje cene odvetniških storitev« 
pravniku Alešu Zalarju, nekoč svojemu 
podrejenemu, sedaj pravosodnemu mi-
nistru, povsem mogočemu prihodnjemu 
predsedniku odvetniške zbornice.  

Člani odbora smo ministra spomnili, da 
so odvetniki vložili pritožbo na ustavno 
sodišče v zvezi s sprejetim zakonom, to 
pa o njej še ni odločilo – torej ali je zakon, 
sprejet v času Janševe vlade, protiustaven. 

Predlagali smo mu, da počaka do odloči-
tve ustavnega sodišča, vendar nismo bili 
uspešni. Očitno se mu zelo mudi. 

Vlada Boruta Pahorja vztraja na spre-
membi Zakona o odvetništvu, kljub temu 
da v državah EU kar v 60 odstotkih od-
vetniške tarife določajo ali vlade ali par-
lamenti. 

Zakon je bil sprejet z voljo koalicijske 
večine, brez moje podpore seveda, v ko-
rist odvetniškega lobija in v škodo tistih, 
ki boste potrebovali odvetnike. V naši 
poslanski skupini smo napovedali na-
knadni zakonodajni referendum, torej da 
vas, državljanke in državljani, vprašamo, 
ali se strinjate s tako spremembo zakona. 
Predlagali smo, da se ga izvede skupaj z 
volitvami poslank in poslancev v evrop-
ski parlament, da zmanjšamo stroške. Ko-
alicija se s tem ni strinjala in je sprejela 
predlog, da se o ustavnosti referenduma 
izreče ustavno sodišče. Torej da pove, ali 
je pobuda za referendum skladna z Usta-
vo RS ali ne. S tem bo zamujen rok, ko bi 
še bilo mogoče izvesti referendum istoča-
sno z volitvami v EP.

Po eni strani varčujemo, po drugi pa ... 

Alenka Jeraj,
poslanka v Državnem zboru 

Republike Slovenije

Lahko me pokličete na 
tel.: 01 478 95 35 ali se mi 

oglasite po e-pošti: 
alenka.jeraj@dz-rs.si. 

Informacije o mojem delu 
lahko najdete na: 

www.alenkajeraj.sds.si.
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Občinski odbor Škofljica
Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica
Tel. 01 3666 153; 041 737 853
 

Vabilo
Vse člane in prijatelje Nove Slovenije Vabimo na  

8. redni letni občni zbor OO N.Si Škofljica. 

Srečali se bomo v petek, 19. maja 2009,  
ob 19.30 uri v dvorani občinske hiše  

na Šmarski cesti 3, Škofljica.  
Pred nami je redni volilni občni zbor, zato bomo 

izvolili novo vodstvo OO N.Si Škofljica.

Vabljeni
vsi, ki nas podpirate, 
vsi, ki v srcu dobro mislite,
vsi, ki ste kritični,
vsi, ki vam ni vseeno, kako se stranka razvija,
vsi, ki vam je mar za razvoj naše občine.

Naša stranka je v tem času v prelomnem trenutku. Ali 
nam bo uspelo z reorganizacijo stranke?

Bomo postavili dovolj močne temelje za prihodnje?
Bomo imeli program, ki nas bo popeljal v prihodnost?
Imamo prave  ljudi na pravih mestih?
Bodo ljudje podprli naša prizadevanja?
Bomo na evropskih volitvah dosegli rezultat, ki nas bo 

utrdil na političnem prostoru, ki je zelo nepredvidljiv?
Vse to so vprašanja, s katerimi se kot stranka srečujemo 

dan za dnem in na katera iščemo skupne odgovore.
Vabljeni, da se nam pridružite v iskanju poti, po kateri  

bomo dokazali, ne samo da zmoremo, ampak da moramo po-
stati še boljši, politično modrejši. Naše odločitve morajo 
biti usmerjene v reševanje težav, s katerimi se srečuje 
sleherni državljan naše domovine in občan Občine Škoflji-
ca. Povabili smo tudi naše kandidate za evropske volitve 
ter glavnega tajnika stranke. 

Upamo, da se boste udeležili srečanja. Večer bo zanimiv. 

Prisrčno vabljeni!

Ljubo Bekš,
OO N.Si Škofljica

Socialni demokrati Občine Škofljica 
čestitamo občankam, občanom, delavnim ljudem in mladini tako v Sloveniji in v vsem svetu ter 

želimo prijetno praznovanje praznika dneva upora in mednarodnega praznika dela, prvega maja.

Želimo vam, da bi se v socialni državi Sloveniji in v svetu uresničevala načela demokratičnosti ter 

socialne, izobraževalne in zdravstvene pravice za vse ljudi.

Prepričani smo, da je v slehernem posamezniku obilo osebne identitete in optimizma, ki sta pre-

žeta z uspešnim delom tako na delovnih mestih kot doma, ki naj bo pravično plačano. 

Želimo vam tudi politične in ekonomske ter osebne in splošne svobode, zadovoljstva pri delu, 

zlasti dobre osebne izobrazbe z zavzetostjo pri delu in hotenjem po uresničevanju še neuresniče-

nih idej, ki so človekovo bistvo in njegova največja sreča. 

OO SD Škofljica
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OO SDS Škofljica

vabi 
v soboto, 30. maja 2009, ob 8. uri
ljubitelje sprehodov v naravi na 

POMLADANSKI POHOD NA MOLNIK.
Zbor pohodnikov bo ob 8. uri pred občinsko stavbo na Škofljici. Pot 

nas bo vodila mimo župnijske cerkve in pokopališča do gradu Lisičje, 
kjer se nam lahko priključite ob 8.30. V nadaljevanju bomo prečkali av-
tocesto, na vrh Molnika pa bomo prispeli okrog 9.30. Po krajšem postan-
ku na vrhu se bomo vrnili h gradu, kjer se bomo okrepčali ob malici in 
pijači (med 11. in 12.30). Na izhodiščno točko se bomo lahko vrnili po 
že prehojeni poti mimo pokopališča in cerkve ali pa po poti skozi vas 
Lanišče (prihod ob 13.30).

Pot ni zahtevna in je primerna za vsa starostna obdobja. Priporočamo 
športno obutev in lahka oblačila.

Pridružite se nam in preživite sobotno dopoldne na svežem zraku, v 
lepi naravi in prijetni družbi.

Vabljeni!
OO SDS Škofljica

Alenka Jeraj –  
nova predsednica  
Ženskega odbora 

SDS 

V soboto, 20. aprila 2009, je v Ljubljani pote-
kal Kongres Ženskega odbora SDS, ki je med 
drugim izvolil novo predsednico ter izvršilni 
in nadzorni odbor. Udeleženke kongresa pa so 
uvodoma nagovorili tudi predsednik SDS Ja-
nez Janša, predsednica Gospodarskega foru-
ma SDS Zofija Mazej Kukovič ter mednaro-
dni tajnik SDS mag. Anže Logar. Na kongresu 
je bila sprejeta resolucija z naslovom Urav-
notežena udeležba žensk v političnem odlo-
čanju je dodana vrednost za celotno družbo. 
Vsem izvoljenim iskreno čestitamo in jim že-
limo uspešno delo, še posebej novi predsedni-
ci in naši poslanki Alenki Jeraj.

OO SDS Škofljica
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Občni zbor DU Škofljica

Upokojenci opozarjajo na aktualne težave v občini
Zbora članov DU Škofljica, 6. marca 

2009, se je udeležilo več kot 190 članov 
in 10 povabljenih gostov (župan, oba 
podžupana, predstavnik Sanolaborja Vi-
tadoma, predsednik Osrednje pokrajinske 
zveze DU Ljubljana, patronažna sestra in 
drugi).

V uvodnem delu so nam zbor s krajšim 
kulturnim programom popestrili naš upo-
kojeni harmonikar Slavko Ožbolt, Žen-
ski pevski zbor Laniške predice, ki so že 
prave profesionalke, in še posebej otroci 
Osnovne šole Škofljica. Slednji so nas 
razveselili s pevskim nastopom, krajšim 
recitalom in s prav prijetno čestitko za do-
bro delo ter z voščilom za veliko zdravja 
v naši jeseni življenja. Vsem prisrčna in 
lepa hvala.

V nadaljevanju smo se z minuto molka 
spomnili naših 12 umrlih članov v prete-
klem letu.

Podana poročila so bila odraz celo-
tnega dela

Kratka in jedrnata poročila predsednika 
DU, blagajničarke, predsednice/ka Komi-
sije za socialno varnost, Komisije za li-
kovno dejavnost, Komisije za izletništvo 
in prireditve, Komisije za šport in rekre-
acijo ter tajnice so pokazala veliko opra-
vljenega dela s skromnimi sredstvi. Če bi 
želeli v tem prispevku v celoti prikazati 
delo DU, bi bilo preobširno. Nekaj pou-
darkov pa naj nam bo vendar dovoljeno 
zapisati.

Na socialnem področju, še zlasti pri 
projektu »Starejši za starejše« je bilo ve-
liko opravljenega, saj je 20 prostovoljk 
opravilo 1150 obiskov na domu, izpolnilo 
več kot 500 vprašalnikov in jih vneslo v 
računalniški program. Iz teh podatkov je 
mogoče razbrati, da si kar 82 % anketira-
nih želi, da bi bil že vendar zgrajen dom 
za starostnike v naši občini; da 90 % an-
ketiranih živi v lastnih hišah, od tega jih 
18 % živi samih v lastnih hišah, 7 % si 
jih želi iti v dnevno varstvo, 17 % jih ima 
pomoč družine, ožjih svojcev ali sosedov, 
v domovih po Sloveniji pa biva 18 staro-
stnikov. Zaskrbljujoč je podatek, da kar 
80 % vseh anketirancev potrebuje vsako-
dnevno manjšo pomoč in da jih že več kot 
10 % živi na robu preživetja. Vse nastale 
težave, ki so bile ugotovljene skozi leto, 
so bile uspešno razrešene tudi s pomočjo 

patronažne sestre, s katero zgledno sode-
lujemo. Izvedene so bile meritve osteo-
poroze, mesečne meritve krvnega tlaka, 
sladkorja in holesterola, opravljenih pa je 
bilo še vrsto drugih opravil.

Likovna komisija je nadaljevala delo iz 
preteklih let in seveda razvijala že dose-
ženo tako na področju panjskih končnic, 
sodelovanja med podeželjem in mestom 
kot tudi pri občinskem prazniku, izdelavi 
čestitk in še na drugih področjih.

Vsi izleti in prireditve so bili izvedeni 
po predvidenem programu; teh dejavnosti 
se je udeležilo približno 600 oseb.

V športu so se naši upokojenci udele-
žili območnega tekmovanja v streljanju z 
zračno puško in v balinanju. Tedensko pa 
izvajamo eno uro rekreacijske telovadbe.

Blagajničarka nas je seznanila s pora-
bo sredstev – pridobljena sredstva smo 
zelo skrbno uporabljali. DU razpolaga 
le s članarino, nekaj dobimo z občine in 

Nabito polna dvorana in tudi hodnik.

Prijetno popestrili pričetek dela.



23

Iz dela naših društev

nekaj skromnih sredstev iz ZDUS-a. Ta 
sredstva zadostujejo le za najnujnejša 
opravila. Vse preostalo pa opravijo člani 
upravnega odbora, komisij in posamezni-
ki s prostovoljnim delom in delno tudi na 
svoje stroške.

Tajnica nam je na kratko predstavila ad-
ministrativno delo, ki ga je veliko. Neka-
teri organi izven društva pa nam ga včasih 
po nepotrebnem še dodatno zapletajo.

Tudi o aktualnih problemih
Predsednik društva je posebej opo-

zoril na počasno reševanje zadev pri 
gradnji doma za starostnike, na težave 
v zdravstvu, tudi zobozdravstvu, saj sta-
rostniki (pa tudi drugi) ne morejo izbrati 
zdravnika v kraju bivanja ali pa morajo 
nanj čakati daljši čas. Ta problematika 
in tudi napori občinskega vodstva so bili 
objektivno predstavljeni – težave so tudi 
na državni ravni. Veliko vprašanje pa je 
neurejen promet (zamujanje pri izgradnji 
obvoznice), ki je že nočna mora lokalne 
skupnosti. Predstavljena je bila proble-
matika druge infrastrukture (kanalizacija, 
pločniki za pešce, kolesarske steze in tako 
naprej). Predsednik se je posebej zahvalil 
vsem za požrtvovalno, srčno, prizadevno 
in uspešno opravljeno delo v preteklem 
letu. S tako uspešnim, doslednim in priza-
devnim delom je bilo mogoče opraviti to-
liko različnih nalog tako za lastne potrebe 
in dušo kot tudi za ožjo ali širšo skupnost.

Živahna razprava
Razprava je bila zelo živahna in zahtev-

na, saj so člani zbora zahtevali rešitve s 
konkretnimi roki in ne samo obljubami. 
V razpravo se je vključil župan Rigler, 

ki je pojasnil, da je dosežen napredek s 
koncesionarjem pri izgradnji doma; da 
pri razširitvi zdravstvene mreže na nivoju 
države občina v končni fazi ni bila uspe-
šna. Glede obvoznice mimo Škofljice so 
že imeli razgovor z novim ministrom za 
promet, vendar v tem trenutku ne kaže nič 
dobrega. Na drugih področjih pa upošte-
vajo prioritete, kot jih je sprejel občinski 
svet, in reševanje le-teh poteka. S podžu-
panom Romanom Brunškom sta pohvali-
la udeležbo na zboru in delo društva, ki je 
širšega pomena.

Predstavnik Vitadoma je pojasnil potek 
njihovega dela in želel, da bi lahko čim 
prej pričeli gradbena dela. Predvideva, 
da bodo do konca maja dobili gradbeno 
dovoljenje in da bodo julija letos pričeli 
sanacijska dela na vodotoku Škofeljščica.

Zbor so pozdravili tudi drugi prisotni 
gostje in društvu zaželeli čim uspešnejše 
delo in reševanje težav.

V nadaljevanju so člani zbora sprejeli: 
Pravilnik o priznanjih, Pravilnik o raču-
novodstvu društva in Pravilnik o kriterijih 
za dodeljevanje društvene pomoči.

Kako naprej?
Kljub prostorski stiski (uporabljamo 

občinske prostore) bomo nadaljevali vso 
opisano dejavnost, jo še razširili, kjer 

bodo seveda možnosti, poskušali osvo-
jiti nekaj novih znanj, izvedli bomo vse 
naloge, ki smo si jih začrtali v programu. 
Predlog programa so vsi člani DU prejeli 
ob plačilo članarine.

Zbor je bil kritičen do ZDUS-a zaradi 
uvedbe 0,50 evra na vsakega člana, kot 
obvezna članarina za ZDUS, 0,10 evra 
za delovanje na Osrednji pokrajinski zve-
zi Ljubljana in 0,15 evra za delovanje 
na Območni zvezi društev upokojencev 
Ljubljana Vič - Rudnik, kjer smo člani. 
Menimo, da je to prevelik strošek za DU, 
ki vsa svoja dela opravi prostovoljno in 
brezplačno. Zbor je zadolžil UO, da skuša 
doseči zmanjšanje teh stroškov.

Za najzaslužnejše priznanja
Za dolgoletno, prizadevno, požrtvo-

valno in vsestransko delo v društvu upo-
kojencev, za pomoč drugim in delo na 
terenu so posamezniki prejeli priznanja.

Pisno priznanje so prejeli Kristina Za-
lar, Franja Hribar, Antonija Podlogar, 
Milka Možina, Ana Nered in Barbara Šte-
pec.

Spominsko priznanje sta prejeli Marija 
Volkar in Pavla Perme.

Častno članstvo je bilo dodeljeno Vidi 
Macedoni.

ZDUS pa je velike plakate podelil Mari-
ji Primc, Pavli Perme in Dušanu Bitencu. 
ZDUS-ova priznanja je podelil predse-
dnik Osrednje pokrajinske zveze Marjan 
Sedmak. Vsem prav lepo čestitamo in se 
jim zahvaljujemo za ves vloženi trud v 
društvu. Pričakujemo, da bodo s svojim 
delom še tako nadaljevali v okviru svojih 
zmožnosti.

Na zboru je bila predstavljena knjižica 
našega člana Alojza Zakrajška Malo za 
šalo, malo za res, ki jo je kot pisec izdal v 
samozaložbi. Ob prijetnem branju te knji-
žice ob različnih priložnostih vam želimo 
sprostitev in poživitev vašega časa. Piscu 
pa prav lepa hvala za pogum in izdajo 
knjižice.

Še nekaj!
V prihodnjem letu poteče štiriletni 

mandat upravnega odbora društva in tudi 
mandati nekaterih drugih članov različnih 
komisij. Že sedaj zbiramo kandidate za 
predsednika, tajnico, blagajničarko, pred-
sednike komisij in za članstvo v teh komi-
sijah. Prijavite se in podajte predloge. Več 
nas bo, manj obremenitev bo padlo na 
posameznika. Vsak bo malo poprijel, se 
prijetno družil in šel domov zadovoljen.

Alojz Žist, predsednik DU Škofljica
Foto: Ferucio HrvatinKljub starosti dobro raztegne meh.

Častna članica Vida Macedoni. 
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1. občni zbor veteranov vojne za Slovenijo
Škofljica, 12. marca 2009 – Trenutno 

ima domače veteransko društvo 17 čla-
nov, natančneje 16 članov in 1 članico. 

Po uvodnih pozdravih so sledila razna 
poročila, tako kot zahteva statut društva. 
Več časa so posvetili planu dela za leto 
2009: 

– 25. 6. bo slovenski zbor veteranov 
vojne za Slovenijo na Polževem,

– udeležba na pokrajinskem srečanju 
veteranov,

– udeležba na občinskem prazniku Ob-
čine Škofljica,

– postavitev spominskega obeležja v 
občini,

– nakup prapora.
Na koncu so izvolili še nadzorni odbor 

in disciplinsko komisijo. Članarina za leto 
2009 je 10 €.

Andrej Pogačnik

Letna skupščina Gasilske zveze Škofljica
V petek, 20. marca 2009, ob 18. uri smo 

se v prostorih Gostilne Petkovšek zbrali 
na redni letni skupščini GZ Škofljica: de-
legati vseh šestih PGD, člani Upravnega 
odbora GZ, člani Nadzornega odbora GZ, 
člani Arbitraže GZ in predsedniki komisij 
GZ.

Po uvodnem pozdravu, sprejetju po-
slovnika skupščine, izvolitvi delovnega 
predsedstva in potrditvi dnevnega reda 
so sledila letna poročila: predsednika GZ, 
poveljnika GZ, blagajnika GZ, predse-
dnika mladinske komisije, predsednice 
komisije za članice, predsednika komisije 
za veterane, predsednika komisije za odli-
kovanja in poročilo nadzornega odbora. 

Delegati skupščine so med drugimi 
sklepi sprejeli poročila in zaključni račun 
GZ za leto 2008 ter obširen delovni in fi-
nančni program za leto 2009.

Skupščino so v svojih pozdravnih na-
govorih nagovorili tudi povabljeni gostje: 
župan Občine Škofljica Boštjan Rigler, 
podžupan Ivan Jordan, predstavnik GZ 
Slovenija tov. Iztok Zajc, častni predse-
dnik in dobitnik priznanja Matevža Ha-
ceta tov. Franc Trtnik, predsedniki oz. 
predstavniki sosednjih gasilskih zvez Ig, 
Velike Lašče in Ljubljana.

Ves čas skupščine, ki je potekala dobri 
dve uri in pol, smo imeli priložnost spre-
mljati slikovno gradivo o delu GZ in PGD 
iz minulega leta. 

V nadaljevanju preletimo povzetek po- Tekmovanje članov na Turjaku 2008

ročil, podanih na samem zboru, in se se-
znanimo z opravljenim delom v GZ Ško-
fljica.

GZ Škofljica je v minulem letu opra-
vljala vse strokovno-tehnične naloge s 
področja operativnega in preventivnega 
delovanja ter vse organizacijsko-admini-
strativne naloge za nemoteno poslovanje 
gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih 
društev v Občini Škofljica.

V obdobju med dvema skupščinama je 
imel Upravni odbor GZ Škofljica sedem 
sej, na katerih je: imenoval komisije GZ 
za obdobje 2008–2013, sprejel pet splo-
šnih aktov GZ, sprejemal sklepe o delitvi 
finančnih sredstev in opreme, razpravljal 
o tekmovanjih in izobraževanju, razpra-
vljal o načrtu razvoja GZ Škofljica in o 
izvajanju programa za 2008 ter potrdil 
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Postroj enote PGD Pijava Gorica ob pregledu društva v mesecu oktobru

Delegati Regije Ljubljana I. na 15. Kongresu GZ Slovenije v Krškem

osnutek delovnega in finančnega program 
za leto 2009.

Na področju organizacijsko-admini-
strativnih nalog je GZ Škofljica: 

– spremljala zakonodajo, predpise in 
druge akte s področja gasilstva ter nudila 
strokovno in organizacijsko pomoč v zve-
zi z organiziranostjo in delovanjem PGD;

– sodelovala na koordinacijskih sestan-
kih z Občino Škofljica in sosednjima ga-
silskima zvezama Ig in Velike Lašče, se 
udeležila vseh sej in posvetov v organiza-
ciji Regije Ljubljana I. in GZ Slovenija;

– opravila individualne razgovore z 
vodstvi vseh šestih PGD glede načrtov, 

potreb, pomoči in pričakovanj za obdobje 
2008–2013;

– sklenila nezgodno in zdravstveno za-
varovanja za člane PGD ter zavarovala 
vsa gasilska intervencijska vozila;

– sodelovala na razpisu za sofinancira-
nje zaščitno-reševalne opreme MORS;

– dajala strokovno pomoč in mnenja pri 
sanaciji objektov in popravilih gasilske 
opreme in vozil ter sofinancirala njihovo 
popravilo;

– sodelovala pri pripravi in podpisala 
novo Pogodbo o opravljanju lokalne jav-
ne gasilske službe v Občini Škofljica, ki 

je podpisana s strani Občine Škofljica, GZ 
Škofljica in vsemi PGD;

– se dogovorila in podpisala pogodbo z 
Zavodom za varstvo pri delu za izvedbo 
zdravniških pregledov za operativne čla-
ne po tretjem in četrtem členu pravilnika;

– podala predlog za ureditev skupnega 
prostora za štab CZ in GZ Škofljica v ob-
činski stavbi; 

– pripravila poročilo o uresničevanju 
letnega programa za Občino Škofljica;

– vodila postopke nabave osebne in ga-
silske zaščitne opreme za PGD.

Prednostna naloga operativnih enot v 
GZ Škofljica je opravljanje lokalne javne 
gasilske službe v Občini Škofljica. V pre-
teklem letu smo imeli na območju Občine 
Škofljica 41 intervencij, od tega 10 poža-
rov na objektih, 11 požarov v naravnem 
okolju, 3 tehnične intervencije, 3 posre-
dovanja ob poletnem neurju, 3 črpanja 
vode iz poplavljenih prostorov, 6 požarov 
na zabojnikih, 1 požar na industrijskem 
objektu ter 4 lažne klice. 

V sušnem obdobju je PGD Škofljica 
opravila 42 prevozov pitne vode na raz-
lične lokacije po občini.

Sodelovali in pomagali smo tudi na ra-
znih prireditvah, ki so potekale na obmo-
čju občine: pri tekmovanju koscev in gra-
bljic z 10 gasilci in vozilom za požarno 
stražo, pri tekmovanju v plesu s 14 gasilci 
in 1 vozilom za požarno stražo ter na pri-
reditvah ob občinskem prazniku.

Na področju izobraževanja in usposa-
bljanja smo tečajnike šolali v izobraževal-
nih centrih na Igu in v Sežani. V spomla-
danskem času je potekal tudi 60-urni tečaj 
za vodjo skupine, ki ga je organizirala GZ 
Ig. Obiskovalo ga je dvanajst naših tečaj-
nikov. Stroške izobraževanja in usposa-
bljanja vseh članov PGD v celoti krije ga-
silska zveza z naslova rednega delovanja.

Kot pomemben del usposabljanja so 
tudi tekmovanja v gasilskih in gasilsko-
športnih disciplinah ter gasilski rally s 
taktičnimi vajami za operativne enote. 
Tekmovanja že več let uspešno pripravlja-
mo skupaj z GZ Ig in GZ Velike Lašče. 
V minulem letu je gasilsko tekmovanje 
potekalo 17. maja na Turjaku v organi-
zaciji GZ Velike Lašče. Gasilski rally pa 
je potekal 13. septembra v organizaciji 
GZ Škofljica. Poleg naštetega so skupaj 
z mladinsko komisijo pripravili še orien-
tacijski tek, kviz za gasilsko mladino in 
športne igre mladih. Stroške vseh tekmo-
vanj si razdelijo gasilske zveze glede na 
število prijavljenih ekip, višina stroškov 



26

Iz dela naših društev

pa je v veliki meri odvisna tudi od števila 
tekmovalnih ekip, ki se uvrstijo na regij-
ska in državna tekmovanja.

Delo komisij GZ in PGD za mladino, 
članice in veterane lahko ocenim kot do-
bro, vendar je potrebno opozoriti na dej-
stvo, da v nekaterih PGD komisije še niso 
popolnoma zaživele. Naloga komisij je 
pripraviti programe, ki stalno motivirajo 
tako mlade, članice kot veterane za delo 
v društvu in s tem posredno zagotavljajo 
zadostno število operativnih gasilcev in 

samih organizatorjev društvenih dejavno-
sti v posameznem društvu.

Komisija za pregled PGD v GZ Ško-
fljica je 4. in 5. oktobra opravila pregled 
vseh šestih prostovoljnih gasilskih dru-
štev. Na pregledu je preverila operativno 
in organizacijsko dejavnost posameznih 
PGD, izobraževanje in kadrovanje v PGD 
ter usposobljenost operativne enote na 
podlagi izvedene vaje. Prostovoljna ga-
silska društva so bila ocenjena v skladu s 
Pravilnikom za pregled delovanja in tako 
na podlagi sklepa Upravnega odbora GZ 

Škofljica in zbranih točk prejela sredstva 
za redno delovanje v letu 2008.

Prvo leto po XV. kongresu GZ Slove-
nije je za nami, začrtan in sprejet je plan 
dela GZ Škofljica za leto 2009 in želimo 
si, da bomo uspešni in učinkoviti pri svo-
jem delu tudi v prihodnje. Hvala vsem, ki 
ste kakor koli prispevali k razvoju požar-
ne varnost in gasilstva v Občini Škofljica 
in širšem območju v minulem obdobju.

Simon Černe,
predsednik GZ Škofljica

Ob materinskem dnevu

Šopek za mami
Lavrica, 29. marca 2009 – Lavriška 

kulturna dvorana je bila polna do zadnje-
ga kotička. Mnogo moških je dalo pred-
nost ženam in so ostali zunaj. Prireditev 
so profesionalno vodili domači šolarji. 

Na začetku je prisotne z globoko vsebi-
no nagovoril podžupan Roman Brunšek. 
Spominjal se je svojega otroštva in babi-
ce. Svoj pozdrav pa je dodala tudi Slavka 
Kregar, predsednica TD Lavrica.

Materinstvo ni opravilo, ni dolžnost, 
niti poklic – je način življenja. Da posta-
neš mama, res ni potrebna diploma, po-
treben pa je varen prostor, da si upaš biti 
to, kar si. Biti mama je poslanstvo. Vsak 
otrok da mami možnost, da razvije svoj 
dar. Pri enem razvije potrpežljivost, pri 
drugem živahnost, pri tretjem umirjenost. 
Mama se ob punčki nauči biti spretna in 
odzivna, pri fantkih občuduje nagnje-
nost k pravilom. Oboji pa morajo imeti v 
mami osebo, na katero so varno navezani. 
Če ni tako, so otroci pod stresom. Var-
nost pa lahko velikokrat nudijo tudi naše 
drage babice. Otrokovo doživljanje je v 
zgodnem otroštvu tesno povezano z ma-
minim. Če je mama ob njem zadovoljna, 
radoživa, se bo tudi on doživljal vredne-
ga, cenjenega in želenega. Pristna mama 
je za otroke največja dragocenost. To so 
misli raznih specialistov za zakonsko in 
družinsko terapijo. 

Materinski dan je praznik ljubezni. 
Verujoči ga navezujemo na praznik Ma-
rijinega oznanjenja, drugi pa z osebno 
družinsko izkušnjo. V pravi medsebojni 
povezanosti, v odkritem spoštovanju, v 
iskanju ljubezni rastemo z otroki, s starši, 
z babicami in dedki. Potrebni smo drug 
drugemu kot vsakdanji kruh, učimo se 
drug od drugega in živimo drug za druge-
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ga. Iz takšne trdne osnove izhaja otroška 
sreča, materino in očetovo zadovoljstvo 
ter ponos starih staršev. 

Nastopajoči so s programom želeli spo-
ročiti, da imajo starše radi, in se jim za-
hvaliti za ljubezen, ki jo od njih dnevno 
prejemajo. 

Sledil je folklorni nastop otrok iz vrtca 
in POŠ Lavrica. Nika in Katja Koprivc sta 
na violino in harmoniko zaigrali pesmico 
»Mamica je kakor zarja«. Sledil je nastop 
župnijskega dekliškega zbora z Rudnika 
pod vodstvom s. Francke Žižek s pesmi-
ma »Sončna pesem« in »Dajte mi zlatih 
strun«. Z recitacijami sta se odrezala Miha 
in Ema. Glasbena skupina »Trio klas« je 
prireditev poživila s skladbama »Eho pol-
ka« in »Spomin«. Izvrstno in malo dru-
gače. Prireditev je začinil tudi domači 
mešani pevski zbor Češnje s skladbama 
»Upanje« in »Mamici«. Med drugim smo 
slišali tudi tole recitacijo:

Tej se je lepo podala Kramolčeva »Pe-
sem o rojstvu« v izvedbi MePZ Češnje.

Koliko noči, koliko korakov, koliko 
solz, koliko poguma je potrebno, da sin 
postane mož in hči žena. Takšna ljubezen 
se ne pozabi. Materina in očetova podoba 
se vklešeta v spomin, v zavest in nas ne 
zapustita. Na križpotjih življenja ju vedno 
znova pokličemo, da se ob njima pomiri-
mo in opogumimo. 

Napisana pesem je posvečena tebi, 
mama.

Napisana je z barvo večne zarje na trav-
nike tvojih oči. Šelestenje tvojih las ji je 
glasba, gib tvojih rok je nežen ples zanjo. 

In na koncu je MePZ Češnje zapel še 
znano pesem »Mamica je kakor zarja«, 
pomagala pa je cela dvorana. 

Bilo je enkratno, nepozabno in ganljivo 
do srca s solzo v očeh. Prireditev je priso-

Mati
Ti si skrivnostni sev stvariteljskega: DATI.
Ti si skrivnost razsežnosti: DAJATI.
Ti, skrivnost neskončnega snovanja v ob-
zorje sonca biti.
Mati, sem, ko drugih ni.
Zaradi tebe in iz tebe: sem!
Hvala, mati!
Strune vsega bivanja zvenijo tebi:
mati, hvala.
V žaru rose, isker in plamenov ognja
pojem tebi: Mati, hvala.
V siju zarje vsakdanjih dni
vsa drhtim od sreče: Hvala, mati.
Hvala za življenje.
In za smer življenja.
Mati, hvala.

tnim sedla v srce, da so še doma premi-
šljevali videne in slišane prizore. O, kako 
bi bilo lepo, če bi tako vzdušje zavladalo 
po vseh naših družinah. 

Prisrčna hvala vsem, ki so se kakorkoli 
trudili, da je prireditev uspela. 

Po scenariju zapisal
Andrej Pogačnik

ZAHVALA SODELUJOČIM
pri prireditvi ob materinskem dne-

vu, ki je bila v nedeljo, 29. marca 
2009, na Lavrici. V imenu TD La-
vrica se zahvaljujem podžupanu 
Romanu Brunšku za pripravo sce-
narija in koordinacijo. Nastopajočim 
otrokom iz POŠ in vrtca Lavrica ter 
njihovim vzgojiteljicam oziroma 
učiteljicam, Katji in Niki Koprivc za 
instrumentalni nastop, župnijskemu 
mladinskemu pevskemu zboru pod 
vodstvom s. Francke Žižek, glasbeni 
skupini »Trio klas«, MePZ Češnje 
in zborovodkinji Katarini Bambič, 
recitatorjem in moderatorjema.

Posebna zahvala gre članom in 
članicam TD Lavrica za organizacijo 
in izpeljavo.

Upam, da nam bo še večkrat us-
pelo napolniti dvorano. 

Slavka Kregar,
predsednica TD
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Občni zbor ZB Lavrica

Recesija reže tanek kos kruha
Lavrica, 28. marca 2009 – Prisotnih 

20 članov od 38. Povabili so tudi goste 
s Škofljice, iz Ljubljane, 12. brigade, KS 
Lavrica in DU Lavrica.

Obravnavali so trenutne domače in sve-
tovne težave gospodarstva. Veliko besed 
je bilo namenjenih novemu stanju, kar se 
bo zagotovo poznalo pri vseh državljanih. 
Podjetja počasi ugašajo, vsak teden ka-
kšno, s tem pa posledično narašča brezpo-
selnost. Tam v davnih letih je bilo veliko 
govora, da v novi državi tega ne bo, pa 
je postalo realnost. Trenutno imajo vse 
organizacije ZB v Sloveniji okoli 50.000 
članov. Od vseh članov je kar 52 % mlaj-
ših, ki niso bili udeleženci NOB, so pa 
simpatizerji vrednot NOB. Zelo se trudijo 
v pridobivanju novih članov. 

Recesija v gospodarstvu je recesija 
časa, v katerem živimo, po celem svetu 
in je ne bo hitro konec. Vse kaže, da se 
bo zavlekla v prihodnje leto. Težak trenu-
tek v gospodarstvu reže tanek kos kruha. 
Modrovali so tudi o vzrokih za nastalo 
gospodarsko situacijo. »Poštenje« kot 
ena od vrednot ni več poznano in je vsem 
voditeljem v vrhu gospodarskih podjetij 
zelo tuje. 

V preteklem letu so se vestno udeleže-
vali prav vseh proslav ZB v okolici. Zelo 
narašča udeležba na proslavi 9. maja na 
Orlah. Septembrska proslava v Brezju 
je že tradicija. Komemoracijo ob dnevu 
spomina na mrtve odlično pripravijo na 
podružnični šoli na Lavrici. Vsekakor 
osnovna šola zasluži resnično veliko jav-
no pohvalo. 

V preteklem letu so zmanjšali številč-
nost za 4 člane, ker so umrli. Spominska 
obeležja kar redno vzdržujejo. Sicer pa 
vsa dela v društvu opravljajo prostovolj-
no. Dohodek predstavljajo občinska sred-
stva in članarina. Hvala Občini Škofljica 
za denarno pomoč. 

Andrej Pogačnik

Občni zbor Nove Slovenske zaveze

»Nikoli ni tako malo ljudi nosilo tako velik spomin.«
Člani Nove Slovenske zaveze smo se 4. 

aprila 2009 v prostorih Zavoda sv. Stani-
slava zbrali na občnem zboru. Za vse je 
bil najbolj vzpodbuden trezen nagovor 
urednika revije Zaveza Justina Stanovni-
ka. Njegove vodilne misli povzemamo v 
nadaljevanju z upanjem, da vas bodo na-
govorile in vzpodbudile.

Najprej je spregovoril o zgodovinskosti 
našega bivanja na prostoru pod Trigla-
vom. Drugo svetovno vojno je označil za 
evropsko državljansko vojno in tezo tako-
le utemeljil: »Prišlo je do tako vsesplošne 
delitve, da so ene države stale na strani 
civilizacije, kakor se je razvila v zgodo-
vini in ki je stala na temelju človeških 
svoboščin in državljanskih pravic, druge 
pa so se odločile, da postavijo človeka na 
nove temelje, v katere niso bile vzidane 
človekove svoboščine in pravice. Prišlo je 
do spopada med državami demokratične 
in totalitarne družbene zasnove. Spopad Množična podpora: »Praška izjava o evropski vesti in komunizmu.«



Oèistili smo obèino

Èistilna akcija je lahko tudi pridobitna v smislu energije za kurjavo, 
na  fotografiji  je  Anton  Mušiè

Med smetmi se je našlo vse mogoèe 

Po opravljenem delu je teknil še golaž

Zaèelo se je ob 8. uri pred obèinsko stavbo

Pomagali so tudi najmlajši, na fotografiji je Žiga Kregar
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Priloga h Glasniku 4/2009

Na podlagi 7. člena Pravilnika o uporabi Večnamenske športne dvorane Škofljica 
(Glasnik, uradne objave 7/2007) objavlja Občina Škofljica

JAVNI RAZPIS ZA VLOŽITEV VLOG ZA NAJEM PROSTOROV 
NAMENJENIH ŠPORTNIM DEJAVNOSTIM

V SEZONI 2009/2010

Vabimo športna društva, klube, rekreativne in plesne skupine, da vložite vlogo za najem prostorov   
(večnamenska športna in plesna dvorana Škofljica, telovadnica), ki so namenjeni športnim 
dejavnostim. 

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

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

Vloga za najem prostorov bo objavljena na spletni strani Občine Škofljica, dvignete pa jo 
lahko tudi v sprejemni pisarni v času uradnih ur in izpolnjeno pošljete na naslov: Občina Škofljica, 
Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, do vključno 10.  junija 2009. 

Prič Začetek rekreacije je predviden: 7. september 2009
Prič Zaključek rekreacije je predviden: 20.  junij 2010

Prostore namenjene športnim dejavnostim bo možno uporabljati:

•	  ponedeljek, torek, sreda, četrtek,  petek (velika športna 
dvorana):      16.00–22.00 ure

•	  ponedeljek, torek, sreda, četrtek,  petek (telovadnica):      17.00–22.00 ure
•	  sobota: 9.00–22.00 ure
•	  nedelja: po dogovoru
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Priloga h Glasniku 4/2009 

Na osnovi prejetih vlog, bo uprava Občine Škofljica pripravila predlog koriščenja prostorov 
namenjenih športnim dejavnostim, dokončno pa ga bo  potrdil  župan Občine Škofljica. 

Med Občino Škofljica in najemniki športnih površin bo sklenjena najemna pogodba, ki vam jo 
bomo skupaj z urnikom uporabe prostorov poslali na naslov, ki nam ga boste posredovali. 

Javni  razpis je objavljen v uradnem glasilu, na oglasni deski in spletni strani Občine Škofljica. 
Uporabnikom bodo termini dodeljeni za sezono september 2009–junij 2010. 

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

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

Šifra: 674-16/2009
Datum: 1. maj 2009
                                                                     

                                        Občina Škofljica
 Boštjan Rigler, l.r., župan  
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Priloga h Glasniku 4/2009 - Volitve v evropski parlament
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Priloga h Glasniku 4/2009 - Volitve v evropski parlament





Cici frkljice

30+

Frklje

Državno tekmovanje v pom pon plesu
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se je začel 1. septembra 1939 in končal 
9. novembra 1989, ko je padel berlinski 
zid kot simbol zadnjega od treh totalita-
rizmov. […] Tega dne so slovenski do-
mobranci, ki so takrat že 44 let pomorjeni 
ležali pod zemljo, postali zmagovalci. 
Boljševikom, njihovim morilcem, pa je 
taisti dan odkazal prostor med premagan-
ci. Tako se je končala evropska državljan-
ska vojna.«

V nadaljevanju je razmišljal o vzrokih, 
da so boljševiki dobili tako moč, da so 
lahko leta 1945 pomorili celotno domo-
bransko vojsko in povzročili eksodus. Lo-
čil je domače in tuje vzroke. V Sloveniji 
so boljševiki izvedli revolucijo, pri tem so 
jim pomagali liberalci in krščanski socia-
listi, samo v Sloveniji pa so si boljševiki 
prilastili ekskluzivnost nad rezistenco in 
vse, ki bi nastopali zunaj OF, tudi prega-
njali. Tudi zunanji vzrok je večplasten. 
Prelomen je bil trenutek, ko sta Churchill 
in Roosevelt v zavezništvo sprejela Stali-
na, kljub temu da sta vedela, da bo njego-
ve usluge potrebno plačati. Leta 1943 je 
bilo v Teheranu odločeno, da se iz zave-
zništva izloči Mihajlovića in sprejme ju-
goslovanske komuniste, da bi Stalin lahko 
dobil tudi Srednjo Evropo. »A težišče od-
govornosti je le na nas samih. Zato mora-
mo v refleksiji ali samospraševanju o tem, 
kakšni gremo v prihodnost, postaviti dvo-
je pomembnih vprašanj. Najprej, kakšni 
smo Slovenci, da so iz nas izšli boljševiki, 
ki so bili iz take snovi, da so mogli narodu 
v času njegove največje nesreče postaviti 
ultimat? Kakšni ljudje so morali biti Kar-
delj, Kidrič, Leskovšek, Maček itd.? V 

nobenem drugem narodu boljševiki niso 
zmogli takšne arogance. […] Iz kakšnega 
materiala so ti ljudje (komunisti, op. a.), 
da so to zmogli? In po letu 1990, ko sko-
raj ne moremo verjeti, da jih poraz, ki so 
ga doživeli, ni prisilil, da bi začeli listati 
po svojem albumu s slikami svojih nek-
danjih storitev. Kako to, da jih ni popadla 
groza nad tem, kar so sedaj videli, in jih ni 
prisilila, da se zatečejo v politično pušča-
vo vzhodno od raja? Kako to, da so, ka-
kor da ni bilo nič, pobrali orodje in začeli 
graditi nove temelje moči na osrednjem 
odru politike? Zapustil jih je vsak sram. 
[…] Iz kakšne snovi smo? Ali nas ne bi 
moralo začeti skrbeti? Kaj je napeljalo na 
primer Vidmarja, ki je brez dvoma prebral 
veliko knjig, da je o domobrancih rekel, 
da so »nečista kri«? Kaj ga je sililo v ta 
rasistični stavek? […] In liberalci, kdaj 
so zapustili visoko kulturo prešernovske 
paradigme in podlegli protikrščanski hi-
steriji, ki je potem napolnjevala njihove 
energetske celice in jih končno naredila 
za vdano orodje boljševiške strategije? 
Kdaj so zapustili prapore, ki so jih pred 
njim nosili Mill, Hayek, Popper; kdaj so 
pozabili na Tyrševo visoko sokolsko mi-
sel? […]

Fašizem in nacizem za Slovence nista 
predstavljala nobene ali skoraj nobene 
skušnjave. Boljševizem pa je, kakor se je 
izkazalo, imel s svojo utopistično univer-
zalno podobo neustavljiv mik. To si lahko 
razložimo le tako, da smo si v zgodovi-
ni pridobili nacionalno zavest, hkrati pa 
ostali na ravni politične infantilnosti ali 
nedoraslosti. […]

Kakor smo se Slovenci vdajali boljše-
vizmu v času, ko se je z revolucijo pola-
ščal naroda, tako smo se mu tudi v času, 
ko je imel nad nami absolutno oblast, 
vdajali do take mere, da je to imelo že 
značaj kolaboracije. Oboje je deformiralo 
naš narodni značaj, tako da moramo, ko 
gledamo okoli sebe, vedno znova ugota-
vljati, da smo totalitarno poškodovan na-
rod. Tega se moramo zavedati in iz tega se 
moramo nujno izkopati.«

V nadaljevanju je k aktivni drži pozval 
vsakega posameznika:

»Od nekaterih stvari ne smemo odsto-
piti. Na primer od tega, da moramo imeti 
katoliško stranko in da mora vsak politič-
no odrasel človek nekaj narediti za njeno 
promocijo, da se ta stranka spet postavi na 
noge. Naj nihče ne reče, da ne more nič. 
Vsak ima jezik, vsak ima prijatelje, vsak 
lahko postane oblikovalec javnega mne-

nja. Pa tudi, da nikoli ne bomo volili dru-
gih strank, razen svoje, svojo pa vedno. 
Ali ste že opazili, da so danes katoličani 
tisti, ki jih tepejo in žalijo? […] Ali ste že 
kdaj koga slišali, da so bili katoličani med 
revolucijo tisti, ki so tvegali svoje življe-
nje za obrambo svobode in človečanske 
dostojnosti; da smo mi branili – ante lit-
teram – človekove pravice? Ali je kdaj 
že kdo javno rekel, da smo bili v totali-
tarizmu samo katoličani javno drugačni 
in da smo zaradi te drugačnosti leta 1990 
prispevali Demosu tistih borih 3 % veči-
ne, da je lahko sestavil vlado? Kdo nas bo 
branil, če ne sami; kdo se bo postavil za 
nas, če ne sami? Katoliška politika ima 
veliko in neizkoriščeno zaledje; v njene 
registre gravitira 30 ali 40 % volivcev. 
Vodstvo stranke, pa naj bo še tako do-
miselno, spretno in delavno, ne more do 
vseh, sami moramo stopiti zraven. […] 
Drugič pa so tu naši prijatelji, ljudje, ki 
so jih mučili in ubijali. Predvsem pa ža-
lili. Boljševiški prezir do človeka je bil 
predvsem žaljiv. Zato moramo biti z vsem 
srcem na strani fantov, ki so bili v celoti 
izročeni njihovi arogantnosti.«

Za konec nam je dal jasen napotek, kaj 
lahko storimo mi, člani Nove Slovenske 
zaveze: »Ustavite se kdaj pred katero od 
farnih spominskih plošč in preberite kako 
ime. […] To lahko naredite vedno ali sko-
raj vedno. Včasih pa vzemite s sabo tudi 
rože, nagelj ali vrtnico ali kaj drugega. 
Naredite, da bo to postala navada vaše 
hiše. Naredite, da se bo videlo, da niso 
pozabljeni. Pokažite, da je v tem narodu 
še nekaj ljudi, ki vedo, zakaj so umrli. Ob 
vsaki jubilejni obletnici farne spominske 
plošče pa poskrbite, da se bodo prebrala 
vsa njihova imena, za vsako vas posebej. 
Vidite, to lahko zmerom naredimo, če le 
hočemo.«

Besedilo in fotografije Anton Mušič, 
OO NSZ Škofljica

Prof. Justin Stanovnik za govorniškim 
pultom

Udeleženci iz naše občine smo se zgubili 
med množico



30

Iz dela naših društev

Velikonočne delavnice na Pijavi Gorici
Prihajal je čas velikonočnih praznikov, 

zato smo v Športnem klubu Pijava Gorica 
sklenili, da jih popestrimo na ustvarjalen 
način. S tem namenom smo v soboto 4. 
aprila organizirali delavnice, ki so bile 
namenjene tako otrokom kot tudi staršem. 
Zbrali smo se v gasilskem domu na Pija-
vi Gorici, kjer smo se prešerne volje lotili 
dela.

Delavnice so bile razdeljene v 4 kotičke, 
in sicer izdelovanje voščilnic, barvanje in 
okraševanje jajc, izdelovanje piščančkov 
in zajčkov iz volne ter izdelovanje buta-
ric (»žegenčkov«). Otroci in starši so se 
razporedili po kotičkih, kasneje pa so se 
zamenjali.

Najmanj zahtevno je bilo izdelovanje 
voščilnic, saj smo jih izdelovali že na 
božično-novoletnih delavnicah, zato smo 
otroke pustili, da so samostojno ustvarja-
li in hitro prenesli svoje zamisli na papir. 
Pri barvanju velikonočnih jajčk iz stiro-
pora in plastike je bilo potrebno več truda 
in idej, vendar so se otroci hitro znašli in 
kmalu so nastajali pirhi, posuti z bleščica-
mi, olepšani s pisanim perjem, obarvani 
z živimi barvami. Pisane pirhe smo nata-
knili na lesene palčke in spodaj privezali 
pentljo, ki je še dodatno popestrila že lepo 
okrašeno jajce. Pri butaricah in piščanč-
kih ter zajčkih iz volne so otroci potrebo-
vali največ pomoči, saj je bilo delo bolj 
zahtevno, potrebna pa je bila tudi velika 
mera potrpežljivosti in vztrajnosti. Ne-
katerim otrokom so z veseljem pomagali 
starši, ki so bili vidno navdušeni, drugim 
pa smo pomagali člani ŠKPG, ki smo so-
delovali na delavnic, in sicer Anja Miller, 
Helena Kovačič, Anja Vintar, Veronika 
Vintar, Danijela Zajc, Sebastjan Bašek in 
Mateja Zajc.

Za piščančke in zajčke smo morali 
volno naviti okoli okroglega modelčka 
iz kartona z luknjo na sredini, za kar je 
bilo potrebno veliko časa, vendar je na 
koncu vseeno nastalo veliko lepih živalic. 
Pri butaricah smo zvezali nekaj leskovih 
vejic, dodali oljko in reso. Nato smo do-
dajali bršljan in po nekaj minutah smo 
že občudovali krasne butarice, ki so bile 
otrokom še posebej všeč. 

Med napornim delom smo se posladkali 
in odžejali, ko pa se je ura bližala eni po-
poldne, smo delavnico zaključili s pospra-
vljanjem in poslavljanjem.

Nad delavnico smo v ŠKPG navdušeni, 
saj se jo je udeležilo nekaj čez 30 otrok, 
kar pomeni, da zanimanje za druženje in 
ustvarjanje vidno raste. Ob tej priložnosti 

bi se radi zahvalili tudi vsem staršem, ki 
so pripeljali svoje otroke, in tistim, ki so 
ostali in se trudili z nami. 

Posebna zahvala gre gospodu Andre-
ju Cibru, ki nam je prijazno priskočil na 
pomoč in nam priskrbel bršljan, leskove 
veje in reso.

Že vnaprej se veselimo ponovnega dru-
ženja in razmišljamo, kako bi vas še lahko 
presenetili. Upamo, da se tudi prihodnjič 
vidimo v tako velikem številu, do takrat 
pa športni pozdrav v imenu ŠKPG.

Več slik z delavnice si lahko ogledate 
na http://moj.sportni-klub.si/ pod katego-
rijo delavnice.

Mateja Zajc

Delavnica pletenja butaric tokrat na Lavrici in Orlah

Otroci so se učili spretnosti pletenja »žegenčkov«
Lavrica, 4. april 2009 – TD Lavrica 

je organiziralo učno delavnico cvetno-
nedeljskih butaric. Letos so butarice 
izdelovali na Lavrici v kulturni dvora-
ni in na Orlah v gasilskem domu. Na 
Lavrici je sodelovalo okrog 50 otrok, 
na Orlah pa okoli 20. Vsekakor je bil 
to rekord v vseh letih od leta 1945 pa 
do danes. Otroci so se posvetili svo-
jim umetnijam, tako da na trenutke ni 

bilo nikogar slišati, razen morda zvo-
ka škarij. 

Na Lavrici so imeli kar 3 strokovne 
učitelje, in to: go. Rado Janežič, go. 
Slavko Pucihar in g. Lojzeta Severja. 
Delavnico si je ogledal tudi rudniški 
župnik Lojze Zupan. Na Orlah imajo 
mnogo daljšo tradicijo pletenja »že-
genčkov«, kot pravijo cvetnonedelj-
skim butaricam, in so svoje učitelje 
našli kar v lastnih vrstah.
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Kdo bi pričakoval tako zagnanost in in-
teres v obeh skupinah. Starejši mladinci 
z Orel so naredili še devetmetrsko butaro 
velikanko, ki ima že domovinsko pravico 
in točno določeno mesto pred farno cer-
kvijo na Rudniku. 

Na Rudniku so na cvetno nedeljo orga-
nizirali še ocenjevanje butaric, in sicer so 
iskali najlepšo. Sladke nagrade so si kar 
tam malo podelili, da je bilo za vse prav. 

Vsem, ki so otroke zainteresirali in jim 
pomagali pri izdelavi butaric, velja velika 

zahvala. Le na ta način se bodo ohranile 
stoletne navade naših prednikov, ki jih je 
potrebno spoštovati.

Andrej Pogačnik
Fotografije: Lojze Zupan,  

Andrej Pogačnik 

Škofljiški smetarji pometali po Igu
Na pustno soboto so se člani KUD Ško-

fljica s smetarskim prizorom prvič udele-
žili 12. PODKRIMSKEGA PUSTNE-
GA KARNEVALA na Igu.

Dve fini gospe, ki sta brezbrižno odme-
tavali smeti, štirje neumorni smetarji, ki 
so nalagali kosovni material na traktor in 
za finima gospema pobirali smeti, in voz-
nik traktorja, ki je vso navlako peljal, so 
bili prostovoljna občinska smetarska eki-
pa. Takoj za njimi sta hodila dva pametna 
cigana iz firme »KOOPERANT BRAJ-
DIČ, d. o. o., CIGORAJ«, pobiralca od-
padnega železa. Posel! Upamo, da se je 
morda le kdo med množico obiskovalcev 
osvestil, da ni prav, da je med nami toliko 
nemarnežev, ki odmetavajo smeti, kamor 
se jim zljubi. Mi pa za njimi vsako po-
mlad na čistilni akciji pobiramo odpadke. 
Ob predstavitvi skupine je povezovalka 
prireditve omenila še, da imamo na Ško-
fljici na sumu tudi občane iz sosednjih ob-
čin, da odlagajo smeti kar pri nas. 

Pust je čas, ko odganjamo zimo in z 
veseljem pričakujemo pomlad. To so šte-
vilne karnevalske skupine, ki jih je bilo 
okoli 40, tudi uspešno pokazale. Pustne 
šeme v sprevodu so bile zanimive, še bolj 
pa so bili zanimivi in smešni posamezniki 

ali skupine, ki so znali svojo vlogo tudi 
domiselno odigrati. Ob spremljanju takih 
prizorov se obiskovalci res od srca na-
smejejo.

Zahvaljujemo se organizatorju Pod-
krimskega pustnega karnevala za povabi-
lo in pogostitev, Darinki Golobič iskrena 
hvala za idejo in organizacijo skupine, 
Milki Jordan, Nadi, Saši in Primožu Ci-
merman, Jelki in Janezu Martincu, Urošu 
Železniku, Tadeji, Primožu in Francetu 
Golobiču pa hvala za sodelovanje ter po-
moč pri izvedbi. 

In kako sami člani ekipe ocenjujejo 
sodelovanje na karnevalu? Pravijo, da je 
bilo naporno, da pa so v nastopu uživali 
in se zabavali. To pa največ šteje! Pa še 
vreme jim je bilo naklonjeno! 

Marija Gregorič,
KUD Škofljica

Pojasnilo in opravičilo uredništva 
Članek bi moral biti objavljen v prejšnji številki Glasnika, pa je zaradi nepazljivosti 
odgovornega urednika izpadel, za kar se opravičujemo.

Uredništvo
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Lutkovni in likovni sobotni dopoldan

Sobotno dopoldne 4. 4. 2009 je bilo v 
kulturni dvorani na Šmarski cesti na Ško-
fljici živahno in pisano. Kar lepo število 
otrok in njihovih bližnjih si je prišlo ogle-
dat lutkovno-gledališko predstavo Babica 
pripoveduje v izvedbi Lutkovne skupine 
Društva Fran Govekar Ig. Enajst mladih 

lutkarjev je s svojo mentorico Matejo Jere 
Grmek pokazalo navdušenje nad igra-
njem in veselje do lutk.

Po skoraj polurni predstavi se je nekaj 
otrok zadržalo na spomladansko obarvani 
likovni delavnici v organizaciji Likovne 
sekcije KUD Škofljica. V dveh urah smo 

izdelali male in velike piščančke v različ-
nih tehnikah ter pomladne vile.

Mladi ustvarjalci so se ob svojem 
ustvarjanju pogovarjali, sladkali in trudili, 
da so domov odnesli lepe izdelke. 

Katja V. Škrabec
Fotografiji Marija Gregorič  

Zmaga Sebanec vnovič izvedla delavnico aranžiranja hrane

Človek hrano najprej uživa z očmi
Lavrica, 7. april 2009 – TD Lavrica je 

organiziralo učno delavnico za aranži-
ranje velikonočnih jedi. Glavno besedo 
je imela ga. Zmaga Sebanec, dolgoletna 
strokovna učiteljica na področju prehrane. 

Zbralo se je 21 učenk – gospa od 20 
let naprej. Kaj pomeni dober predavatelj 
praktičnega pouka, je treba samo videti. 
Ko so delale vsaka svojo nalogo, ni bilo 
slišati niti miške, kakor pravimo. Komaj 
so dihale, tako so bile zavzete v svoje po-
slanstvo. Štiriurna učna delavnica je zbra-
nim pripomogla polepšati večer. 

Na koncu so nekatere udeleženke ume-
tnine kar tam pojedle, nekatere pa so jih 
odnesle domov. Predavateljica je na osno-

vi prijav s seboj prinesla že izbrani mate-
rial za učenke. 

Bilo je vsega: dela, umetnije, zado-
voljstva, znanja in še kaj. Vse kaže, da se 
bodo še srečale, malo utrdile svoje znanje 
in povečale število novih skrivnosti kuli-
narike in umetnosti na tem področju. 

Pravijo, da človek uživa hrano najprej z 
očmi, šele nato je na vrsti sama jed.

Andrej Pogačnik
Fotografije: Marinka Pogačnik
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Ustvarjalna delavnica

Bukvarnica
V izvedbi Zavoda za kulturo in turi-

zem Parnas iz Velikih Lašč in organiza-
ciji DPM Lavrica je v četrtek, 16. aprila 
2009, v Domu krajanov Lavrica, poteka-
la ustvarjalna delavnica »Bukvarnica«. 
Po zanimivi motivacijski igri, kjer sta 
si glavni vlogi delila črka M in pisar, so 
otroci po navodilih Metke Starič, ki je 
delavnico vodila, izdelali svojo knjižico. 
Kljub manjšemu številu otrok, ali pa prav 
zato, je bilo vzdušje izjemno prijetno in 
ustvarjalno. Pri ustvarjanju smo tokrat 
lahko sodelovali tudi starejši. Delavnica 
je bila organizirana v počastitev 23. apri-
la, svetovnega dneva knjige. 

Pa še povabilo:
V maju predvidevamo izvedbo ustvar-

jalne delavnice, kjer bomo tiskali vzorce 
na blago in oblačila ter izdelovali različ-
ne modne dodatke, ob koncu pa priredili 
modno revijo. Z datumom delavnice vas 
bomo seznanili z vabili na kozolčkih ter 
v POŠ Lavrica in Vrtcu Lavrica. Vabljeni!

Vesna Sušec - Šuker

Vzgoja in izobraževanje

V šoli Želimlje pa takole …
Že nekaj več kot sto let učenci odkriva-

jo svet znanja v Finžgarjevi šoli. Čeprav 
jih je za dober razred, smo imeli do sedaj 
štiri razrede v dvojni kombinaciji, letos 
pa nam je zmanjkalo prvošolcev … A na-
slednje leto bo čez šolski prag stopilo kar 
nekaj novih radovednežev. 

Kaj nam je najbolj všeč?

Telovadba in odmor, seveda. Pa tudi ta-
bor, pevski nastopi in prireditve za starše, 
matematika, risanje, druženje s prijatelji.

Pri nas pa se ne dogaja samo pouk! 
Vsako leto pripravimo prireditev ob 
dnevu spomina na mrtve, zaželimo lepe 
praznike in srečo v novem letu ter zaklju-
čimo šolsko leto s pesmijo, igrami, recita-
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cijami in plesom. Marca smo šopek pesmi 
in pesmic poklonili našim mamicam. S 
pevskim zborom polepšamo dan starej-
šim krajanom in sodelujemo na srečanju 
občinskih zborov. Malo nas je, a smo pre-
cej glasni. Pridno vadimo kar dvakrat na 
teden.

Kaj si želimo?
Vrtiljak, trampolin, odmor do desetih 

(to pomeni skoraj uro daljšega), da bi 
imeli manj testov ali pa kar nič pouka in 
obvezno vsakodnevno igranje nogome-
ta (se ve, tega si predvsem želijo fantje). 
Nekateri bi v šoli tudi prespali.

Veliko govorimo o skrbi za okolje. Od-
padke ločujemo, odpadno embalažo po-
novno uporabimo za likovne izdelke. List 
popišemo z obeh strani in smo varčni z 
vodo. Obdajajo nas travniki in gozdiček, 
tako da učilnico večkrat preselimo v na-
ravo. Tudi umetniško ustvarjanje nam gre 
dobro od rok. Šola je polna naših slik, 
marsikdaj nastane kakšna nova pesem ali 
zgodba.

Metulj
Metulj je živalca
kot iz svile stkana

in skoz bombaž presejana.
Ko veter zapiha,

še krila niso ravno gliha,
da ga v vrtinec listja in peska

ne odpiha.
Poustvarjal Maks Mihajlović

Pa ni samo poštevanka, male pisane 
črke in zakoni narave … Spoznavamo 
drug drugega, se pogovarjamo, igramo in 
sklepamo prijateljstva. In tako smo naj-
bolj veseli igranja nogometa s prijatelji 
ali šviganja z njimi na gugalnici visoko v 
zrak.

Misli učencev zbrala in uredila
Mateja Adamič.

Glasbeni šola Grosuplje

Sprejemni preizkusi za vpis v šolsko leto 2009/2010 
V glasbeno šolo se lahko vpišejo otro-

ci, ki uspešno opravijo sprejemni preiz-
kus in so v okviru priporočene starosti. 
Ker je število prostih mest omejeno, se 
sprejme kandidate z boljšimi rezultati. 
Sprejemni preizkus obsega: izvedbo 
pesmi po lastni izbiri, posnemanje rit-
mičnih in melodičnih motivov, razvi-
tost glasbenega spomina, primernost 
fizičnih predispozicij in zdravstvenega 
stanja.

Za šolsko leto 2009/2010 bodo spre-
jemni preizkusi v soboto, 23. in 30. 
maja 2009, od 9. do 13. ure na vseh 
podružnicah. Seznam inštrumentov, na 
katere bo možen vpis, bo objavljen na 
spletni strani Glasbene šole Grosuplje v 

mesecu maju. Sprejemni preizkusi bodo 
potekali na naslednjih lokacijah:

Grosuplje: Glasbena šola Grosuplje, 
Partizanska cesta 5, 1290 Grosuplje; 

Dobrepolje: Jakličev dom, Videm 32, 
1312 Videm - Dobrepolje; Ivančna Go-

rica: Srednja šola Josipa Jurčiča, Cesta 
II. grupe odredov 38, 1295 Ivančna Go-
rica;

Škofljica: Osnovna šola in vrtec Ško-
fljica, Klanec 5, 1291 Škofljica.

Predhodna prijava ni potrebna.

Nova spletna stran Glasbene šole Grosuplje

Vse zainteresirane obveščamo, da smo na Glasbeni šoli Grosuplje vz-
postavili spletno stran na naslovu www.gsg.si, kjer vas bomo redno obveščali 
o življenju in delu na šoli, prav tako pa bodo svoje prispevke lahko objavili 
naši učenci. 

Vodstvo Glasbene šole Grosuplje
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Smrkolini iz Planice v Tamar in nazaj
Cel teden smo otroci iz vrtca Smrkolin 

držali pesti za lepo vreme. Čeprav je bil 
petek trinajstega, se nas je 19 otrok iz sku-
pin Muhic (2–3 leta) in Črvičkov (3–6 let) 
ter tri vzgojiteljice odpravilo na izlet. Z 
avtobusom smo se odpeljali proti Gorenj-
ski, proti Planici, kjer smo vsi navdušeni 
najprej opazili ogromno letalnico, pod 
njo pa polno strojev, ki so pripravljali vse 
potrebno za tekme. Predvsem pa je bilo 
okrog nas ogromno snega, segal nam je 
preko glave.

Kmalu smo se vsak s svojim nahrbtni-
kom pogumno odpravili proti Tamarju. 
Izza oblakov nas je že pozdravljalo sonce 
in nam vlivalo novih moči za pot. Sreče-
vali smo vse polno šolarjev in drugih pla-
nincev, ki so nas seveda prehiteli in niso 
verjeli, da bomo res prišli do koče. A se 
je splačalo potruditi, saj nas je v koči, ki 
smo jo komajda opazili iz snega, čakalo 
dobro kosilo. Nabrali smo si novih moči, 
spet vzeli vsak svoj nahrbtnik ter se od-
pravili nazaj proti Planici. Še dobro, da 
smo imeli s seboj sanke, da so si nekateri 
najmlajši malce spočili noge in malo za-
dremali, saj naša najmlajša udeleženka še 
nima niti dveh let. Zasnežena pot je mi-
nila hitreje ob veselem dričanju po zadnji 
plati, ob prepevanju veselih pesmic ter 
seveda veselem druženju. 

V poznih popoldanskih urah smo se pri-
jetno utrujeni vrnili nazaj v vrtec, kjer so 
nas že težko pričakovali naši starši.

Smrkolini s Škofljice

Smrkolinov materinski dan
Mamica je ena sama in vsaka mamica je najboljša. Te 

misli so nam, otrokom in zaposlenim, v vrtcu Smrkolin 
odmevale po glavi že kar nekaj časa in odločili smo se, 
da mamicam za njihov praznik pripravimo kratko pred-
stavo. Seveda nismo pozabili na očke.

V vrtcu smo izdelali drobna darilca, nato pa povabili 
mamice, očke, babice in dedke v kulturno dvorano na 
Škofljici. Najprej smo pokazali, kaj smo počeli pri glas-
benih delavnicah z GCEW, nato pa veselo zaplesali ter 
zapeli pesmice za mamice in še eno za očije. Na koncu 
smo odigrali še igrico o Zvezdici Zaspanki, ki je bila 
kaznovana, ker je zamujala na delo. Program sta z glas-
benimi nastopi popestrila tudi Alja in Domen. Tik pred 
koncem je sledilo še presenečenje, kajti ena od naših 
mamic je praznovala rojstni dan in skupaj smo ji zaželeli 
ter zapeli »Vse najboljše«. Za tem pa smo mamicam iz-
ročili naša darilca in se veselo stisnili v njihova naročja. 

Smrkolini s Škofljice
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Likovno delo meseca februarja 
Učenci so imeli nalogo iz odpadnih 

škatlic sestaviti oziroma oblikovati stav-
bo na način, da predstavlja polzaprti pro-
stor, sestavljen iz tal in strehe. Pri tem je 
bila streha lahko podprta s stebri ali naj-
več dvema stenama. Za izdelavo so poleg 
odpadnih kartonastih škatlic uporabili še 
dodaten karton, lepilo Mekol, škarje, olfa 
nož in svojo domišljijo. 

Zmagovalno delo meseca februarja sta 
oblikovala učenca 6. b Žiga Karlo in Ja-
kob Sket, ki sta našla izjemno izvirno re-

šitev postavljenega problema. Oblikovala 
sta avtomatsko avtopralnico s spremlje-
valnim prostorom. Z uporabo kvadrastih 
in valjastih elementov jima je uspelo 
ustvari stabilno stavbo. Končni videz 
strehe in fasade sta, po mnenju mentorice 
gospe Romane Zupančič Leljak, domisel-
no dopolnila z belimi krogi. Izdelek sta 
natančno pobarvala. Za ponazoritev vode 
sta uporabila modro barvo in celo narisa-
la kapljice vode, ki se pojavljajo na tleh 
in v okolici avtopralnice. V notranjosti 

sta naslikala tudi bela vrata, ki vodijo v 
spremljevalni prostor, in dodala napise na 
fasadi avtopralnice. 

Vse postopke sta učenca izvedla brez 
mentoričine pomoči. Pri delu sta pokazala 
veliko navdušenje za likovno izražanje, 
vztrajnost, doslednost in samostojnost, 
kar je vse pripomoglo, da je bilo njuno 
delo izbrano za likovno delo meseca.

KaroLina Pajek, 9. b

Likovno delo meseca marca
Likovni izdelek Maje Stanišič iz 

9. a je bil izbran za likovno delo 
meseca marca. Izdelala ga je pri 
izbirnem predmetu Likovno sno-
vanje 3. Učenci so imeli nalogo 
oblikovati vabilo za glasbeno pri-
reditev. Oblikovati so ga morali iz 
kolaž papirja s pomočjo lepila in 
škarij. Izdelek je moral biti obli-
kovan kot estetsko vizualno spo-
ročilo. 

Po mnenju mentorice gospe 
Romane Zupančič Leljak, ki je 
Majino vabilo na koncert izbrala 
za likovno delo meseca, je učen-
ka v svojem izdelku oblikovala 
izjemno močno vizualno sporoči-
lo – plakat. Pokazala je izjemen 
občutek za kombiniranje treh barv 
in različnih ploskev. Uporabila je 
rdeče-črno-belo kombinacijo barv, 
kratko besedilo, črke različnih ti-
pov, oblik in velikosti. Nekatere 

črke so polne, druge sestavljene, 
tretje izrezane iz podlage in četrte 
okrašene. Zaradi takih oblik so vi-
zualno zelo privlačne ter naše oko 
prikujejo na plakat in vsebino. Ri-
tem barvnih ploskev nakazuje na 
vrsto glasbe, ki je ostra, močnih 
kontrastov in ima divji ritem. Vse 
to je Maja poudarila še z ostrimi, 
cikcakastimi ter trikotnimi linija-
mi in poenostavljeno figuro kita-
rista. 

Po mentoričinem mnenju je 
učenka v svojem delu izkoristila 
vse možnosti, ki jih ponuja tehni-
ka kolaž. Izdelek je izdelala pov-
sem samostojno in brez pomoči. 
Pokazala je navdušenje za likovno 
izražanje, vztrajnost in samostoj-
nost.

KaroLina Pajek, 9. b

Srečanje s sestro Ljudmilo Anžič HMP
Dne 17. 4. 2009 se je v prostorih žu-

pnije Škofljica odvijalo srečanje sošolcev, 
ki so osnovno šolo na Škofljici zaključili 
leta 1985, s sošolko Ljudmilo Anžič, ki že 
10 let deluje v misijonih v Kambodži. 

Sama sem se srečanja udeležila na po-
vabilo svoje mame. Po prijaznem spreje-
mu in pozdravu nam je sestra Ljudmila 
ob zanimivih fotografijah predstavila 
Kambodžo, razmere v njej in svoje delo-
vanje. Misijonarji so možnost za delo v 
Kambodži dobili šele leta 1992 po padcu 
režima Rdečih Kmerov – komunistične-
ga režima, ki sta ga zaznamovala diktator 

Pol Pot in mučenje, pobijanje ter ustraho-
vanje ljudi. 

Sestra Ljudmila Anžič je ena izmed sa-
lezijank, ki so prišle v Kambodžo, da bi 
pomagale prizadetim ljudem. Ko je sestra 
Ljudmila prišla v Phnom Penh, glavno 
mesto Kambodže, si je začela prizadevati 
za ustanovitev šole. S pomočjo dobrotni-
kov ji je to uspelo. Kasneje je tam nastal 
cel šolski center, saj so poleg šole postavi-
li še vrtec in prostore za druge programe. 

Danes sestra Ljudmila deluje v mestu 
Battambang, kjer sestre dekleta učijo opi-
smenjevanja, saj mnogo kmerskih mla-

dostnikov še danes ne zna brati in pisati. 
Poleg tega se učijo tudi šivanja, kuhanja, 
priučijo pa se tudi osnov angleščine in hi-
giene.

Najbolj zanimivo se mi je zdelo, da je 
bila Kambodža nekoč bogata in razvita 
država, potem pa je bojevanje in menja-
vanje oblasti onemogočilo trgovino, kme-
tijstvo in industrijo – in Kambodža je po-
stala ena najrevnejših držav na svetu. 

Po koncu srečanja smo se razšli z oblju-
bo, da se bomo kmalu spet srečali. 

Pia Hrovat
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Alfa in Omega

Velikonočno tridnevje v župniji Škofljica
Sam sem dejavno ob veliki noči prvič 

sodeloval na cvetno nedeljo leta 1941, ko 
sem s pomočjo svoje tete Frančiške nesel 
»žegen«, kot smo v naši vasi imenovali 
butarice. Ta moj začetek je bil prav pose-
ben. Na »žegnu« sem gotovo imel preveč 
jabolk in še pomarančo, tako da je bil za 
mojih še ne pet let pretežak in mi ga je 
morala že kmalu od doma nositi teta. Ker 
je bil to zame poseben dan, se spominjam, 
da je bila cerkev polna ljudi in »žegnov« 
in skoraj nisem videl okoli sebe, razen 
Vahtarjevega (iz mengeške hiralnice) go-
spoda Antona Plevnika, takrat še na pri-
žnici. Spominjam se, da v svoji otroškosti 
nisem razumel, o čem je govoril. Maše 
v cerkvi nismo dokončali, ker se je že v 
sredini zaslišalo močno hrumenje letal in 
zatem grmenje. Bil je 6. april in nemška 
letala so bombardirala ljubljansko radij-
sko postajo, katere stolp je v bližini. Še 
danes mi v ušesih odzvanjajo klici ljudi 
v cerkvi: »Vejska je!« Gospod Plevnik se 
je pred oltarjem obrnili k nam in nam po 
nekaj besedah dali blagoslov in nas poslal 
domov. 

To je bil moj spomin za uvod v prazno-
vanje velike noči, na katero se začnemo 
pripravljati že s postom na pepelnico, ki 
traja do vključno velikega petka.

Na cvetno nedeljo, ob slovesnem pri-
hodu Jezusa na osliču v Jeruzalem, se 
začenja veliki teden. Jezus v Jeruzalem 
ne prijezdi kot posvetni vladar, temveč 

VELIKONOČNA SVEČA Križ D.Marije 
v Trnju

Na Cvetno nedeljo

kot kralj, ki ni od tega sveta in razodeva 
prihod božjega kraljestva in sionske hče-
re, podobe svoje Cerkve, na zemljo ne z 
zvijačo ali s silo, ampak s ponižnostjo, ki 
pričuje za resnico. Tako po njegovem kra-
ljestvu postajamo in smo božji otroci. 

Toda čeprav smo božji otroci, smo še na 
zemlji in nam ne sme biti vseeno, kakšne 
zablode (po Franciju Petriču) se godijo 
okoli nas. Ne sme nam biti vseeno, da 
nismo polno suvereni, ko po naši krivdi 
zaradi sedenja na dveh stolih, še bolj pa 
na nobenem, nimamo svojih predstavni-
kov v našem parlamentu, čeprav smo naj-
večja skupina državljanov v enem kosu. 
Pri nobenem dogajanju v parlamentu ni-
mamo možnosti soodločanja. Za evrop-
ske volitve moramo prositi za podporo 
državljanov, da bodo naši kandidati lahko 
sodelovali itd. V vsej zgodovini so ljudje 
na zemlji vedno hrepeneli po polni suve-
renosti, saj so Izraelci že pred dvema ti-
sočletjema izgovorili stavek: »Mi pa smo 
mislili, da je on tisti, ki bo rešil Izraela!« 
Bogu gotovo ni všečen naš strahoten po-
lom politične zavesti. Tudi gornji stavki 
so del velike noči. 

Na veliki četrtek smo z Jezusom v dvo-
rani zadnje večerje. Tega večera se ob 
slavi pri mašni daritvi zavežejo zvonovi, 
poslej se namesto njih oglašajo zvoki ra-
glje. Jezus se na Oljski gori čuti popolno-
ma zapuščenega in ob vedenju trpljenja, 
ki ga čaka, vdano prepusti Očetovi volji. 
Po prihodu z gore in izdajstvu ga veliki 
zbor obsodi kot bogokletnika, ki zasluži 
smrt, vendar niso imeli pravice do usmr-
titve in ga kot političnega sovražnika iz-
ročijo Pilatu. Ta ga postavi vzporedno z 
Barabo, ki je bil kot upornik obsojen na 
smrt, ter ob spraševanju, koga od njiju naj 
pomilosti, zmanipulirana množica (kako 
zelo znano) zahteva da Barabo. In odprla 
se je mučeniška pot na Kalvarijo: pokritje 
s škrlatnim plaščem, zasmehovanje, kro-
nanje s trnjem, bičanje, nošenje križa do 
smrti na križu.

Na veliki petek z Marijo hodimo za Je-
zusom na križevem potu na Kalvarijo.

In tako se je Jezus po volji nebeškega 
Očeta prostovoljno daroval za naše od-
rešenje. Ta dar Jezus vnaprej označuje in 
uresničuje pri zadnji večerji: »To je moje 
telo, ki se daje za vas.« 

Jezus je v grobu. Velika sobota, dan 

tihega pričakovanja. Zjutraj je blagoslov 
ognja, ki ga ponesemo na svoje domove, 
kar ni nekakšna vraža, temveč znamenje 
zmage svetlobe nad temo, milosti nad 
grehom in ljubezni nad sovraštvom. Skozi 
dan je blagoslov jedi. Obiščemo, zadrži-
mo se ob Božjemu grobu in se v čaščenju 
prepustimo brezmejni ljubezni Njegovega 
Srca. Tega dne še v velikonočni vigiliji, v 
bedenju pričakujemo Kristusovo vstaje-
nje. Zvečer se zberemo pred cerkvijo ob 
ognju, na katerem duhovnik prižge veli-
konočno svečo, in skupaj gremo v temno 
cerkev, kjer si z ognjem velikonočne sve-
če vsi navzoči prižgemo svoje ter cerkve-
ni prostor in našo notranjost razsvetli tri-
kratna »KRISTUSOVA LUČ«. Tukaj naj 
še povem, da je velikonočna sveča okra-
šena s Kristusovim križem, na katerem 
je pet kadilnih zrn, in s prvo (Α ‘alfa’) in 
zadnjo (Ώ ‘omega’) črko grške abecede.

Črki A in Ώ spominjata na Jezusove 
besede: »Jaz sem začetek in konec.« Pet 
kadilnih zrn je znamenje petih Jezusovih 
ran. Na sveči je še vsakokratna letnica.

Tako pripravljeni z vsebino veliko-
nočnega tridnevja (po B. Golob) v jutru 
velikonočne nedelje v procesiji z vstalim 
Jezusom na čelu, s svetim Rešnjim tele-
som pod nebom in župnijskim banderom 
ter prvim spevom Aleluja in mogočnim 
Händlovim spevom verni kristjani tudi 
danes potrjujemo vero v Kristusovo in 
svoje vstajenje.

Anton Mušič, ŽPS Škofljica
(Arhiv, foto Mušič)
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V spomin Ivanu … 

Nicolas Poussin: Et in Arcadia ego

Dobra ženica

Dobra, stara ženica
je roke žuljave, zgarane

k daritvi sklepala goreče.
V molitvi je ustnice
premikala šepeče

v prošnji k Bogu za umrle in trpeče.

Zazvonilo je, umrl je mlad človek,
od ust do ust so se prelivale besede,

takrat je tiho zajokala
in se spraševala:

»O, Bog, zakaj je moral umreti
tako mlad človek?

Mene, ki sem bolna, stara,
k sebi bi vzel,

njega pustil bi živeti!«

Z mislijo pri molitvi vsakdanji
hodila je po stranski poti

in kadar je prišel
znan človek ji naproti,

ga objela je in stisnila k sebi.
Vzela je njegove roke,
tja v svoje roke zlate,

in vsakič izrekla besede enake:
»O, ti si dober, ostani tak.
A veš, da molim tudi zate.«

Tončka Podlogar,
Želimlje

Et in Arcadia ego – tako se glasi va-
rianta naslova ene najbolj znanih slik 
francoskega umetnika Nicolasa Poussi-
na (1594–1665). Delo, ki je nastalo leta 
1638 in ga danes hrani muzej Louvre v 
Parizu, prikazuje skupino štirih figur ob 
sarkofagu, na katerem je latinski napis 
iz poimenovanja slike. 

Fraza et in Arcadia ego se skozi zgo-
dovino in skozi umetniška dela več ob-
dobij razlaga različno, skoraj vedno pa 
je prisotna motivika memento mori, ki 
jo prevajamo kot spominjaj se smrti in 
opozarja na minljivost življenja ter vse-
ga obstoječega. 

Interpretacije umetniških del z ome-
njenim naslovom otežuje že sam prevod 
naslova in njegova razlaga. Oblika fra-
ze v slovničnem pomenu pušča odprtih 
več možnosti, prav tako je potrebno 
pri definiciji upoštevati mitologijo, iz 
katere izhaja osnovna ideja. Arkadija 
je namreč mitološka dežela, od koder 
prihaja starogrški bog pastirjev Pan, in 
je od antike dalje pomenila idilično ter 
najsrečnejšo deželo. Ta razlaga je velja-
la vse do omenjene Poussinove slike, 
pri kateri je potrebno napis brati v slov-
nično nepravilnem prevodu. Slovenska 
različica bi se lahko glasila kot Tudi jaz 
sem bil [živel] v Arkadiji, kar sproži 
drugačno dojemanje motiva. Prej se je 
prizor skupine figur ob sarkofagu razla-
gal, če povzamemo definicijo po Lucu 
Menašeju, kot »dramatično srečanje s 
smrtjo«, medtem ko je treba Poussinovo 
sliko razlagati kot »otožno razmišljanje 
o preteklosti«. Preskok od ene do dru-
ge interpretacije je naredil že Poussin 
sam. Leta 1630, torej osem let pred opi-
sovano sliko, je naslikal prvo varianto 
Arkadijskih pastirjev, kot se glasi dru-
go poimenovanje slike. Delo je danes 
v Chatsworthu, prikazuje pa prav tako 
skupino ljudi ob sarkofagu, vendar je v 
primerjavi s kasnejšo umetnino ta bolj 
razgibana in dramatična ter daje večji 
poudarek dogajanju in ne toliko vsebin-
skemu pomenu kot kasnejša varianta. 

K razmišljanju o naši lastni minlji-
vosti še dodatno napeljuje senca enega 
od pastirjev, ki jo je Poussin na pariški 
umetnini naslikal na sarkofag. To sen-
co lahko beremo kot opomin na umrlji-
vost, saj pastir pripada skupini, katere 

del smo tudi mi kot gledalci. Figure 
so namreč razporejene tako, da vabijo 
opazovalčeve oči v točko, ki si jo same 
ogledujejo, s tem pa gledalec postane 
del skupine pastirjev.

Zanimive teorije ponujajo tudi ana-
grami izraza. Če frazo nekoliko dopol-
nimo, dobimo et in Arcadia ego sum, 
anagram tega pa nam posreduje novo 
sporočilo, in sicer arcam dei tango iesu, 
ki bi ga lahko prevedli v dotaknil sem 
se groba Boga (torej Jezusovega groba), 
kar pa nam da povsem nasprotno raz-
lago motiva. Slika sicer še vedno opo-
minja na umrljivost, vendar pa samo na 
minljivost tuzemskega življenja; smrt, 
ki je konec življenja samo tu na zemlji, 
hkrati pa je začetek večnosti.

Drugi anagram se glasi I! Tego arca-
na dei, kar v prevodu pomeni Izgini! 
Hranim Božjo skrivnost, kar se nanaša 
na sarkofag kot na grob, v katerem je 
truplo Jezusa ali druge svete osebe. 

Pri razlagi motiva je pomembna tudi 
interpretacija, kdo je živečim pustil spo-
ročilo, da je bil v Arkadiji. Po eni teoriji 
izjava Et in Arcadia ego pripada perso-
nifikaciji Smrti, po drugi pa svoj obstoj 
v Arkadiji posmrtno oznanja oseba, ki 
je pokopana v sarkofagu. Slednja razla-
ga je tista, ki jo je posredoval Poussinov 
življenjepisec André Félibien in je bila 
v 18. in 19. stoletju tudi najbolj prilju-
bljena. Nasploh je opominjanje na min-
ljivost človeškega življenja zaželena 
tema v baročni in kasnejši umetnosti, ko 
tudi tihožitjem slikarji dodajajo simbole 
memento mori, kot so lobanja, peščena 
ura, ovenelo cvetje in podobno (lobanja 
je skoraj vedno prisotna tudi na prizoru 
et in Arcadia ego; primer takšne podobe 
je Guercinova slika iz 17. stoletja, kjer 
je lobanja kompozicijsko zelo izposta-
vljena). Motivi s sporočilom o minlji-
vosti vsebujejo dvojnost med življe-
njem in smrtjo – isti kontrast torej, kot 
ga srečuje gledalec slike Et in Arcadia 
ego. Na življenje, ki prej ali slej preide 
v smrt, ki se jo je potrebno zavedati že 
sedaj, kot pastirje s slike tudi gledalce 
opominja napis na sarkofagu …

Nataša Kovačič
Foto: http://www.nicolaspoussin.org
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Klada, vas sožitja in prijateljstva med sosedi
Klada je manjše gručasto naselje na za-

hodnem robu Občine Škofljica, praktično 
meji na Občino Ig, z nadmorsko višino 
484 m in s 53 prebivalci. Tu si je ustvarilo 
dom 10 družin, od tega so le 3 družine, ki 
se še preživljajo s kmetijstvom. Sogovor-
nik Janez Škrjanc mi je v smehu povedal, 
da v Kladi živi še enkrat več živine, kot je 
prebivalcev. 

Značilnosti vasi so ostanki grobišča, ki 
se nahajajo v gozdu nad naseljem, 

Marijina kapelica (na sliki), vodna čr-
palka (oven), mir in nešteto majhnih vo-
dnih izvirov. 

Znamenitost naselja je hidravlični 
oven. To je naprava, ki s pomočjo energije 
vode lahko na zelo enostaven način prečr-
pava vodo na višji nivo. Izumil ga je leta 
1797 Montgolfier in do danes je naprava v 
osnovi enaka, kot je bila prva. Delovanje 
ovna je povsem enostavno. Edini problem 
je slab izkoristek, ki znaša komaj 10 %. 
Vzdrževanja praktično ne potrebuje. Ob 
zaustavitvi je potreben ročni zagon, po-
tem pa naprava deluje samostojno. 

Oven v Kladi, odkar so dobili vodovod, 
ni več v uporabi. Prej je bil nepogrešljiv, 
čeprav v zadnjih letih uporabe še daleč ni 
uspel dovajati zadostne količine vode.

Na sliki sta prikazana 2 ovna, večji in 
manjši, ki sta delovala v odvisnosti od ko-
ličine vode. Sistem je sestavljen iz dveh 
cevi, dveh ventilov in tlačnega kotla. Po-
trebujemo le spodnji zbiralnik, ki je izde-
lan tako, da je voda vedno na enaki višini. 
In še drugi pogoj, količina vode, ki doteka 

do ovna, mora biti malo večja od potrebne 
delovne količine. Voda doteka iz spodnje-
ga zbiralnika in teče skozi ohišje ovna ter 
izstopa pri vzbujevalnem ventilu. Ko je 
hitrost izstopajoče vode dovolj velik, po-
tegne s sabo ta ventil in ga v trenutku za-
pre. Kinetična energija vode se spremeni 
v tlačno energijo, v ohišju se pritisk sko-
kovito poveča, nastane tako imenovani 
hidravlični udar. Ta pritisk privzdigne do-
bavni ventil in voda vdre v pokrov ovna 
in v tlačni vod. V pokrovu je mehur zraka, 
ki deluje kot vzmet. Ko začne pritisk pa-
dati, se zapre dobavni ventil, del vode pa 
potisne po tlačnem vodu proti zgornjemu 
zbiralniku. S tem se en takt zaključi in po-
stopek se samodejno ponovi. 

Prebivalci zaselka so medsebojno zelo 

povezani in živijo v slogi in sožitju z na-
ravo. Družina Škrjanc mi je zaupala, da 
jim kljub odmaknjenosti od večjih nase-
lij nikoli ni dolgčas, saj si za zabavo in 
piknike pogosto vzamejo čas. Najbolj sta 
jim ostala v spominu praznovanji ob od-
prtju vodovoda in izgradnji asfaltne ceste. 
Gasilski dom, ki je z opremo v zelo kri-
tičnem stanju, jim služi kot »kulturni cen-
ter« starih in mladih. 

Kritike, ki so jih izrazili, so šle na račun 
sedanjega župana, saj ga v ta odročni kraj 
nikoli ni bilo. Prejšnji župan se je namreč 
večkrat mudil v njihovem naselju. Poču-
tijo se odrinjene, saj posluha za manjše 
zaselke in kmetije nima niti država niti 
občina. Nadalje so izrazili nezadovoljstvo 
zaradi neizgrajenega, a obljubljenega in 
več kot potrebnega transformatorja. Že 
več let imajo v zaselku prenizko električ-
no napetost. Negodovanje prebivalcev 
pa povzroča tudi vodovod, saj je njihova 
voda, zajetje je v Zapotoku, vse preveč-
krat oporečna. Pohvala pa je šla na račun 
prevoza otrok v osnovno šolo. Zaradi od-
ročnosti kraja je bil prevoz za otroke in 
starše velikokrat nočna mora, saj so otro-
ci v šolo hodili na 4 različne lokacije: na 
Golo, na Ig, v Želimlje in na Škofljico. 

Kraj je miren in spokojen – kot nalašč 
za kolesarsko ali peš turo iz Želimeljske 
doline. Tukajšnji prebivalci vam bodo ve-
dno gostoljubno postregli z domačim žga-
njem. Značilnost so travniški sadovnjaki 
in iz »klajskega« sadja se skuha »ta bul 
šnopc«.

Pripravila Maja Novak



40

Kultura - Knjižnica sporoča

Večer dalmatinske glasbe

»Verjemi v ljubezen«
V petek, 27. marca 2009, smo se odzva-

li vabilu Miha Brkinjača, dijaka 3. letnika 
Gimnazije Bežigrad, člana KUD Ško-
fljica, ki nas je povabil na večer dalma-
tinskih skladb nam vsem dobro znanega 
pevca Oliverja Dragojevića. Koncert je 
naslovil »Verjemi v ljubezen«. Program je 
obsegal 21 skladb, od tega jih je sam zai-
gral in zapel 18, eno pa v duetu z vokalist-
ko Nino Mrgole. Zapela sta pesem »Ključ 
života«, za katero je glasbo napisal Z. 
Runjić, besedilo pa M. Labić. V goste je 
povabil še Mešani pevski zbor Češnje, ki 
ga vodi Katarina Bambič. Nastopili so s 
pesmima »Sjećanje na Velu Luku« in »Da 
te mogu pismom zvati«. Pri izvedbi »Lje-
pa bez duše« in »Dobro jutro tugo« sta ga 
spremljali violinistka Nika Halas in kon-
trabasistka Polona Petrovič. Za povezavo 
programa je Miha poskrbel kar sam in pri 
tem povedal marsikatero zanimivost iz 
življenja Oliverja Dragojevića. Program 
večera je Miha zaključil s pesmijo, za ka-
tero je aranžma tudi sam napisal in s kate-
ro je vabil na dalmatinski večer, »Verjemi 
v ljubezen« – »Vjeruj u ljubav« skladate-
lja in tekstopisca Z. Runjića.

Občinstvo, ki se mu naše društvo iskre-
no zahvaljuje za obisk, je več kot napol-
nilo dvorano in z navdušenjem ter buč-

nim aplavzom nagradilo vsak nastop. Še 
si želimo takih večerov in za jesen Miha 
obljublja večer zimzelenih slovenskih 
melodij. Za večer dalmatinskih skladb se 
mu iskreno zahvaljujemo in čestitamo za 
odličen, naravnost izvrsten nastop! Peti, 
igrati na klavir in še povezovati prireditev 
pred tako številnim občinstvom zahteva 
maksimalno pripravljenost in zbranost, 
ki bi jo marsikateri profesionalni igralec 
težko tako dobro izpeljal. Prepričani smo, 

da bi bil nad njim navdušen sam Oliver 
Dragojević!

Zahvaljujemo se in čestitamo gostujo-
čim pevkam in pevcem ter zborovodkinji 
MePZ Češnje in mladim glasbenicam 
Nini, Niki in Poloni. Hvala tudi Franci-
ju Kraškovicu, ki je poskrbel za super 
ozvočenje, ter Mirku Anželju in Stanetu 
Kočarju za video in fotografske posnetke 
koncerta.

Marija Gregorič

Knjižnica sporoča

Novo na knjižnih policah
ODDELEK ZA ODRASLE
0   Splošno 

SITAR, Iztok: Dnevnik Ane Frank: ljubezenska zgodba z oku-
som heroina
1  Filozofija, okultizem, psihologija

COOPER, Diana: Nova svetloba vstajenja: kozmični vodnik 
na poti vstajenja

VIRTUE, Doreen: Angelska števila: angeli pojasnjujejo po-
men števil v vašem življenju

MAIA, M.: Vilinski simboli: … ker pridejo prav
STRUTHERS, Jane: Hiromantika: popolni vodnik o umetno-

sti branja z dlani
KNEZ, Marjan: Od pekla do nebes je samo en korak: spozna-

nja duhovnega voditelja
JACKMAN, Ann: Uspešno in učinkovito do cilja: vzemite ži-

vljenje v svoje roke in uresničite svoje načrte
GRAY, John: Mars in Venera na delovnem mestu
O’DONOHUE, John: Večni odmevi: raziskovanje hrepenenja 

po pripadanju

HODSON, Phillip: Imate popolnega partnerja?: 50 nasvetov, s 
katerimi boste bolje spoznali svojega partnerja

LEWIS, David: Izziv: praktični priročnik za mladostnike: sto-
pnice do samozavesti

CHAPMAN, Pete: Žepni motivator: sam svoj mojster za 
zdravje in srečo

HILL, Napoleon: Ključi Napoleona Hilla: pozitivno mišlje-
nje: 10 korakov do zdravja, bogastva in uspeha

GOSTEČNIK, Christian: Relacijska paradigma in travma
3  Sociologija, pravo, vzgoja, etnologija

KLEIN, Naomi: Doktrina šoka: razmah uničevalnega kapita-
lizma

DEL Ponte, Carla: Gospa tožilka: soočenje z najhujšimi zlo-
činci človeštva in s kulturo nekaznovanosti: spomini Carle Del 
Ponte s Chuckom Sudaticom

KOLE, kole, koledo, leto lepo mlado: slovenske pripovedi ob 
letnih mejnikih
5  Okolje, matematika

BROWN, Lester Russell: Načrt B
MEDNARODNI matematični kenguru 2005–2008
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6  Medicina, tehnika, domače živali, kozmetika
DAVIS, Ronald D.: Dar disleksije: zakaj nekateri pametni lju-

dje ne znajo brati in kako se tega lahko naučijo
JANICKE, Christof: Alternativna medicina: praktični in stro-

kovni priročnik: metode zdravljenja, terapije, samozdravljenja
DAVIES, Kim: Naš malček: naravna vzgoja in skrb za vašega 

otroka
WALKER, Norman Wardhaugh: Tudi vi se lahko pomladite: 

uglasite um in telo
SCHREIBER, Chris: Savna: užitek za telo in čute
FOSTER, Helen: Razstrupljanje: 14 učinkovitih načrtov za 

čiščenje telesa
FOSTER, Helen: Proč s celulitom: sedem korakov do uspeha 

v šestih tednih
PETMINUTNE masaže: nežna in hitra rešitev za več kot 30 

vsakdanjih težav
VITKE v bikiniju: štiritedenski načrt za lepše telo
GORDANA, S.: Zame je že jutri predaleč: fibromialgija – 

moja nevidna spremljevalka
BROWN, Christina: Joga
KLADNIK, Darinka: Zgodovina letalstva na Slovenskem: od 

začetkov do današnjih dni
FOGLE, Bruce: Naš pes: koristni nasveti za brezskrben vsak-

dan z vašim psom
THOMAS, Tessa: Deset minut za pomladitev obraza: naravne 

metode za boljšo in bolj zdravo polt
7  Arhitektura, ročne spretnosti, slikarstvo, fotografija, glas-
ba, šport, alpinizem

SAPAČ, Igor: Grajske stavbe v zahodni Sloveniji. Knj.1, 
Zgornja Vipavska dolina

SCHNEEBELI-Morrell, Deborah: Egg Painting and Decora-
ting

MARTIN i Roig, Gabriel: Oljne barve: kako slikati po eno-
stavni in zabavni metodi

FIGGIS, Mike: Kako narediti film z digitalno tehnologijo: pri-
ročnik za filmske zanesenjake

KOBAN Dobnik, Mojca: Zvoki s panjev
IL Divo: IL Divo: naša glasba, naša pot, naše besede
WHYTE, Gregory F.: Bodite v formi: 150 korakov do odlične 

telesne pripravljenosti
NEWELL, Steve: Kako igramo golf
PRITCHARD, Paul: Nevarna igra: plezalčeva odiseja od 

Llanberisa do velikih sten
80/82  Jezikoslovje, literarna teorija

PREVE(T)RIMO znanje (Dva medija): vaje iz angleščine za 
tretje obdobje osnovne šole: knjiga in zgoščenka

ZNAMENITI govori
SPLOŠNI slovensko-angleški slovar

82 – 1 Poezija
ROSTOHAR, Ana: Rekviem
ŽVIRC, Barbara: Oblakov, da iz njih iztisnem morje

82 – 2 Dramatika
NOVAK, Boris A.: Dramski triptih
PLAUTUS, Titus Maccius: Dvojčka

82-311.2  Družabni roman
UMRIGAR, Thrity: Razdalja med nama
VIZOVIŠEK, Marko: Kuba libre: pesem o svobodi
JEZERNIK, Milan: Ciklamno nebo
CHEVALTER, Tracy: Padajoči angeli

KRAMOLC, Ted: Sol v grlu
HANAUER, Cathi: Hišna mrha
PILNJAK, Boris: Celo življenje
HORVAT, Jože: Dvojni svet: heidelberška zgodba 1967/68
KELMAN, James: Preživljanje preživljanje
KINSELLA, Sophie: Strastna zapravljivka
DORRIE, Doris: Naravnost v srce in druge zgodbe
EZGETA, Maja: Kora
KRAJNC, Matej: Domen Fras: metapošizični roman
POLLICK, Matej: Renesančni človek
MCCANN, Colum: Zoli
PACHECO, Jose Emilio: Načelo užitka
KLEČ, Milan: Bambi
SRNEC, Helena: Pol litra viskija za pogum: lirični roman
DAHL, Roald: Poljubček
MODIANO, Patrick: Ulica Boutiques obscures
DUARNTI, Francesca: Canaria na zadnji plovbi
SHAFAK, Elif: Boljša palača
NABOKOV, Vladimir Vladimirovič: Vabilo na usmrtitev
KLIMA, Ivan: Ljubimčeve klopotače in druge ženske gro-

zljivke
MALOUF, David: Umišljeno življenje
GARWOOD, Julie: Odkupnina
XINRAN: Nebesni pokop: epska ljubezenska zgodba iz Tibeta

82-311.6  Zgodovinski roman
DOWNER, Lesley: Zadnja konkubina: pripoved o šogunu, 

ženskah z njegovega dvora in vojni
JONES, Sherry: Dragulj iz Medine
CROSS, Donna: Papežinja Ivana
GREGORY, Philippa: Dediščina

82-312.6, 929  Biografski roman, biografije
JONES, Celeste: Ne brez moje sestre
CHOYING, Drolma: Moj glas za svobodo
VERBOVŠEK, Leopold: Moje misli in spomini brez sledu v 

vaši zgodovini
82-7, 313.1 Humor

Noetova barka: 870 novih šal
82-94 Spomini

LEPEJ Bašelj, Staša: Camino: moja samotna pot ali čiščenje 
duše in telesa po žensko

NEZNANI znanci: slovenski literarni ustvarjalci v očeh soro-
dnikov in poznavalcev

ZENELI, Nana Nataša: Prekletstvo v zlati kletki
886.3-312.4  Kriminalke

VERČ, Sergej: Mož, ki je bral Disneyjeve stripe
GLUVIČ, Goran: Ljubljana blues
PATON Walsh, Jill: Smrt pod knjigami

9 Geografija, turistični vodiči, potopisi, zgodovina
KNEZ, Franček: Ožarjeni kamen
ŠKRABEC, Milan: Slovenstvo na razglednicah
NAPOKOJ, Matjaž: Libija
KORUN, Borut: Na začetku je bila Troja: med mitom in re-

sničnostjo stare Grčije
JUVANČIČ, Miroslav: Nevidno bogastvo: Avstralija – Južna 

Amerika
RAJIČEVIĆ, Veliša: Hrvati v luči zgodovinske resnice
JELINČIČ, Klemen: Kratka zgodovina Judov

Pripravila Alma Vidmar Mederal



42

Knjižnica sporoča

Kaj berejo knjižničarji?
Kristijana Valčeva: OHRANILA SEM PO-
NOS

Kristijana Valčeva je ena izmed petih bolgarskih medicinskih 
sester, ki so jih v Libiji obtožili, da so namerno okužile več kot 
štiristo libijskih otrok z virusom HIV.

Njeno trpljenje, mučenje, izsiljeno priznanje obtožb je opisala 
v avtobiografski knjigi z naslovom Ohranila sem ponos.

V knjigi je opisana moč politike, surovost paznikov v zaporih 
in nemoč nedolžnih zapornikov.

Irena Goričan

Marina Lewycka: KRATKA ZGODOVINA 
TRAKTORJEV V UKRAJINŠČINI

Iskrivo in duhovito napisan roman, ki se ukvarja s tematiko 
priseljevanja prebivalstva iz držav bivše Sovjetske zveze na 
območju zahodne Evrope. Skozi zgodbo o življenju druge ge-
neracije priseljencev iz Ukrajine, ki živi v Angliji, spoznavamo 
družino ovdovelega priletnega inženirja z dvema odraslima in 
poročenima hčerama, ki ju po večletnih sporih združuje v skupni 

borbi očetova poroka z mlado ukrajinsko »seks bombo«. Kaj vse 
se dogaja v možganih zaljubljenega starca, ki je za pozornost 
zvite mladenke pripravljen prenašati in narediti tudi najbolj ne-
navadne reči? Preberite – je zelo poučno, zabavno in predvsem 
človeško.

Lana Žganjar

Johanna THYDELL: ZVEZDE SIJEJO V TEMI
Trinajstletna Jenna že več let nima čisto vsakdanjega življenja, 

saj ima njena mama raka. Jenna je v šoli povprečno priljubljena; 
se pridno uči, ne kadi in ne hodi na žurke (je niti ne vabijo). 
Noče, da bi sošolci izvedeli za mamino bolezen, potem pa mama 
nepričakovano pride na zabavo za starše – z znojnim čelom, opi-
ra se na bergle in lovi sapo. Nekaj dni kasneje mama pred blo-
kom pade in obleži, pomaga pa ji prav Jennina sošolka Ullis, ki 
jo Jenna od vseh ljudi najbolj sovraži in jo vsi fantje obožujejo.

Dobro napisana ganljiva in večplastna pripoved o stvareh, ki 
obstajajo, čeprav jih sploh ne vidimo. Mlada švedska pisateljica 
je roman napisala pri devetnajstih letih – tudi njej je trinajstletni 
umrla mama za rakom. 

Pripravila Alma Vidmar Mederal
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Kje so tiste stezice?
Bil je velikonočni ponedeljek in z nekaj 

prijatelji smo se dogovorili, da gremo na 
pohod po poti, po kateri so naši starši kot 
otroci hodili k maši v Šmarje - Sap, saj 
takrat še ni bilo župnije na Škofljici.

S kosilom smo malo pohiteli, da bi čim 
prej odšli na pot in da prehitimo muhasto 
vreme. Zbrali smo se na Gumnišču, nato 
pa v zmernem tempu nadaljevali skozi 
Glinek. Ko smo prispeli do Francoske 
kapelice, smo naredili nekaj spominskih 
posnetkov in oprezno nadaljevali pešpot 
skozi Hrastje, da ne bi iz goščave prilo-
mastil kak medved. Ko smo v Gajničah 
prišli iz gozda, se je pred nami odprl po-
gled na prelepo dolino z urejenimi hiša-
mi in polji. Nekoliko smo si oddahnili in 

odžejali, potem pa smo nadaljevali proti 
»Dolini« in skoraj po kozji potki naenkrat 
prišli do glavne ceste v Šmarje - Sap. Še 
pet minut in že smo bili pred cerkvijo, po-
svečeno Materi Božji. Tam smo malicali, 
si vse ogledali in se odločili, da se bomo 
vrnili mimo Treh križev na Razdrtem. Res 
je bilo lepo videti, kako se vaščani trudi-
jo z urejenostjo hiš in okolice. Povsod 
se vidi napredek. Kmalu smo bili spet v 
Gajničah in odločitev je padla, da gremo 
nazaj čez Zalog pri Škofljici. Toplo nam 
je bilo pri srcu, ko smo zagledali domači 
kraj. Na koncu smo si rekli: »Naslednje 
leto gremo spet v Emavs!« 

Barbara Gale

Preko Orel na Camino –  
Jakobovo romarsko pot v Španijo

V zadnjem desetletju, še posebej pa v 
zadnjih nekaj letih, je postal Camino – po 
špansko pot – eden najbolj »vročih kosta-
njev« sodobnega turizma. Praktično ne 
mine mesec, da ne bi časopisi in revije 
objavljali prispevke in članke ter fotogra-
fije s poti. Večdnevni treking, ko si oprtaš 
nahrbtnik na ramo, je v teh časih potrošni-
štva imenitna alternativa ter izziv za telo 
in duha. Camino objame popotnika s svo-
jo energijo, žlahtnostjo in edinstvenostjo 
ter ga vtke v tisočletni mozaik zemeljske-
ga romanja, brezštevilnih trenutkov dobre 
sreče ter premagovanja lastnih strahov in 
omejitev.

Svet Evrope je označil Camino za prvo 
evropsko kulturno pešpot, UNESCO pa jo 
je uvrstil na seznam svetovne dediščine. 
Jakobova pot, kot tudi rečejo Caminu, je 
že več kot tisoč let stara romarska pot do 
mesta Santiago de Compostela v seve-
rozahodni Španiji. V tem daljnem koncu 
španske Galicije naj bi se po legendi na-
hajal grob sv. Jakoba. Popotniki se podajo 
na pot z različnih izhodišč. Pogosto je to 
francosko mestece St-Jean-Pied-de-Port. 
Bolj vztrajni in tisti, ki imajo na voljo več 
časa, se odpravijo na pot kar od doma in 
jo zaključijo na obali Atlantika. Rt Fini-
sterre si resnično zasluži svoje davno ime, 
ki pomeni konec zemlje. Tudi Slovenci že 
več stoletij romamo v »Kompostelje«, ki 
ga omenja celo Prešernova pesem. 

Utrinki in zanimivosti s poti
Sam sem se prvič podal na španski 

Camino že leta 2005. Ravno iz te izku-
šnje sem potegnil največ potrebnih znanj 
za pešpot od Slovenije do Španije v letu 
2007. Dobrih tri tisoč kilometrov dolga 
pešpot je trajala 75 dni. Obilo utrinkov se 
nabere in tu bi strnil le nekaj zanimivosti. 
Kmalu po odhodu iz Grosupljega sem se 
podal mimo Magdalenske gore. Na Or-
lah sta se mi pridružila kolega in popo-
tnik Miran Š. Sagmeister ter Franc Gliha 
iz Cikave, ki je pripravil pred gasilskim 
domom zdravico za dobro pot. Miran me 

je pospremil do Ljubljane, potem pa sem 
nadaljeval sam. Že Slovenija nam ponuja 
cel kup zanimivosti in številne prikupne 
kraje. Izpostavil bi dolino Radovne, ki se 
nahaja med Bledom in Mojstrano. Ponu-
dila je dotik alpskega sveta ter zgodnje 
pomladi. S Korenskega sedla je sledil 
strm spust na avstrijsko Koroško. Bistra 
Zilja se žuboreče vije po pokrajini, kjer 
se je nekoč slovenska beseda slišala bi-
stveno pogosteje kot danes. Alpska do-
lina Lesachtal se mi je vtisnila v spomin 
kot kotiček, v katerega se je lepo vračati. 
Domačini so s skupnimi močmi, iznaj-



44

Gospodarstvo in turizem

dljivostjo in tujo pomočjo ohranili gorsko 
pokrajino. Tako je omenjena dolina prido-
bila pred leti priznanje za najboljšo evrop-
sko naravno in okolju prijazno dolino. Pot 
je za nekaj dni zavila še na južno Tirol-
sko, ki spada k Italiji. Slovenski ljubitelji 
smučanja radi obiskujemo to področje, 
kjer med drugim leži Kronplatz (Plan de 
Corones). Vzpon na najnižji alpski prelaz 
Brenner ni povzročal večjih težav. Sledila 
je hoja proti Innsbrucku. Lep pogled je na 
Goldenes Dachl (Zlato strešico), ki je ma-
gnet za obiskovalce mesta. Duh habsbur-
ške preteklosti in tirolske sedanjosti veje 
po ulicah. Prelaz Arlberg je bil najvišji na 
vsej poti. Kneževina Liechtenstein je za 
slovenski žep ena najdražjih držav. Popo-
tnik kmalu zatem prečka reko Ren in se 
znajde v Švici. Za krajem Einsiedeln, ki je 
znan po baročni samostanski cerkvi, se je 
precej okrepil »romarski promet«. Tipič-
no sliko ponujajo številna jezera v vseh 
odtenkih zelene in modre barve, na hribo-
vskih pašnikih pa se oglašajo kravji zvon-
ci. Eden najlepših delov poti je vzpon iz 
kraja Alpthal na prelaz Haggenegg in se-
stop v mesto Schwyz. Mesto Interlaken je 
zbirališče adrenalinskih športnih navdu-
šencev. Številni obli grički in ravnice si 
sledijo za mestom Fribourg, ko se pot obr-
ne proti jugozahodu. Lausanne je kulturna 
prestolnica romanske Švice, v Ženevi pa 

domujejo številne mednarodne organiza-
cije. Ena od glavnih ženevskih zname-
nitosti je velik vodomet, imenovan Jet 
d’Eau. Francija je največji zalogaj na vsej 
poti, kajti pokrajina je izredno razgibana, 
razdalje pa so ogromne. Pot se ne dotakne 
velemest, temveč številnih manjših mest 
in vasi. Mestece La Côte Saint-André je 
zelo ponosno na to, da se je v njem ro-
dil skladatelj Hector Berlioz. Mesto Le 
Puy-en-Velay leži na področju, ki so ga v 
preteklosti oblikovale vulkanske aktivno-
sti. Nagubani griči, katedrala in bazaltna 
igla s kapelo na vrhu so prava paša za oči. 
Kravja paša daje pečat višinskemu po-
dročju Centralnega masiva. Še posebej je 
živahno maja, ko poteka praznik transhu-
mance, ki označuje začetek odgona živine 
na pašnike. Idilični Conques je kraj, kjer 
se začuti zgodovino, ki diha skozi zliza-
ne kamne na poti, skozi zgradbe, zeleno 
dolino in hribčke. Kraj Montcuq, kjer 
kot zanimivost domujejo številni Britan-
ci, je napravil simpatičen vtis, saj je bilo 
romarsko prenočišče eno najboljših na 
vsej poti. Okrog mesta Lescar prideluje-
jo zelo kvalitetna bela vina. Proti španski 
meji, Pirenejem in prelazu Somport so si 
sledili kraji v dolini reke Aspe. Podro-
čje so pred leti naselili z medvedi, ki so 
bili prepeljani iz Slovenije. Po sestopu 
s prelaza Somport sem hitro napredoval 
po manj obljudeni poti, imenovani Ca-
mino Aragonés. Popotniku se odpre po-
gled na verigo Pirenejev, ko se spusti v 
dolino. Mesto Jaca je znano izhodišče za 
ljubitelje smučanja. Pot poteka tudi skozi 
porušene in skoraj zapuščene kraje. Tik 
pred mestecem Puente la Reina se ome-
njena pot združi z bolj obljudeno Franco-
sko potjo. Majhna provinca La Rioja je 
posejana z vinogradi in vino je svetovno 
znano. V mestu Logroño je nasproti pri- 
kolesaril kolega Franc Gliha. Popotnik 
lahko opazi številne mizaste vzpetine in 
vetrne elektrarne. Prostrana planota Me-
seta pusti na popotniku vtis drobne mra-
vljice. Pred njim je več kot dvesto kilome-
trov večinoma ravnice, obdaja ga svežina 
juter in prostrana žitna polja. Značilne so 
številne štorklje, ki gnezdijo na zvonikih, 
ter pastirji s čredami ovac. Slavni mesti 
z gotskima katedralama Burgos in León 
ponujata obilo razlogov za postanek. V 
mestu Ponferrada si lahko ogledamo tem-
pljarski grad. Vzpon na O Cebreiro je pre-
izkusni kamen moči in tik pod vrhom se 
začne Galicija. Pokrajina ima keltski pri-
dih in obilje zelenja ter dežja zaradi bli-

žine oceana. V kraju Monte do Gozo so 
romarji nekoč prvič zagledali katedralo in 
zajokali od sreče. Od tu je potrebno le še 
nekaj kilometrov do središča mesta San-
tiago de Compostela, kjer stoji mogočna 
katedrala sv. Jakoba. Ob dvanajsti uri smo 
se udeležili vsakodnevne romarske maše, 
ki je posebno doživetje. Latinski certifikat 
za opravljeno pot, imenovan Composte-
la, se dobi v bližnjem uradu. Evkaliptovi 
gozdovi in drobne vasice spremljajo po-
potnika med preostalo potjo. Atlantik sem 
zagledal pred krajem Muxía in zadnji dan 
poti prehodil še preostalih 30 kilometrov 
do rta Finisterre.

Koristne informacije o poti 
O poti po Španiji obstaja kar nekaj 

knjig in vodičev. Obilje informacij se na-
haja tudi na spletu, le čas si je potrebno 
vzeti za brskanje po francoskih, švicar-
skih, avstrijskih in slovenskih straneh. 
Zlasti Francija in Španija sta tisti državi, 
ki s svojimi velikimi razdaljami zahtevata 
nekaj več načrtovanja. Puščice, školjke 
in table so oznake na Jakobovi poti. Sam 
sem naletel na prve »uradne« oznake tik 
pred avstrijsko-italijansko mejo. Prenoči-
šča ob poti so različnih vrst: od penzio-
nov in družinskih hotelov do prenočišč s 
pogradi ali športnimi blazinami. Za Švico 
so značilne tudi precej »zasoljene cene«. 
Podjetni domačini ponujajo ponekod tudi 
spanje na slami. V Franciji so najugodnej-
ši t. i. gîte d’étapes, Španija pa je v tem 
pogledu sploh najcenejša, saj so na voljo 
številna prenočišča. Pogoj za spanje v 
prenočiščih je romarski popotni list, ime-
novan credencial. Pridobi se ga lahko že 
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v Sloveniji pri Društvu prijateljev poti sv. 
Jakoba ali pa v pomembnejših krajih ob 
poti. Hrana in pijača sta zelo pomembni 
in čez čas telo samo spozna, kaj mu naj-
bolj ustreza v določenem delu dneva. Ob 
poti so številni vodnjaki, kjer se lahko 
odžejamo in napolnimo čutarico. Ker gre 
za večtedensko hojo, je priporočljivo za-
užiti kakšno dodatno tableto z vitamini in 
minerali. Sončni žarki imajo svojo moč, 
zato je kakovostna sončna krema nujno 
potrebna. Dober klobuk in uhojeni čevlji 
so zlato pravilo. Masa nahrbtnika je po-
membna in mnogi pretiravajo z obleko ter 
pripomočki, nato pa jim pot pokaže, kako 
malo v resnici potrebujejo. Pot je varna, 

vseeno pa je potrebna previdnost na neka-
terih prometnicah, v mestih in križiščih. 
Naši predniki so se vračali domov, tako 
da so pešačili. Danes pa se velika večina 
popotnikov vrne bodisi z letalom bodisi 
z vlakom.

Drobec zaključnih misli
Cilj poti je pot, je vsakodnevno na-

predovanje, ko popotnik dojame svojo 
majhnost, a obenem raste v samozaveda-
nju moči in vztrajnosti. Mnogi omenjajo 
premagovanje strahu in lastne šibkosti, ko 
se misli osredotočijo na današnji dan – na 
tukaj in zdaj. Pot je podobna življenjske-
mu ciklu: so hribi in doline, sonce, dež in 

veter, nevihte in razjasnitve, blato in bela 
cesta. Med hojo (nekateri tudi kolesarijo) 
ne gre za brezglavo izčrpavanje, temveč 
za osebnostno rast. Srečevanje z domači-
ni in »popotniki z vseh vetrov« ima svoj 
šarm, saj so temelji sobivanja na poti: 
medsebojna pomoč, toleranca, učenje od 
drugih in spoštovanje. Popotnik uživa v 
dajanju in sprejemanju – kar ga bogati – s 
tem pa tudi vse ostale, katerih poti se za 
drobec časa združijo z njegovo. Pot nau-
či popotnika, da ima vse, kar potrebuje, v 
sebi, na rami ali najde na poti.

Janez Češarek
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Dečki U12 ekipni državni prvaki, Kristian Grunfeld 
državni prvak v krosu, Maruša Mišmaš podprvakinja

Prvenstvo Slovenije v ekipnem mnogo-
boju je potekalo 15. 2. 2009 v Slovenski 
Bistrici, kjer so nastopili tudi člani ŠDM 
ŠPELA. Postava dečkov U12 Gal Savšek, 
Blaž Kričej - Režek ter Jaka Grunfeld 
so upravičili vlogo favoritov in osvojili 
naslov DRŽAVNIH PRVAKOV v mno-
goboju (60 m, 300 m, skok v daljino in 
met težke žoge – 2 kg). Seveda pa so člani 
trojice posegli tudi v vrh slovenske atleti-
ke kot posamezniki, saj je Jaka Grunfeld 
osvojil 2. mesto, Gal Savšek 3. mesto, 
Blaž Kričej -Režek pa je osvojil odlično 
6. mesto. Nastopila sta še Marko Čmrlec 
in Gašper Dizdarevič, ki pa sta predvsem 
nabirala izkušnje. 

Sredi marca, natančno 15. 3. 2009 se 
je v Turnišču pri Domžalah odvijalo dr-
žavno prvenstvo v krosu, kjer je nastopila 
tudi ekipa tekačev ŠDM ŠPELA. Cilji so 
bili visoki, saj smo vedeli, da se bo trud v 
zimskem času, obrestoval. To so dokazali 
že mlajši člani ŠDM ŠPELA na državnem 
prvenstvu v mnogoboju. Na štart so se po-
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dali mlajše deklice ter dečki letnik 1998 in mlajši – med njimi Špela Ja-
vornik, Blaž Kričej -Režek ter Jaka Grunfeld. Vsi trije so odtekli solidno. 
V pričakovanju štarta deklic in dečkov, rojenih leta 1996 in 1997, se je 
napetost stopnjevala. Nastopila je Kaja Zupančič, ki je v cilj pritekla kot 
15., kar je odličen rezultat, saj je imela Kaja skozi zimsko obdobje težavo 
s poškodbo. Na štart pa je odšel Kristian Grunfeld in dejal: »Danes je moj 
dan.« Odločno se je pognal na 1000 m dolgo progo in povedel že v zače-
tnih metrih ter svoj tempo stopnjeval. Sledil je vzpon in spust, kjer so mu 
ostali tekači še sledili, nato pa je nastopila ravnina približno 200 m, kjer 
je Kristian krenil v podaljšan šprint in si že 100 m pred ciljem zagotovil 
naslov državnega prvaka v krosu. Sam je dejal: »Želim si daljše proge, 
seveda pa mi je trenerka Špela povedala pravo taktiko, ki se mi obrestuje 
prav na vsakem teku.« Seveda pa je na štart odšla tudi Maruša Mišmaš, 
ki je bila kar malo nestrpna, saj je bila pred njo nova preizkušnja –kros 
v dolžini 3000 m. S štarta je krenila odločno in cel tek nadzorovala. V 
ciljno ravnino je pritekla kot druga in svojo prednost pred tretjeuvrščeno 
zadržala in na koncu postala podprvakinja v krosu na 3000 m. Maruša 
je bila z odličnimi rezultati v letu 2008 s strani AZS, glavnega trenerja 
za teke, povabljena, da se udeleži in pristopi k ekipi tekačev, ki se bodo 
pripravljali za nastop na evropskem prvenstvu v krosu. 

Kot zadnji je nastopil Matevž Fakin, ki je tekač na srednje dolge proge 
in mu kros na 3000 m ni preveč pri srcu, kljub temu pa je dosegel odlično 
11. mesto.

Vsem tekmovalcem čestitamo in se že veselimo novih podvigov.

Špela Dizdarevič,
ŠDM ŠPELA ŠKOFLJICA

Razpis kolesarskega izleta v Belo krajino – Metliko
Vabimo vas na kolesarski izlet v Belo krajino – Metliko, ki bo v soboto, 16. maja 2009. Izlet ni 

tekmovalnega značaja in je zato primeren za širok krog kolesarjev.
ŠTART IN PROGA
Štart bo na Rakovniku ob 8:00 zjutraj. Vsi, ki bi se želeli udeležiti tega prijetnega maratona, se 

dobimo ob 7:00 pri gasilskem domu na Lavrici ali ob 7:20 na Rakovniku (pri železniški postaji).
PRIJAVE
Predprijave sprejemamo na tel. št.: 031 398 389 (Franci), 041 550 727 (Bojan) ali na E-naslov: 

mtblavrica.klub@siol.net do 12. maja 2009. Prijave (z višjo štartnino) so možne tudi na dan prire-
ditve do 7:10 pri gasilskem domu na Lavrici ali do 7:30 ure na Rakovniku (pri železniški postaji).

STROŠKI
Organizator krije stroške organizacije in malice, štartnino plača udeleženec sam. Organiziran je povratni avtobusni prevoz in 

prevoz koles. Predhodne prijave za avtobus so obvezne.
NAGRADE

Vsak udeleženec prejme kolesarsko priznanje.
Predpisi za samo vožnjo
Vozi se skladno s cestno-prometnimi predpisi in v zaprti koloni brez prehitevanja. 
OSTALE DOLOČBE
Organizator ne odgovarja za morebitne posledice in škodo, ki bi nastale med vožnjo. Prav tako ne odgovarja 

za škodo in posledice, ki bi jih udeleženec povzročil sebi, med seboj ali tretji osebi. Vsi udeleženci so nezgodno 
zavarovani. Izlet bo ob vsakem vremenu, če ni predhodno obveščeno v sredstvih javnega obveščanja.

V letih 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 smo zmagali kot najštevilčnejša ekipa, 
v letu 2003 pa smo bili drugi. Upamo, da nam bo uspelo tudi letos! Vsi, ki imate klubske drese, jih ne pozabite 
obleči!

Bojan Božič,
MTB Lavrica klub
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Vabilo na rolanje in kros zabave in veselja na Škofljici

11. rekreativno prvenstvo v hitrostnem rolanju in krosu
Prireditev bo potekala v četrtek, 14. maja 2009, z začetkom ob 18. uri 

pred OŠ Škofljica v organizaciji ŠD Mladih Špela Škofljica.

PRIJAVE
Prijave bodo možne na dan tekmovanja na 
prireditvenem prostoru med 17. in 18. uro.
Zaželene so predhodne pisne prijave na naslov: 
ŠD MLADIH ŠPELA 
Klanec 11, 1290 Škofljica; 
na elektronsko pošto: 
akspela@siol.net;
kontakt: Špela Dizdarevič (041 604 185).
V prijavi navedite ime in priimek, naslov ter letnico rojstva.
Štartnine ni.
Za vse prijavljene bo na prizorišču na voljo brezplačna uporaba SKAKLNEGA GRADA in TRAMPOLINA.
Starostne kategorije 

Ženske Moški Urnik 
Cicibanke 2002 in mlajše 200 m Cicibani 2002 in mlajši 200 m 18.05
Cicibanke  2001 300 m Cicibani  2001 300 m 18.10
Cicibanke 2000 400 m Cicibani 2000 400 m 18.15
Cicibanke  1999 400 m Cicibani  1999 400 m 18.20
Ml. pionirke  1998 600 m Ml. pionirji  1998 600 m 18.25
Ml. pionirke  1997 600 m Ml. pionirji  1997 600 m 18.30
St. pionirke  1996 800 m St. pionirji  1996 800 m 18.40
St. pionirke  1995 1000 m St. pionirji  1995 1000 m 18.50
St. pionirke 1994 1000 m St. pionirji 1994 1000 m 19.00
Mladinke  1993–1990 2000 m Mladinci  1993–1990 2000 m 19.10
Članice  1989–1974 2000 m Člani  1989–1974 2000 m 19.10
Veteranke  1973 in starejše 2000 m Veterani  1973 in starejši 2000 m 19.10

Podelitev priznanj bo po končanem krosu in uradni objavi rezultatov, predvidoma ob 19.20.

Starostne kategorije za HITROSTNO ROLANJE
Starostne kategorije Urnik tekmovanja:
predšolski otroci 19.15
od 6 do 8 let 19.20
od 9 do 11 let 19.25
od 12 do 13 let 19.35
od 14 do 16 let 19.40
od 17 do 19 let 19.45
od 20 do 30 let 19.50
od 31 let naprej 19.55

Pozor!
Otroci do 14. leta lahko nastopijo le s pisnim dovoljenjem staršev. Obvezna je zaščitna oprema. Brez ustrezne zaščitne opreme 

nastop ne bo dovoljen.
Vabljeni vsi, ki ste radi v dobri družbi. 

Špela Dizdarevič,
ŠDM ŠPELA ŠKOFLJICA
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Državno prvenstvo navijaških in pom pon 
skupin na Škofljici

Lani je Škofljica prvič dobila organiza-
cijo tekme navijaških in pom pon skupin, 
letos pa smo na Škofljico že pripeljali 
državno prvenstvo. Dne 4. aprila 2009 
dopoldne so tekmovali ŠKL-jevci, popol-
dne pa navijaške in plesne skupine Zveze 
navijaških in pom pon skupin Slovenije 
(ZNPS). Organizatorji so se zares potru-
dili, saj je tekma gladko tekla. 

Pred domačim občinstvom so tekmova-
le štiri skupine. Kot prve so se nam pred-
stavile otroške pom pon skupine. Najprej 
so svoje znanje pokazali člani skupine 
Cici Frkljice, ki imajo v skupini tudi dva 
fanta. Publika je navdušenje pokazala z 
bučnim aplavzom. Skupina Mini Frkljice 
je zopet blestela in pokazala, da je letos 
zelo napredovala. Sledili so mladinski 

pom pari. Kot prvi sta se nam predstavili 
Neža in Petra. Zaradi tehničnih težav sta 
morali začetek točke ponoviti, vendar ju 
to ni zmotilo in sta točko dobro odplesa-
li. Nato sta na tekmovalni oder prišli Eva 
in Nina R. Energično sta odplesali svojo 
točko in si prislužili vzklike publike. Na-
slednji par sta bili Karin in Nina S., ki sta 
prvič tekmovali v kategoriji parov. Publi-
ka je navdušeno ploskala. Kot zadnji par 
v kategoriji mladinskih pom parov sta se 
nam predstavili Sara in Katja. Najmlaj-
ši mladinski par je navdušeno publiko 
še dodatno ogrel. Sledili so članski pom 
pari, kjer sta se nam predstavila dva para s 
Škofljice. Prvi sta bili Kristina in Janja, ki 

sta dinamično odplesali tekmovalno toč-
ko. Drugi par sta sestavljali Sara in Urša, 
ki publike nista pustili ravnodušne. Tretji 
par Nina in Sandra na žalost nista tekmo-
vali zaradi poškodbe. Sledili so otroški 
pom pari. V tej kategoriji sta škofljiške 
barve branili simpatični Nika in Tjaša. 
Zopet smo se vrnili k plesnim skupinam, 
najprej k mladinskim. Frkljice so točko 
odplesale s stilom in navdušile navijače. 
Kot zadnja kategorija so se nam predsta-
vile članice iz skupine Frklje, ki so z malo 
drugačno točko zažgale in pokazale, da se 
bližajo najboljšim.

Nato je sledil zabavni program. Svoje 
plesno znanje so nam pokazale plesalke 
skupin Cici in Mini Frkljic ter Frkljic, ki 
niso tekmovale. 30+ so s svojim energič-
nim nastopom zopet navdušile. Nato je 
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pesem odrepala Katana, sledil je nastop 
T Angels, ki so publiko spravili na noge. 

Prišli smo do zaključka prireditve – raz-
glasitve. V otroških pom pon skupinah je 
skupina Cici Frkljice dosegla 4. mesto, 
skupina Mini Frkljice je bila druga. Mla-
dinska skupina Frkljice in članska skupina 
Frklje sta osvojili 3. mesto. Otroški pom 
par Nika in Tjaša je v močni konkurenci 
dosegel 3. mesto. Pri mladinskih pom pa-
rih sta 4. mesto osvojili Katja in Sara, 3. 
mesto je pripadlo Evi in Nini R., drugi sta 
bili Karin in Nina S., zmagali sta Neža in 
Petra. Pri članskih pom parih sta Urša in 

Sara odnesli pokal za 3. mesto, Kristina in 
Janja pa za 2. mesto. 

Tekma je bila odlično organizirana in 
je potekala brez zapletov. Rezultati so bili 
dobri, seveda pa v našem društvu strmimo 
k višjim mestom. Letos se bosta skupini 
Frklje in Frkljice pomerili tudi v Evro-
pi, saj konec maja odhajajo v Bottrop v 
Nemčiji na evropsko pokalno prvenstvo, 
kjer so članice skupine Frklje leta 2005 že 
zmagale. 

Državno prvenstvo v pom ponu in na-
vijaštvu je uspelo tudi zaradi vas: Občina 
Škofljica, Občinski odbor SLS Škofljica, 
OŠ in vrtec Škofljica, Deta & CO, d. o. o., 

Tobačna Grosist, d. o. o., Pivovarna Uni-
on, d. d., ARTS, d. o. o., 3D Stražišar, d. o. 
o., Šilc, d. o. o., Gostilna Čot, Cvetličarna 
Marjetica, R.C. Royal club, d. o. o., Avto-
prevoznik Ozmec Jože, s. p., KZM - Gra-
fika, d. o. o., OGV, d. o. o., Avant 

- Geo, geodetske storitve, Tomos Ko-
per, Repar Elektronika, d. o. o., DARS, 
Zavarovalnica Triglav, Apollo plus, d. o. 
o., Avtošola Brulc, d. o. o., Depent, d. o. 
o., Robikum, d. o. o., Avtoservis Krošelj 
Aleš, s. p., Inoteh, d. o. o., Žolna šport, 
Tobos, d. o. o., Mesarstvo Blatnik.

Janja Trope

30+ na prireditvi Miss športa 09,
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na kateri je Dijana Kalender s Škofljice 
postala miss fotogeničnosti.

V soboto, 18. 4. 2009 je v Festivalni 
dvorani v Ljubljani potekala zaključna 
prireditev Miss športa 09. Ob prvovr-
stnem glasbenem programu, v katerem 
smo tudi 30+ sodelovale z bučno sprejeto 
plesno točko, se je po večmesečnih pri-
pravah predstavilo devetnajst finalistk.

Povzemam del tiskanega uvodnika g. 
Srečka Čoža, nosilca projekta: 

»Na miss športa Slovenije ne vidimo 
naučenih manekenskih korakov, zaigra-
nih obraznih mimik, s katerimi dekleta na 
drugih lepotnih tekmovanjih koketirajo s 
publiko in žirijo, ne gledamo, koliko me-
rijo finalistke v višino, niti ne poslušamo 
naučenih odgovorov na suhoparna in ne-
pomembna vprašanja. 

Drugačnost je v odgovornosti, s katero 
dekleta sodelujejo na tem tekmovanju. 
Zelo lepo se opazi, da jim je športno udej-
stvovanje dalo discipliniranost, srčnost, 
zavzetost in zrelost.«

Prireditev sta odlično vodila tekači-
ca Brigita Langerholc in športni novinar 
Saša Jerkovič.

Dekleta so se pred številnimi fotore-
porterji in novinarji ter strokovno žirijo 
z Alenko Bikar na čelu predstavila v po-
sameznih športnih nastopih, v kopalkah, 
modnih oblačilih in večernih oblekah, na 
koncu pa s skupinsko plesno točko vseh 
finalistk.

Z veseljem smo držale pesti za Ško-
fljičanko, simpatično Dijano Kalender, 
20-letno študentko z Gradišča, ki je bila 
članica košarkaškega kluba Ježica, igra 
rokomet, rola, teče, pleše, skratka je špor-

tnica po duši in srcu in je bila iz-
brana za miss fotogeničnosti. Če-
stitamo!

Čas od generalke pa do zaključka 
nam bo ostal v prijetnem spominu 
po druženju z dekleti, glasbeniki, 
športniki in ostalimi, ki so sodelo-
vali na prireditvi.

Prileže pa se tudi komentar v 
Dnevniku, kdo od nastopajočih je 
ustvaril najboljše vzdušje …

Zdenka Rugelj 
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Rokometaši Škofljice doma boljši 
tudi od Črnomlja!

V nadaljevanju tekmovanja v 2. članski 
rokometni ligi sta se v soboto, 28. marca 
2009, pomerili ekipi ŠD Škofljice in RK 
Črnomlja. Zmagali so domačini, torej eki-
pa Škofljice, z rezultatom 32 : 28. Igra je 
bila zelo izenačena, vseeno pa so domači-
ni vodili od prve do zadnje minute. Naj-
višja razlika je znašala 5 zadetkov.

Prvo ime tekme, ki se je odigrala v 
športni dvorani na Škofljici, je bil brez 
dvoma domači vratar Žižek, ki je ubranil 

veliko število nevarnih strelov, med dru-
gim tudi sedemmetrovko. Žižek je najbolj 
zaslužen za to, da je zmaga ostala doma. 
Dve sedemmetrovki je ubranil tudi drugi 
vratar Pečjak.

Omeniti velja tudi lep strelski učinek 
Cvetka (10 zadetkov) in Nereda (9 zadet-
kov). Pohvaliti je potrebno veliko borbe-
nost obeh ekip, še posebej domačinov, saj 
so izpolnili večino navodil, ki so se jih s 
trenerjem Rotom dogovorili pred tekmo, 

še posebej zato, ker so bili zaradi poškodb 
močno oslabljeni. Kljub poškodbi sta tek-
mo uspešno odigrala Cvetko in Lesjak. 
Da je bila domača ekipa res zdesetkana, 
govori dejstvo, da je po dokončni izklju-
čitvi dveh igralcev na klopi ostal samo 
rezervni vratar.

Janez Rigler,
ŠD Škofljica

Gostovanje rokometašev ŠD Škofljica

Poraz Škofljičanov v Murski Soboti
V petek, 3. aprila 2009, je članska ro-

kometna ekipa ŠD Škofljice gostovala pri 
ekipi RK Pomurje iz Murske Sobote in 
srečanje izgubila z rezultatom 29 : 21.

Težave ekipe so se začele že doma, saj 
smo odšli na pot oslabljeni, ker so imeli 
nekateri igralci neodložljive obveznosti 
v šoli, trije igralci pa so še vedno poško-
dovani. Druga težava se je pojavila na 
cesti, saj smo z avtobusom obtičali pred 
tunelom Jasovnik, v katerem se je zgodila 
prometna nesreča, in smo za pot do Mur-

ske Sobote potrebovali dobre tri ure. V 
dvorano smo prispeli le nekaj minut pred 
tekmo.

Ves prvi polčas sta se ekipi menjavali 
v vodstvu in rezultat je bil ob polčasu 13 
: 12 za domače. Omeniti je potrebno, da 
sta zaradi grobe igre že v prvem polčasu 
morala v slačilnico Smodiš pri domačih 
in Cvetko pri gostih, ki sta dobila rdeča 
kartona.

Že tako zdesetkana ekipa gostov se je 
uspešno upirala še nekaj minut drugega 

polčasa, potem pa se je začela razlika iz 
minute v minuto, v korist domače ekipe, 
višati. Gostje nikakor niso uspeli prema-
gati domačega vratarja, škripati je začelo 
v obrambi in poraz je bil neizbežen.

Tudi pristop k igri ni bil na ravno za-
vidljivem nivoju, tako da so bili domači 
tokrat boljši v vseh elementih rokometne 
igre in povsem zasluženo slavili. 

Janez Rigler,
ŠD Škofljica

Sodelovanje ŠRD Kosec na odbojkarskem 
turnirju na Igu

V četrtek, 12. marca 2009, se je ekipa 
ŠRD Kosec udeležila odbojkarskega tur-
nirja na Igu. Poleg naše ekipe sta tekmo-
vali še dve ekipi z Iga ter po ena iz Lju-
bljane in Dobrepolja. Turnir se je pričel 
ob 20. uri ter končal okrog polnoči. Naša 
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ekipa je pokazala veliko energije ter do-
bre volje. Med ostalimi ekipami smo se 
dobro znašli in v športnem duhu pristopili 
k tekmovanju. Vsaka ekipa je odigrala po 
dve igri, po načelu vsak z vsakim. Ekipa 
se je trudila po svojih najboljših močeh, 
kar se je kazalo v dobri igri in seveda po-
sledično dobrem rezultatu. Proti koncu 

turnirja smo bili člani ekipe Kosci že do-
dobra utrujeni, zato se nam žal ni uspelo 
povzpeti na 1. mesto turnirske lestvice. 
Zasedli smo 2. mesto, takoj za ekipo iz 
Ljubljane, in osvojili srebrni pokal, ki se 
je pridružili zbirki s preteklih turnirjev.

Turnir je minil v dobrem razpoloženju, 
zato smo si bili enotni, da si želimo še ve-

liko podobnih tekem z ekipami iz drugih 
športnih društev.

Vsem članom želimo še veliko podob-
nih odbojkarskih udejstvovanj ter rekrea-
tivnih druženj!

ŠRD Kosec

Pridružite se nam na prireditvi 
Igram rokomet in plešem

Tudi letos bomo za zaključek rokome-
tne in plesne sezone pri ŠD Škofljica pri-
pravili celodnevno družabno-rekreativno 
prireditev Igram rokomet in plešem, ki 
jo v sklopu vseslovenske akcije Veter v 
laseh – s športom proti drogi organizira 
naše društvo. 

Letos se bomo zbrali prvo soboto v 
mesecu juniju rokometaši in plesalke na 
šolskem igrišču, kjer bo veselo od 11. ure 
dopoldan, ko bodo najmlajše rokometne 
selekcije odigrale uvodne tekme s pova-
bljenimi ekipami sosednjih občin. Tekme 
se bodo vrstile do 19. ure zvečer in se 

končale s tekmo veteranov. V času med 
tekmami nas bodo kot vsako leto tudi le-
tos s svojimi plesnimi točkami zabavale 
plesalke plesnih skupin ŠD Škofljica, ki 
s svojimi nastopi popestrijo marsikatero 
prireditev. Na igrišču in ob njem bo za-
bavno. Otroci se bodo pomerili v strelja-
nju na lesenega vratarja, prostovoljci pa 
bomo poskrbeli za lačne in žejne. Tudi 
plesalke 30 plus pripravljajo novo točko, 
s katero nas bodo razveselile. Za večer-
ne ure pa je predviden nastop glasbenega 
gosta.

Naša prireditev je postala tradicionalna 

in je nagrada za uspešno delo vsem šti-
rim ekipam: mlajšim dečkom A in B, eki-
pi kadetov in ekipi članov ter plesalkam. 
Obenem je tudi zahvala vsem donatorjem 
in sponzorjem, brez katerih naših uspehov 
ne bi bilo, ter seveda Občini Škofljica, ki 
nas izdatno podpira. 

V soboto, 6. junija, se bomo zbrali na 
šolskem igrišču. Ves dan se bo dogajalo! 
Pridite in se nam pridružite, saj se bo na-
šlo za vsakega nekaj! 

Metka Debevec,
ŠD Škofljica 

Nasveti

Varstvo prvih posevkov

V ekološkem vrtnarjenju je uspešno 
varstvo rastlin odvisno od pravočasnih in 
preventivnih ukrepov. Tako razmišljamo 
o tem že ob sestavljanju setvenega načrta. 
V ekološkem vrtnarjenju na gredico ni-
koli ne sejemo samo ene vrtnine, ampak 
vedno v kombinaciji z vsaj še eno ali več 
vrtninami.

Mešani posevki
Mešani posevki se zelo dobro obnesejo 

v varstvu rastlin pred različnimi bolezni-
mi in škodljivci. Rastline namreč izločajo 
določene snovi, ki nekatere glive ali ško-
dljivce odvračajo, včasih pa deluje že to, 
da z drugo rastlino zakrijemo tisto vrtni-
no, ki bi jo  določen škodljivec rad napa-
del. Najbolj znana kombinacija mešanega 
posevka je gotovo kombinacija čebule in 
korenja, ki se medsebojno varujeta pred 
čebulno oz. korenjevo muho. Ker koren-
ček dlje časa kali, ga je potrebno sejati Zelenjavni vrt

Telefon: 080 81 22, e-pošta: gaia@klubgaia.com
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pred čebulo. Kapusovega belina lahko premotimo tako, da med 
vrste zelja posadimo močno aromatično žametnico (Tagetes sp.) 
ali pa zelišča, kot so: koper, žajbelj, rožmarin, timijan, poprova 
meta in navadni pelin. Proti bolhačem, ki objedajo različne kapu-
snice, posadimo pelin in poprovo meto. Med krompir posadimo 
hren, če pa imamo na gredici s krompirjem tudi mrtvo koprivo, 
jo lepo pustimo tam, saj naj bi odvračala koloradskega hrošča. Na 
splošno proti različnim ušem delujejo posevki žametnic, ognjiča, 
maka, kapucinke ali tribarvnega slaka, ker privabljajo enega naj-
bolj učinkovitih predatorjev – osico trepetalko. Ta odlaga jajčeca 
naravnost v kolonije listnih uši in njene ličinke potem pospravijo 
kar krepko količino uši.

Mehansko varstvo posevkov
Včasih je najbolje posevke zavarovati kar mehansko. Čez pose-

vek prekrijemo agrokopreno in na ta način preprečimo različnim 
letečim škodljivcem dostop do rastline. Tako lahko npr. ukrepamo 
pri posevku čebule ali korenja in preprečimo napad čebulne ali 
korenjeve muhe.

V zgodnjih posevkih vrtnin se izredno dobro obnesejo tudi bio 
plantella rumene lepljive plošče, ki prestrežejo leteče škodljivce 
na njihovi poti do vrtnin. Plošče so posebno učinkovite v posevku 
čebule, korenja in vsepovsod, kjer nam delajo škodo različne uši.

Rastlinam povečujemo odpornost
Če ste bili v lanski sezoni pozorni, ste lahko opazili, da bolezen 

ali škodljivec vedno napade tiste vrtnine, ki so že tako v slabši 
kondiciji. Zato krepimo rastline s stimulatorjem rasti in vitamin-
skim kompleksom bio plantella vita, ki vsebuje vitamine iz sku-
pine B – B1 in B6, aminokisline, huminske kisline in ogljikove 
hidrate. Vse te snovi rastlinam povečujejo odpornost, poleg tega 
pa rastlina razvije tudi večjo listno maso in krepkejši splet korenin. 
Na začetku rastne dobe dodajamo bio plantello vito rastlinam v 
obliki zalivanja tal, ko pa vrtnine razvijejo večje liste, jo dodajamo 
foliarno (škropimo po rastlini).

Preventivno ukrepamo proti boleznim
Takoj, ko rastlina razvije prve liste, poskrbimo tudi za preven-

tivno varstvo proti različnim glivičnim boleznim. Tako lahko npr. 
solato v vlažnem vremenu in pregostem posevku pogosto napade 

solatna plesen. Da bi se temu izognili, solato že preventivno 
večkrat (vsakih 10 dni) poškropimo s pripravkom na osnovi 
njivske preslice bio plantella natur-f. Na enak način prepreči-
mo tudi različne pegavosti na rdeči pesi, korenčku, zeleni ali 
peteršilju. 

Vsekakor pa v ekološkem vrtnarjenju velja pravilo: BOLJE 
PREPREČITI KOT ZDRAVITI. In če se tega držimo, lahko z 
veliko verjetnostjo pričakujemo, da bodo naše rastline zdrave 
in krepke, pridelek sveže domače zelenjave pa velik, zdrav in 
okusen.

Oljna ogrščica
Oljna ogrščica je ugodilka v poljedelskem kolo-

barju, saj izboljšuje strukturo in rodovitnost tal. V 
kolobarju pa naj pride na isto površino vsaka 4 leta, 
ker z naraščanjem križnic v kolobarju pridelek oljne 
ogrščice pada.

Priprava tal
Seme oljne ogrščice je zelo drobno, zato je zelo 

pomembno, da za setev pripravimo fino grudičasto 
strukturo tal. Prav tako je pomembno, da zagotovimo 
dovolj vlage v tleh. Njivo za setev lahko pripravimo z 
oranjem, ki ga moramo izvesti vsaj tri tedne pred se-
tvijo, da se setveni sloj sesede in sklene s podtalnimi, 
ali pa z minimalno obdelavo tal. V obeh primerih je 
priporočljivo takoj po žetvi obdelati strnišče do globi-
ne 5 do 7 cm, da spodbudimo izpadlo plevelno seme, 
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da začne kaliti. Obdelavo ponovimo, ko 
imajo vznikle rastline 2 prava lista. Na ta 
način močno zmanjšamo kasnejšo zaple-
veljenost.

Izbira sort
Za plačilo subvencij pridejo v poštev 

samo sorte z nizko vsebnostjo glukozino-
latov, se pravi sorte z dvojno 00. Odkar 
smo v EU, lahko sejemo vse sorte, ki so 
na sortni listi EU, vendar pa večina teh 
sort pri nas ni preizkušena, zato je tvega-
nje pridelave veliko, ker ne vemo, kako se 
bodo sorte obnašale. Pri nas so preizku-
šene in registrirane naslednje sorte oljne 
ogrščice: zenit, ekspres, alaska in PR45W, 
ki jih je možno dobiti tudi na trgu.

Čas in gostota setve
Oljno ogrščico sejemo v zadnji dekadi 

avgusta pa do 15. septembra. Setev po 15. 
septembru je tvegana. Rastline oljne ogr-
ščice namreč dobro prezimijo, če do zime 
razvijejo rozeto s 6 do 8 listi. Pri pozni se-
tvi je koreninski sistem slabše razvit, zato 
se zmanjša možnost prezimitve.

Zaželeni sklop rastlin je 35 do 40 ra-
stlin na kvadratni meter. Pri pravočasni 
setvi sejemo 50 do 60 rastlin na kvadra-
tni meter, pri poznejši pa 60 do 70 rastlin. 
Okvirno znaša poraba semena od 3 do 8 
kg na hektar.

Oljno ogrščico sejemo z dobro žitno se-
jalnico na globino 2 do 3 cm. Če tla niso 
prevlažna, je priporočljivo posevek pova-
ljati.

Gnojenje
Gnojimo na podlagi analize tal in glede 

na planirani pridelek. Pri pričakovanem 

pridelku 3000 kg/ha moramo pri C-zalo-
ženosti tal pognojiti s 160 do 200 kg duši-
ka, 100 do 115 kg fosforja in 180 do 240 
kg kalija na hektar. V jeseni je potrebno 
dodati celoten odmerek kalija in fosforja 
in 1/3 dušika, ostali dušik dodamo spo-
mladi ob dognojevanju. Ker je oljna ogr-
ščica pomemben porabnik žvepla, saj ga s 
pridelkom odvzame skoraj toliko kot fos-
forja, je smiselna uporaba gnojil, ki vse-
bujejo žveplo. Za visoke pridelke je oljni 
ogrščici potrebno že v jeseni gnojiti tudi z 
gnojili, ki vsebujejo bor in magnezij. Za 
oskrbo s tema dvema pripravkoma lahko 
uporabimo tudi foliarne pripravke ali po-
sebna mineralna gnojila, ki vsebujejo bor 
in magnezij.

Varstvo
Enoletne semenske širokolistne in ne-

katere ozkolistne plevele v oljni ogrščici 
zatiramo s herbicidi, ki jih uporabimo 
pred setvijo ogrščice. Uporabimo lahko 
pripravke DEVRINOL 45 FL, TRIKE-
PIN ali TREFLAN EC. Vsi trije pripravki 
so občutljivi na svetlobo, zato jih je po-
trebno takoj po škropljenju zadelati v tla. 
Po setvi in pred vznikom oljne ogrščice 
lahko za zatiranje širokolistnih plevelov 
uporabimo BUTISAN S. Ta pripravek 
lahko uporabimo tudi, ko ima oljna ogr-
ščica razvita 2 do 4 prave liste.

Kemično zatiranje večletnih širokoli-
stnih plevelov, še zlasti slaka in osata, v 
oljni ogrščici ni možno, zato priporočamo 
setev oljne ogrščice na površine, kjer teh 
plevelov ni. 

Za zatiranje travnih plevelov po vzniku 
oljne ogrščice lahko uporabljamo priprav-

ke AGIL 100 EC, ARAMO 50 in TARGA 
SUPER. Z njimi uspešno zatiramo tudi 
nekatere večletne travne plevele, kot so 
pirnica, pesjak in divji sirek.

Poleg plevelov pa moramo biti v jese-
ni pozorni še na dva škodljivca. Takoj po 
vzniku oljne ogrščice se na posevku lahko 
pojavijo bolhači, nekoliko pozneje pa re-
pična grizlica. Posevke oljne ogrščice je 
potrebno zato redno opazovati, da lahko 
v primeru napada škodljivcev pravočasno 
ukrepamo. Za zatiranje lahko uporabi-
mo pripravke, kot so FASTAC 10% SC, 
KARATE 25 WG, KARATE ZEON 5 
SC, BULLDOCK EC 25, DECIS EC 2,5, 
THIODANE E-35 in RELDAN 40 EC. 
Običajno zadošča že eno škropljenje, le v 
letih z nadpovprečno toplo jesenjo je po-
trebno ponavadi škropljenje ponoviti.

Zlatko Krasnič,
kmetijski svetovalec

Zdravilne lastnosti njivske preslice
Njivska preslica (Equisetum  arvense) 

spada med najbolj razširjene zdravil-
ne plevele v našem podnebju (področje 
Ljubljanskega barja). V zgodnji pomladi 
poženejo stebla s klasi, ki nosijo spore. 
V zdravilne namene se zbirajo le zelena 
stebla, brez plodnega  vrha, ki se sušijo na 
hladnem, tako da zadržijo naravno zeleno 
barvo.

Njivska preslica vsebuje naslednje 
zdravilne sestavine: silicijevo kislino, ja-
bolčno, oksalno, pektinsko kislino in al-
kaloid ekvizetin. Poleg  tega vsebuje nji-
vska preslica še veliko naravno vezanih 
mineralov (kalcij, kalij, magnezij, železo, 
aluminij, mangan).

Zdravilne lastnosti njivske preslice so 

bile znane že starim civilizacijam (rimski, 
egipčanski, grški), danes pa ji zdravilne 
lastnosti priznava tudi uradna medicina.

Zdravilne  lastnosti so posebno učinko-
vite pri boleznih organov za dihanje (ast-
ma, bronhitis), posebno se  priporoča za 
obnovo pljučnega tkiva, ki je bilo  poško-
dovano zaradi TBC. Nadalje je zelo učin-
kovit tudi sok iz zelene preslice, ki  poma-
ga pri preprečevanju krvavitve notranjih 
organov, ker povečuje število rdečih krv-
nih telesc, vendar zaradi medsebojnega 
delovanja aluminija v soku preslice, ne  
povečuje količine železa v krvi. Pri ranah 
na želodcu pomaga čaj iz sušene  preslice, 
podobno pa tudi pri fistulah na debelem 
črevesu.
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Njivska  preslica pomaga tudi pri led-
vičnih težavah, čeprav bi zaradi  visoke  
vsebnosti silicija in drugih mineralov lah-
ko domnevali, da bi prišlo prej do ustvar-
janja  ledvičnih  kamnov in poškodb 
funkcij ledvic, vendar ima narava svoje 
zakonitosti, ki to preprečujejo.

Alternativna medicina priporoča upora-
bo njivske preslice tudi  za, t.i. čiščenje 
krvi, kajti kri in krvni obtok, sta skupek 
različnih fenomenov, ki prenašata kisik in 
hranilne snovi po telesu ter odstranjujeta 
škodljive snovi in toksine, del škodljivih 
snovi pa mora  zapustiti  organizem po 
drugih poteh in ravno tukaj ima preslica 
pomembno funkcijo.

Na splošno velja, da se čaj iz njivske 
preslice ne kuha, ampak se čajno žlico 

preslice (suhe ali sveže) prelije z vrelo 
vodo, precedi skozi vato in pije brez slad-
korja.

Za zdravljenje dihalnih poti in pljuč, 
je najboljši čaj iz enakih delov preslice 
in mrtve koprive (Herba Galeopsidis) in 
pirike (Rhizoma  Graminis), za prepreče-
vanje revmatičnih obolenj pa je najboljša 
čajna mešanica njivske preslice in listov 
breze. Čajni pripravek njivske preslice je 
tudi odlično sredstvo za čiščenje kožnih 
ekcemov, lišajev in za zdravljenje očesnih 
vnetij (konjuktivitisa) ter pri preprečeva-
nju krvavitev dlesni in prezgodnjem poja-
vu paradentoze.

Zlatko Krasnič,
kmetijski svetovalec

Pisma bralcev

Obvoznica, vlak, Glasnik, šola ...
Ker se moje misli in pogovori dosti-

krat dotikajo tem, povezanih s krajem, se 
mi zdi prav, da to delim tudi s sokrajani. 
Nanizal bom par tem, ki se mi zdijo po-
membne.

Obvoznica
Tema mi je zelo pomembna. Vsako 

jutro čakam precej časa, da pridem čez 
Dolenjko in nazaj, ko grem na rekreativni 
tek po Barju; moj sin hodi zjutraj v šolo 
in popoldne nazaj ob nepretrgani koloni 
avtomobilov. A že po petih minutah sem 
na Barju in tam je mir, lepa narava, avta 
ne srečam vse do Iga. Ko je govora o va-
riantah A, B, C in raznih podvariantah, 
nisem za nobeno. Vsaka od teh variant 
bo razdelila Barje bližje ali dlje našemu 
kraju in nič več ne bo tako, kot je. Navi-
jam za metulja okarčka, da bi zmagoval 
še naprej. Navijam za varianto obvoznice 
proti Lisičju ali pa vsaj izgradnjo polnega 
priključka v Šmarju - Sapu. Tu bi opozo-
ril še na članek z naslovom Obvoznica v 
marčevski številki Glasnika, v katerem je 
podžupan g. Brunšek poročal o sestanku 
na ministrstvu za promet. Pri srcu me je 
stisnilo ob stavku: »Izpostavili smo vpra-
šanje, če so metulji še na tem področju, 
ki je okoljsko že zelo degradirano, in če 
se arheologi zavedajo, da je na Bregu za-
sutih ogromno smeti.« Prav bi bilo, da bi 
bil takšen stavek izrečen na ministrstvu za 
okolje z namenom, da se ohranja in va-

ruje okolje. Ne zdi pa se mi prav, da se 
to izrablja za uveljavljanje ozkih lokalnih 
interesov. Prihajajo časi, ko bo veliko več 
pomenilo ohranjeno okolje kot pa udobje 
potrošništva. 

Vlak
Krajani Lavrice imamo veliko srečo, da 

skozi naš kraj vozi vlak. Nesreča pa je ta, 
da se vlak na Lavrici ne ustavlja. Vendar 
pa se na tem področju veliko dogaja. Od 
1. marca 2009 se lahko s postaj Medno, 
Brezovica, Črnuče in ... glej ga zlomka 
... Ljubljana Rakovnik za 2 € neomejeno 
vozimo cel dan. Ne gre mi v glavo, zakaj 
na enem koncu Brezovica, na drugem pa 

Rakovnik. Vsekakor želim slišati g. župa-
na, zakaj smo potegnili kratko, zakaj Ra-
kovnik in ne Škofljica. Predlagam, da se 
občina zavzame, da se jugovzhodni krak 
podaljša do Škofljice z vmesno postajo na 
Lavrici. Za več informacij o mestni dnev-
ni vozovnici za območje Ljubljane pa si 
poglejte na http://www.slo-zeleznice.si/
sl/aktualna_ponudba/aktualna_ponudba/
slovenija/mestna_dnevna_vozovnica_za_
obmocje_ljubljane/

Glasnik
Vesel sem pobude urednika, da se več 

prostora nameni aktualnim stvarem kraja. 
Menim, da v Glasnik spadajo samo teme, 
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Pisma bralcev

ki se tičejo kraja in morebiti še sosednjih 
krajev, ne pa razni poljudnoznanstveni 
spisi in potopis. Pričakoval bi tudi, da se 
več oglašajo pomembne osebe v občini. 
Zame so pomembne osebe v kraju župan, 
ravnatelj(-ica) šole in župnik. Na vsako 
aktualno vprašanje ali pripombo bi mo-
rala ena od teh oseb dati svoj komentar. 
Upam, da bom v tej številki zasledil tudi 
komentar na prispevek bivšega župana g. 
Jurkoviča, ki je zapisal kar nekaj zanimi-
vih trditev. 

Šola
Tokrat ne o gradnji nove šole na Lavrici 

– glede na potek dogajanja zaupam, da bo 
zgrajena. Rad bi, da se začne v Glasniku 
pisati tudi kaj o vsebinskem dogajanju v 
šoli. Kako je z varnostjo, kako ravnatelji-
ca, učitelji in starši rešujemo konflikte. Ne 
morem reči, da sem izrazito nezadovoljen, 
ne morem reči, da sem zadovoljen. Eno-
stavno nič kaj posebnega, tako bi rekel! A 
osnovna šola je nekaj posebnega. To je 9 
let v razvoju otroka v obdobju, ko se še da 

vzgajati. Za vzgojo pa se mora veliko do-
gajati. Kar mi pride na misel, je to, da bi 
šola postala kaj posebnega, nekaj, s čimer 
bi se lahko identificirali učenci, učitelji 
in starši. V Grosupljem se identificirajo 
s tem, da rešujejo žabe na Radenskem 
polju. Kar zijal sem, ko sem od otrok iz 
grosupeljske šole slišal razne podrobnosti 
o žabah, npr. kako ugotoviš razliko med 
samčkom in samičko (Če še ne veste: To 
ugotoviš tako, da žabo primeš prsti tako, 
kot se one, kadar se parijo. Če se oglasi, 
je samec, ker misli, da ga je zajahal drug 
samček. Sporoča mu: Pusti me pri miru, 
jaz sem samček.). Naša šola bi se lahko 
identificirala z Barjem in življenjem na 
njem. Vsak razred bi si lahko našel svojo 
maskoto – metulji: okarček, srebrni tratar, 
močvirski cekinček, močvirski ostrozob 
… pa rastline: navadni kukavičnik, ozko-
listni munec, močvirska logarica ... Lahko 
bi ustanovili Barjansko ekološko stražo. 
Ne vem, mogoče se da za takšno dejav-
nost dobiti tudi kakšna dodatna sredstva 

iz občinskih, državnih ali evropskih skla-
dov. Verjamem, da bi mnogo staršev z ve-
seljem pomagalo pri organizaciji takšnih 
dejavnosti. Že pred leti sem na gospo rav-
nateljico naslovil prošnjo, če bi lahko na 
šoli ustanovili tabornike. Res sem dobil 
prijazen odgovor, naj se osebno oglasim 
na pogovor. Res je tudi, da tega nisem sto-
ril in imam sedaj malo slabo vest. A tabor-
nikov na Škofljici še vedno ni – kar pa ne 
pomeni, da je prepozno. 

Še en predlog glede šole: ljubljanski 
župan g. Janković je dal pobudo, da se 
odpravijo šolske dejavnosti pred 8. uro 
zjutraj. Takšna pobuda se mi zdi zelo smi-
selna in jo podpiram. Delovni ritem star-
šev je namreč v glavnem od 8. do 16. ure. 
Če morajo otroci v šolo pred 8. uro, to 
pomeni, da se še skrajša čas, ki ga lahko 
preživijo s starši, v šolo gredo brez zajtr-
ka in neprespani, domov pa pridejo veliko 
pred starši.

Ivan Blatnik,
Lavrica

Nobelovci in grad Lisičje
Glasnik je v zadnji številki prinesel za-

pis g. Pavlinjeka, ki na eni strani obrav-
nava številne občinske dileme in dodaja 
tudi temo gradu Lisičje. Pisec bo od od-
govornih »gotovo« dobil vsa podrobna 
pojasnila k svojemu razmišljanju, sam pa 
bi se omejil le na temo Lisičja in s tem 
v zvezi »podeljene« Nobelove nagrade za 
neumen nakup. Ker sem ves čas sodelo-
val pri pridobivanju dvorca Lisičje, bi k 
njegovemu razmišljanju dodal še nekaj 
svojih dejstev.

Pridobitev gradu od države je bila ve-
činsko izražena želja vseh občinskih ekip 
(svetov) od nastanka občine dalje. V tem 
smo videli eno od možnosti pri določanju 
identitete občine, živahnejšem družab-
nem, kulturnem in turističnem razvoju 
v bližini prestolnice in še kaj. Odstop 
dvorca občini je »leva« državna politika 
odlagala zaradi Arhiva RS, ki je zasedal 
prostore v osrednji stavbi. Druge stavbe 
so medtem propadale in propadle. Po iz-
selitvi arhiva je »desna« državna politika 
razpisala javno prodajo in kljub nekaj in-
teresentom smo dvorec z zemljiščem vred 
vendarle prednostno odkupili. Občinski 
interes smo dokazovali tudi s posebno 

študijo, kaj z gradom nameravamo. Glede 
na tedanje finančno gospodarjenje in po-
stavljeno ceno sam nakup ni predstavljal 
kakšnega posebnega finančnega šoka ali 
občinskega odrekanja, tako da ni bilo tre-
ba najemati posojil. Da »nalaganje sred-
stev « v nepremičnine predstavlja pravilo-
ma najbolj varno in gospodarno naložbo, 
ki prinaša zanesljive dividende, menda ni 
treba posebej dokazovati. Ko je bil konč-
no grad izpraznjen arhivskih listin, je v 
njem ostal še najemnik, ki »si je prisvojil« 
bivanjsko pravico v gradu kot nekdanji 
arhivar. Občina je po odkupu gradu zače-
la s postopkom za njegovo izselitev. Kako 
daleč je prišla, ni znano, a bi marsikoga 
zanimalo.

Pa poglejmo še nekaj številk, ki so bolj 
zgovorne. Za dvorec smo tedaj plačali 
današnjih 269.429 EUR ali 52.8 EUR/
m2 zemljišča. Da je sama lokacija dvorca 
eminentna, najbrž nima smisla razpredati. 
Stavbišča zasedajo 1255 m2 in sadovnja-
ki 3846 m2, torej skupaj 5101 m2. Če bi 
občina danes prodala vse skupaj po ceni 
(100 EUR/m2), kot je dala za m2 zemlji-
šča za šolo na Lavrici, bi dobila praktično 
dvakrat več, kot smo plačali. Tudi »neu-

mnost« včasih lahko kaj prinese. Prepri-
čan sem, da je današnja vrednost gotovo 
precej večja ob predpostavki, da ves pro-
stor dobi primeren namen! Prav te odlo-
čitve pa imajo v rokah današnji občinarji. 
Če nimajo ideje in časa, da bi našli pravo 
rešitev, kaj početi s to lokacijo in kako jo 
tržiti, bi jim gotovo pomagali s pobudami 
tudi občani. In bi lahko tudi občanom po-
delili kakšno dobro nagrado za dober pre-
dlog in g. Pavlinjek bi gotovo tudi prišel 
na svoj račun. Tudi to je eden od izzivov 
za sedanje »nobelovce« v občinski stavbi. 
Za gospodarno rešitev pa je treba imeti 
dobre ideje, veliko časa, uporabiti prave 
postopke in poti ter biti obenem dober go-
spodar. A gospodar je zadnja leta veliko 
odsoten in še tisti denar, ki pride v občino, 
v milijonih evrov ostaja neporabljen. 

Ko so v času avstro-ogrske monarhije 
nekateri »gospodarji« krošnjarili po sve-
tu in skrbeli za svoje burno preživetje, so 
doma, kljub številnim stricem in tetam, 
številčno močne kmetije večinoma živo-
tarile. Kaže, da se tudi z našo občino že 
dogaja nekaj zelo podobnega.

Jože Jurkovič,
Škofljica
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Obvestila

Lovska družina Škofljica

vabi občanke in občane

na seminar z izbranimi 
temami iz prve pomoči,

ki bo potekal 12. maja 2009 
ob 19. uri

v kulturni dvorani na Škofljici.
Vljudno vabljeni!

TD ŠKOFLJICA

OB 400. OBLETNICI 
ASTRONOMIJE

vabi vse občane Občine Škofljica in 
člane TD na:

ASTRONOMSKI 
VEČER,

ki bo v petek, 18. 5. 2009, 
ob 21. uri pri dvorcu

Lisičje.

Pod strokovnim vodstvom prof. 
Borisa Khama in njegove ekipe si 
bomo ogledali nebo in slišali kaj 

več o dogajanju nad nami.

V primeru slabega vremena se 
bomo dogovorili za drug datum.

Jože Dolšina, 
predsednik TD Škofljica

V okviru dejavnosti
tedna vseživljenjskega učenja

bo CUDV Draga, DOM ŠKOFLJICA,

organiziral prodajno razstavo dekorativnih in 
uporabnih predmetov iz gline, ki jih izdelujejo  

stanovalci Doma. 

Prodajna razstava bo
v sredo, 13. maja 2009, od 9. do 17. ure

v prostorih Občine Škofljica 
(kulturna dvorana na Šmarski cesti 3).

Z razstavo želimo predstaviti del kreativnih dejavnosti stanovalcev. Sred-
stva od prodanih izdelkov bodo porabljena za nakup materiala za nadaljnje 

ustvarjanje.

Vljudno vabljeni!

VABIMO OBČANE ŠKOFLJICE NA 
DRUŽABNO REKREATIVNO PRIREDITEV

IGRAM ROKOMET IN PLEŠEM,
KI BO V SOBOTO, 6. JUNIJA, NA ŠOLSKEM IGRIŠČU.

NAVIJALI BOMO ZA NAŠE ROKOMETNE EKIPE  
TER BODRILI PLESALKE!

ŠPORTNO DRUŠTVO ŠKOFLJICA

VABILO NA ODBOJKO NA MIVKI
Vse naše člane in vse tiste, ki bi to še radi postali, vabimo, da se nam 

pridružite pri rekreativnem igranju odbojke na mivki. Vadba poteka v 
primeru lepega vremena vsako nedeljo od 18. do 20. ure v Royal klubu v 
Smrjenah. Za člane ŠKPG je vadba brezplačna.

Lepo vabljeni!
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Prazen dom je in dvorišče,
oko naše zaman te išče,
solze, žalost, bolečine,
tebe niso več zbudile.
Ostala nam je le praznina
in v srcu bolečina.

ZAHVALA
Ob odhodu v večnost 

Toneta Goriška 
1937–2009

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, cvetje, sveče, 
maše in darove (namesto cvetja) za cerkev.

Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku Jožetu Tomincu 
in njegovim sodelavcem, MePZ sv. Cirila in Metoda ter 
sosedom pogrebcem.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsi njegovi

Odšli so

ZAHVALA

Ob prerani izgubi naše ljube mamice in žene

Duške Intihar Koritnik
1970–2009

iz Suše nad Želimljami

se iskreno zahvaljujem vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, znancem in sodelavcem za izrečena sožalja, 
darovano cvetje in sveče ter darove za cerkev in svete 
maše.

Hvala osebju intenzivne nege Onkološkega inštituta za 
lajšanje bolečin v Duškinih zadnjih dneh.

Srčna hvala škofljiški patronažni sestri Majdi Zalar za 
tolažilne in ohrabrujoče besede ter vsestransko pomoč in 
nasvete.

Gospe Fani hvala za veliko srce in toplo naročje, v 
katerega je sprejela malega Klemenčka. Osebju Vrtca 
Škofljica, gospe Veri Šparovec ter vzgojiteljicama Milki 
in Ani hvala za bodrenje in uteho, ki jo nudite Luku. Hva-
la vsem staršem za darovani denar.

Hvala sošolcem in učiteljem OŠ Ig za vso podporo Juretu.
Iskrena hvala gospodu župniku Jožetu Pozdercu iz 

župnije Ig za lepo opravljen cerkveni obred.
Zahvala Zvezi veteranov vojne za Slovenijo, 

Območnemu združenju Velike Lašče, za častno stražo in 
čudovit poslovilni govor predsednika Dušana Hočevarja.

Vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti in jo hranite v 
lepem spominu, iskrena hvala.

V globoki žalosti
mož Jože ter sinovi Jure, Luka in Klemen
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RazvedriloGLASNIK ŠKOFLJICA - 1 2009

VSEBINA

kviza, zanimivosti
tematski križanki
slikovne križanke
številke za nagrado
uganke za vso družino
sudoku, uganke za najmlajše
lov, mini detektivka, anekdote
kombinacijski križanki
italijanski križanki, humor

A4
52 strani
izhaja 4-krat letno
2,40 €
popust za naročnike

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

9 8 3 5 1 4 7 2 6

6 2 5 7 3 9 1 8 4

4 1 7 8 2 6 3 5 9

5 3 8 9 4 7 6 1 2

1 4 6 2 5 3 8 9 7

2 7 9 1 6 8 4 3 5

3 5 1 6 7 2 9 4 8

7 9 4 3 8 5 2 6 1

8 6 2 4 9 1 5 7 3

4 6 3 8 9 1 5 7 2

9 2 7 5 6 3 1 8 4

1 5 8 2 7 4 6 3 9

5 4 6 1 2 8 7 9 3

7 1 2 9 3 5 8 4 6

3 8 9 6 4 7 2 1 5

8 9 4 7 5 6 3 2 1

2 7 5 3 1 9 4 6 8

6 3 1 4 8 2 9 5 7

1 9 6 5 2 7 4 3 8

7 4 8 3 9 6 2 5 1

2 3 5 4 8 1 9 6 7

3 5 7 6 1 9 8 4 2

4 8 2 7 3 5 1 9 6

6 1 9 8 4 2 3 7 5

9 6 1 2 7 3 5 8 4

5 2 4 9 6 8 7 1 3

8 7 3 1 5 4 6 2 9

6 8 3 5 9 1 7 4 2

5 2 1 4 7 8 9 3 6

7 9 4 2 6 3 1 5 8

2 7 5 9 8 4 3 6 1

8 4 6 3 1 5 2 7 9

1 3 9 7 2 6 4 8 5

9 5 2 6 3 7 8 1 4

3 6 8 1 4 2 5 9 7

4 1 7 8 5 9 6 2 3

REŠITEV križanke iz aprilske številke(vodoravno): OSNAŽKI, SCEPTER, BAER, LS, ORLIČEK, RL, LIMA, NEP, BE, ETA, UNAU, TRAK, FRESKA, AJAK, TROSKOK, NONA, 
KOŠARKA, IHANKA, SKI, MA, TIL, LIPA, ANN, MODA, TLA, TSAVO, EKSOTA, OSTANEK, ERAR, ROKA, SORDINO, NOL, TRZ, JAN (geslo): UROŠ SLAK.



Letni koncert Meš anega pevskega zbor Č eš nje

Več er zabavne glasbe
V nedeljo, 19. aprila 2009, je Mešani pevski zbor Èešnje ob deveti 
obletnici delovanja pripravil letni koncert s številnimi gosti.
Po prvem delu, ki ga je poveèini zaznamovala slovenska ljudska 
pesem, je nastopila Folklorna skupina Ponikve, sledila pa sta še 
vokalista Simona Štrubelj iz Dobrepolja in naš obèan Miha 
Brkinjaè, ki je ob klavinovi zapel tri zimzelene skladbe Oliverja 
Dragojeviæa. Za njim so v dalmatinskem vzdušju nadaljevali èlani 
MePZ Èešnje, program pa so sklenili s skladbo Sonce pomladi 
(Pepel in kri), ki je dala piko na i veèeru, v katerem je prevladovala 
zabavna glasba. Koncert je izvirno povezoval Roman Brunšek in 
dodobra nasmejal številno obèinstvo. Na koncu je pevkam in 
pevcem Èešenj èestitala še predsednica TD Lavrica Slavka Kregar 
in jih nagradila s košaro domaèih slašèic.
Obèinstvo je izbrani program navdušeno spremljalo. Osebno pa 
menim, da bi bilo za samo vzgojo poslušalstva v prihodnje k 
programu letnega koncerta dobro dodati kakšno izvirno zborovsko 
skladbo veè. Te besede naj bodo glede na potencial zbora, ki ga 
zaznamujeta mladost in radost, vzpodbuda za nadaljnje delo. 

Besedilo in fotografije
Iztok Petriè

Mešani pevski zbor Èešnje – najbolj nasmejani pevski zbor

Solist Blaž Kokelj

Folklorna skupina Ponikve – krila so se visoko dvigala

Vokalistka Simona Štrubelj

Vokalist Miha Brkinjaè je z mislimi 
že v Dalmaciji

Solo je zapela tudi zborovodkinja 
Katarina Bambiè

Dalmatinsko je s kitaro popestril 
kitarist Anže Cigoj

Roman Brunšek je s 
svojimi komentarji dodobra 
nasmejal dvorano

Predsednik MePZ Èešnje Jani Kupljenik

Zborovodkinja Katarina je bila ob koncu 
koncerta zelo zadovoljna

Nastopajoèe je pozdravila 
predsednica TD 
Lavrica Slavka Kregar

Letni koncert Mešanega pevskega zbora Èešnje



NAPOVEDNI KOLEDARNAPOVEDNI KOLEDAR
12. 5. Seminar z izbranimi 

temami iz prve pomoèi, 

kulturna dvorana Škofljica 

ob 19.00

13. 5. Prodajna razstavo 

dekorativnih in uporabnih 

predmetov iz gline, 

kulturna dvorana Škofljica 

od 9.00 do 17.00

18. 5. Astronomski veèer, dvorec 

Lisièje ob 21.00

6. 6. Igram rokomet in plešem, 

igrišèe pred OŠ Škofljica

RAZSTAVA
PANJSKIH KONČ NIC

v  Knjiž nici  Š kofljica
Po originalnih motivih razstavlja

LIKOVNI KROŽ EK
Druš tva upokojencev Škofljica.

VLJUDNO VABLJENI!


