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Prometni danPrometni dan

Boris Kononenko med predstavo 
»Otroci v prometu«

Nastajali so izdelki, plakati in zgodbe 
vezane na promet 

Èe je na semaforju rdeèa luè, moram poèakati

Bistro glavo varuje èelada.

Ko se na cesti priène enkrat dogajati, deluje 
samo še fizika. Uèiteljica Majda Golc 
uèencem razlaga s kolikšno silo delujejo na 
varnostni pas pri razliènih naletnih hitrostih.

Preizkušanje motorike pri simulaciji 
2- promilske alkoholiziranost
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Kazalo - Uvodnik

Uvodnik
9. maja 1945 se je uradno končala druga svetovna vojna. Prav-

zaprav se ni. Na Zemljo se je spustila železna zaveza, začela se je 
hladna vojna, ki se je simbolično končala leta 1989 s padcem ber-
linskega zidu. Pravim simbolično. Če sta berlinski zid in železna 
zaveza ločevala dve diametralno nasprotni si družbenopolitični ure-
ditvi in je zahodna demokratična premagala vzhodno totalitarno, je 
v srcih in glavah mnogih narodov ostala ideološka zavesa, ki še ni 
padla. Tudi pri Slovencih.

Še vedno se delimo na tiste, ki prisegajo na Tita, in na tiste, ki ga 
obsojajo, na tiste, ki trdijo, da smo bili v Jugoslaviji svobodnejši, 
kot smo v Republiki Sloveniji, in tiste, ki kažejo na arhive VOS-a in 
Udbe, delimo se na partizane in domobrance. To, da smo Slovenci, 
da imamo več kot 1000 let stare pisne dokumente svojega jezika, da 
smo se leta 1990 številčno udeležili prvih demokratičnih volitev in 
s tem pokazali, da si želimo večstrankarskega sistema, da smo kot 
dvomilijonski narod ustanovili lastno državo, da smo vodili Evrop-
sko unijo in še bi lahko našteval, nas ne zanima. Državljanska vojna 
nas je razklala na dvoje. Ideološki spor se zaradi »skritega in očem 
prikritega« prenaša na generacije, ki niso občutile tragike okupacije, 
razkosanja narodovega telesa, revolucije in posledično državljanske 
vojne, domnevne kolaboracije, povojnih pobojev in titoizma. Bole-
čine je bilo preveč, vsak jo je doživljal na svojstven način. Očitati 
fantu, ki ga je k uporu in v partizane poklicalo domoljubje, da je 
komunist, je vprašljivo. Imenovati fanta, ki je v strahu pred nasil-
nim prevratom, na temelju dnevnih novic in pripovedovanja o po-
sledicah komunizma v Rusiji in Španiji branil svetovni nazor svojih 
staršev, izdajalec, je dvoumno. Kaj storiti? Si sploh želimo preseči 
ta razkol? Včasih se zdi, da ne, saj je zelo prikladen v vsakem trenut-
ku, ko je treba rešiti aktualno družbeno, politično, gospodarsko in 
še kakšno vprašanje, da z njim preko ideološkega vidika opravimo 
z drugače mislečimi.

K zgornjemu razmišljanju me je uvedel pogovor, ki sem ga opravil 
z gospodoma Francem Habjanom in Francem Zupančičem, članoma 
ZZB KO Škofljica, ter gospo Angelo Ogrinc, interniranko v nemško 
koncentracijsko taborišče. Najbolj tragično sporočilo pogovora je v 
tem, da so bili vsi trije posredno ali neposredno bolj prizadeti zaradi 
»bratove roke« in ne toliko zaradi roke okupatorja. 

Naj z njihovimi izkušnjami druge svetovne vojne obeležimo 
65-letnico njenega konca. In dodajmo še željo, da bi jo znali kon-
čati tudi v smislu narodove razklanosti. Vsakdo tistega časa je bil 
žrtev vojne in vsakdo se je oziral proti svoji svobodi, zato »naj lux 
perpetua zdaj sveti vsem, ki v breznih in grobovih spijo, in requiem 
aeterna njih kostem, kjer koli trhle še ležijo«, kot je zapisal pokojni 
zgodovinar Tone Ferenc.

Iztok Petrič,
odgovorni urednik
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Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, tel.: 01 360 16 00,  
e-mail: glasnik.skofljica@gmail.com, www.skofljica.si.
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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 19. maja.
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Novice iz občinske hiše

Končno tudi mestna linija 3B do Škofljice
V zadnji številki Glasnika sem objasnil 

težave in probleme pri pridobitvi mestne 
linije 3B od Ljubljane do Škofljice in 
končal z upanjem, da bo do izdaje Gla-
snika mestna linija že obratovala. DRSC 
oziroma njeni predstavniki so dosledno 
upoštevali zakon (ZUP) in na dogovor-
jeno vsebino pogodbe čakali še na mo-
rebitne pripombe oziroma popravke. Ker 
teh pripomb ni bilo, bila pa se nekatera 
vsebinska vprašanja, ki niso vplivala na 
sestavljeni dogovor, je uprava DRSC-ja 
pripravila čistopis pogodbe. Zraven pa 
je zahtevala še dodatke k pogodbi, kot so 
vozni redi vseh udeležencev primestnega 
in mestnega prometa ter cenike. Tudi to 
je bilo na koncu storjeno, vendar z malo 
daljšim časovnim obdobjem, kot smo si 
mi želeli.

Dne 16. aprila 2010 je bila pogodba v 
16 izvodih podpisana s strani gospoda 
Zorana Jankovića, župana MOL-a, v po-
nedeljek dne 19. 4. 2010 pa jo je podpi-
sal še naš župan gospod Boštjan Rigler, v 
naslednjih dneh pa še drugi sopodpisniki 
pogodbe.

Naš župan se je po mojem mnenju do-
bro pogajal s predstavniki MOL-a in z 

njimi uskladil vozne rede in cene glede 
vožnje mestnega avtobusa do Škofljice.

Upam, da si bomo datum 3. maj 2010 
zapomnili, saj bo le-ta zapisan v biltenih 
naše občine kot datum začetka obratova-
nja mestne linije 3B do Škofljice.

Veliko dela, potrpljenja, vztrajnosti, 
volje, če hočete tudi trme in osebnega 
poznanstva, je bilo vloženo v projekt me-
stne linije. Velikokrat smo dosegli dno pri 
pogajanjih, soočali smo se z birokracijo, 
nerazumevanjem naših želja in potreb. 
Naleteli smo na težave, državni uradniki 
so v časopisih izjavljali, da se na njih in 
njihove sodelavce vrši pritisk s strani naše 
in mestne občine.

Kako neverjetno veliko energije je po-
trebno, da dosežeš nekaj, kar je logično 
in nujno za iz boljšanje prometne uredi-
tve, prevozov in povezav naše občine z 
Ljubljano. Dolgoletna želja naših občank, 
občanov in mladine bo končno izpolnje-
nja. 

V Občini Brezovica so dobili soglasje 
od DRSC-ja za mestni avtobus brez težav 
v nekaj dneh!! Pri projektu mestnega av-
tobusa do Brezovice primestni prevozniki 

niso zahtevali nobenih odškodnin in so 
takoj dali soglasje.

Pohvalil bi gospoda mag. Janeza Blaža 
z DRSC-ja, ki je končno razumel naše po-
trebe in želje ter nam na koncu osebno in 
zagnano pomagal. Hvala tudi Francu Mo-
žini iz Mestne občine Ljubljana, nekda-
njemu prebivalcu Škofljice, za vso pomoč 
in razumevanje. 

Dobro se zavedam, da je umestitev me-
stne linije v naš prostor samo prvi, vendar 
zelo pomemben element k izboljšavi pro-
metne ureditve v naši občini. Že v mese-
cu maju se bodo začeli resni pogovori s 
pristojnim ministrstvom in vlado za ume-
stitev obvoznice Škofljica v naš prostor. 
Časa bo zelo malo, saj bo kmalu poletje, 
nato dopusti in na koncu tudi lokalne vo-
litve.

Čaka nas še veliko dela tudi v nasle-
dnjem mandatu.

»Konec dober, vse dobro« je slovenski 
pregovor in upam, da tako tudi bo!

Torej vidimo se na mestnem avtobusu 
na liniji Rudnik–Škofljica v ponedeljek, 
3. maja 2010, ob 12. uri.

Ivan Jordan,
podžupan 

Vozni redi in voznina linije 3B
Občina Škofljica obvešča občane in ob-

čanke, da se je s 3. 5. 2010 pričelo po-
skusno obratovanje avtobusne linije me-
stnega potniškega prometa 3B na relaciji 
od obračališča pri OŠ Škofljica do končne 
postaje mestnega avtobusa št. 3 Litostroj, 
in sicer vsak delovni dan od ponedeljka 
do petka. 

Plačilna kartica za mestni potniški pro-

met Urbana je na voljo na Urbanomatih 
na več lokacijah v Ljubljani v vrednosti 2 
EUR, kjer jo tudi napolnite, možno pa jo 
je kupiti tudi v kiosku pri trgovini TUŠ v 
Škofljici. Vse v zvezi z mesečnimi vozov-
nicami za mestni potniški promet lahko 
potniki uredijo na sedežu LPP na Celov-
ški 160 v Ljubljani.

Potnike obveščamo, da bodo na trasi 
nove linije 3B po tarifi mestnega potni-
škega prometa lahko potovali tudi z med-
krajevnim avtobusom Grosuplje–Škoflji-
ca–Ljubljana, plačilo na relaciji Škoflji-
ca–Ljubljana–Škofljica bo z gotovino v 
višini tarife mestnega prometa, to je 0,80 
EUR. Urbana na medkrajevnem avtobusu 
ne bo veljala.

Odhodi linije 3B iz Škofljice
5.10 5.40 6.10 6.30 6.48 7.02 7.16 7.36 8.00 8.28
9.06 9.44 10.20 10.56 11.32 12.08 12.44 13.20 13.50 14.20
14.50 15.20 15.50 16.10 16.30 17.00 17.20 17.40 18.14 18.50
19.26 20.02 20.38 21.10 22.00 23.05 00.25

Odhodi linije 3B iz Litostroja
4.45* 4.59** 5.20 5.50 6.05 6.20 6.30 6.46 7.10 7.40
8.16 8.52 9.28 10.04 10.40 11.16 11.52 12.28 13.00 13.30
14.00 14.30 14.48 15.04 15.30 16.00 16.30 16.50 17.24 18.00
18.36 19.12 19.48 20.24 21.20* 22.40* 24.00*
Opomba:
* – odhod avtobusa iz postajališča Bavarski dvor      ** – odhod avtobusa iz postajališča Slovenijaavto
Link na lokacije Urbanomatov: http://www.jh-lj.si/index.php?p=1&k=1973#110 

mag. Lorena Goričan
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Novice iz občinske hiše 

Novosti pri obračunu okoljske dajatve
S strani izvajalca javne službe Vodo-

vod-Kanalizacija, d. o. o., smo prejeli 
obvestilo glede nove uredbe okoljske da-
jatve v naslednji obliki:

»V decembru 2009 je bila objavljena 
nova Uredba o okoljski dajatvi za onesna-
ževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda (Ur. l. RS, št. 104/09), v februarju 
2010 pa njena sprememba – Uredba o 
spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja 
zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. 
RS, št. 14/2010). 

Nova uredba prinaša tudi nekatere no-
vosti pri obračunavanju okoljske dajatve 
tistim uporabnikom, katerim se poraba pi-
tne vode ne ugotavlja z merjenjem odvze-
ma pitne vode iz vodovodnega sistema. 
Pri teh uporabnikih se okoljska dajatev 

obračunava po številu stalno in začasno 
prijavljenih oseb v posamezni stavbi, pri 
čemer je letni seštevek enot obremenitve 
(EO) enak številu stalno in začasno prija-
vljenih prebivalcev v tej stavbi. 

Na podlagi 12. člena navedene uredbe 
je lastnik ali uporabnik stavbe dolžan iz-
vajalcu javne službe na poziv posredovati 
podatke o številu stalno in začasno prija-
vljenih oseb. V primeru opustitve prijave 
(posredovanja podatkov) je izvajalec go-
spodarske javne službe dolžan obračunati 
znesek okoljske dajatve v višini 10 enot 
obremenitve (10 oseb). Znesek okoljske 
dajatve na enoto obremenitve je 26,4125 
EUR Na leto. Nadzor nad izvajanjem 
Uredbe o okoljski dajatvi izvaja pristojni 
carinski organ.

Obveščamo vas, da bomo vsem uporab-

nikom, pri katerih se poraba ne ugotavlja 
z merjenjem odvzema pitne vode iz vodo-
vodnega sistema, poslali poziv za izpolni-
tev obrazca s podatki o stalno in začasno 
prijavljenih osebah v posameznih stav-
bah. Na podlagi tako pridobljenih podat-
kov bomo obračunavali okoljsko dajatev. 

Za nekatere oskrbne sisteme s pitno 
vodo, ki niso v upravljanju JP Vodovod-
Kanalizacija, d. o. o., Ljubljana, nam po-
datke o merjenem odvzemu pitne vode za 
posamezne uporabnike sporočajo lokalne 
skupnosti.«

Za vsa morebitna dodatna pojasnila nas 
lahko pokličete na telefonsko številko 
01/360 16 27. 

Občinska uprava

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
Merila za podelitev nagrad

Zlata plaketa Lavrice
Zlata plaketa Lavrice je najvišje pri-

znanje 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 kateri-
mi prispeva (ali je prispeval) k ugledu in 
razvoju KS Lavrica;

- skupinam občanov, društvom, podje-
tjem, zavodom in drugim pravnim ose-
bam za več kot 20-letne uspehe in dosež-
ke, s katerimi povečujejo (ali so pove-
čevali) ugled Lavrice na gospodarskem, 
družbenem ali drugem področju dela.

Srebrna plaketa Lavrice
Srebrno plaketo podeljuje svet KS La-

vrica, in sicer:
- posamezniku za življenjsko delo ali 

več kot 10-letno uspešno delo na področju 
KS Lavrica, za dosežene uspehe, s kateri-
mi prispeva (ali je prispeval) k ugledu in 
razvoju KS Lavrica;

- skupinam občanov, društvom, podje-
tjem, zavodom in drugim pravnim ose-
bam za več kot 15-letne uspehe in dosež-

ke, s katerimi povečujejo (ali so pove-
čevali) ugled Lavrice na gospodarskem, 
družbenem ali drugem področju dela.

Bronasta plaketa Lavrice
Bronasto plaketo podeljuje svet KS La-

vrica, in sicer:

- posamezniku za življenjsko delo ali 
več kot 5-letno uspešno delo na področju 
KS Lavrica, za dosežene uspehe, s kateri-
mi prispeva (ali je prispeval) k ugledu in 
razvoju KS Lavrica;

- skupinam občanov, društvom, podje-
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Iz krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti - Aktualno

tjem, zavodom in drugim pravnim ose-
bam za več kot 10-letne uspehe in dosež-
ke, s katerimi povečujejo (ali so pove-
čevali) ugled Lavrice na gospodarskem, 
družbenem ali drugem področju dela.

Častni znak Lavrice
Častni znak Lavrice je prestižno in ča-

stno priznanje, ki se ga podeli za izjemne 
dosežke na področju gospodarstva, zna-
nosti, umetnosti, kulture in športa ter za 
druge dosežke, ki so pomembni za razvoj 
in dvig ugleda Lavrice.

Spominsko priznanje Lavrice
Spominsko priznanje Lavrice se lahko 

podari posamezniku ali skupini krajanov 
in drugim pravnim osebam, kadar le-ti z 
enkratnim ravnanjem prispevajo k ohra-

nitvi, zaščiti in zdravju človeških življenj, 
okolja in premoženja oziroma izvršijo ta-
kšno dejanje, ki je z gospodarskega, druž-
benega ali kulturno-humanitarnega vidika 
ocenjeno kot pozitivni dosežek.

Podatki, ki jih mora vsebovati po-
buda oziroma predlog

Pobudo oziroma predlog je treba 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 kakor koli 

potrjujejo dejstva iz obrazložitve pobude 
oziroma predloga. 

Pobude oziroma predlogi morajo biti 
poslani do petka, 25. maja 2010, na na-
slov: Krajevna skupnost Lavrica (s pripi-
som Priznanja KS Lavrica – Ne odpiraj), 
Srednjevaška ulica 39, 1291 Škofljica, ali 
e-naslov (z zahtevano potrditvijo branja): 
ks@lavrica.eu. 

Pravilnik o priznanju je na voljo na 
spletnem naslovu: www.lavrica.eu/svet_
krajevne_skupnosti_lavrica.htm.

Priznanja bodo izročena na seji KS La-
vrica ob praznovanju krajevnega prazni-
ka ali na svečanem delu same prireditve 
DAN LAVRICE.

Janez Gačnik,
predsednik KS Lavrica

Aktualno

Zmaga rokometašev Škofljice za uvrstitev v 1.B ligo
V soboto, 10. 4. 2010, je ekipa ŠD Ško-

fljica v svoji dvorani gostila ekipo MRD 
Dobovo in jo premagala z rezultatom 
30:27, vendar po zelo dramatični in na-
peti igri.

Vse skupaj se je začelo z vodstvom go-
stov, izenačenjem, novim vodstvom go-
stov, toda tokrat brez izenačenja. Še več. 
Vodstvo gostov je naraščalo in je nekje 
okrog 26. minute prvega polčasa znašalo 
že neverjetnih 8 zadetkov razlike (16:8). 
Domači igralci v tem delu nikakor niso 
mogli najti oz. zaigrati svoje igre. Šepalo 
je v napadu, prav tako v obrambi. Gostu-
joči igralci so kot za šalo rešetali našega 
vratarja in izgledalo je, da je poraz neizbe-
žen. Toda v nekaj zadnjih minutah prvega 
polčasa se je igra začela počasi obračati 
in domačim je uspelo razliko zmanjšati na 
-6. Prvi polčas je bil tako končan z rezul-
tatom 11:17 v korist Dobove. 

Drugi polčas so po pričakovanju bolje 
začeli domači igralci, ki so v dvanajstih 
minutah uspeli razliko zmanjšati na -1, in 
nato tudi izenačiti na 20. Zopet je sledilo 
nekaj napak v napadu in gostje so ušli na 
razliko dveh zadetkov, vendar so domači 
tudi to prednost uspeli izenačiti (22:22). 
Nato je sledilo nekaj minut izenačene 
igre, kjer sta se ekipi menjavali v vodstvu. 
Zadnje vodstvo gostov je bilo pri rezultatu 
24:25, zadnje izenačenje pa 5 minut pred 
koncem tekme pri 26:26. Od tu naprej so 
na igrišču zagospodarili domači igralci, ki 
so si z močno obrambo, odličnim branje-
njem vratarja Peskarja in efektno igro v 

napadu, slabo minuto pred koncem sreča-
nja, priigrali največjo prednost na tekmi, 
ki je znašala  4 zadetke (30:26). Rajanje 
ob zmagi se je pričelo tako na tribuni kot 
na rezervni klopi. Do konca tekme smo 
videli samo še en zadetek gostujoče eki-
pe, ki je postavila končni rezultat – 30:27 
za ŠD Škofljica.

Ogromna zasluga za to zmago gre na-
šim navijačem, ki so tokrat lepo napolnili 
dvorano in z glasnim navijanjem pripo-
mogli naši ekipi do najpomembnejše 
zmage. Hvala tudi plesalkam ŠD Ško-
fljica, ki so s plesnimi vložki popestrile 
dogajanje na športni površini. S to zma-
go je ekipa ŠD Škofljica izpolnila cilj, 
ki si ga je zadala na začetku sezone, to 
je uvrstitev v 1.B ligo slovenskega član-
skega rokometa. Drugega mesta, ki ta cilj 
zagotavlja, nam niti praktično niti teore-
tično nihče več ne more vzeti. Lahko pa 
se sedaj potegujemo za prvo mesto v ligi, 
torej za prvaka druge lige, kar pa prina-

šata zmagi v zadnjih dveh kolih, proti do 
sedaj še nepremagani Veliki Nedelji. Že 
naslednjo soboto (17. 4.) potujemo na go-
stovanje v Veliko nedeljo. Vabim navija-
če, da se nam pridružijo na avtobusu (do 
zapolnitve sedežev) in nam pomagajo do 
zmage v gosteh. Zadnja tekma letošnjega 
drugoligaškega tekmovanja bo v sobo-
to, 24. 4., ravno tako z Veliko Nedeljo,le 
da tokrat v domači dvorani na Škofljici. 
Lepšega zaključka lige si ne bi mogli že-
leti in že sedaj vabim vse navijače, da se 
nam pridružijo in z nami proslavijo uspe-
šen zaključek sezone.

STRELCI: ŠD ŠKOFLJICA: Cveko 6, 
Nered 4, Podlogar 1, Palačkovič 1, San-
kovič 6, Huskič 2, Potrbin 7, Bučar 3 za-
detke;

MRK DOBOVA: Habjan 7, Rožman 4, 
Humek 4, Toporišič 4, Humek l. 3, Zago-
de 5 zadetkov.

Janez Rigler,
vodja članske ekipe
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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

Prometni dan na OŠ Škofljica
V čudovitem pomladnem dnevu smo na 

OŠ Škofljica 16. aprila 2010 izvedli »pro-
metni dan«, ki je bil krona »globalnega 
tedna prometne varnosti« na naši šoli.

Nosilki projekta, Draga Košak in Luci-
ja Erčulj, želiva s prometnim dnem, pred-
vsem s preventivnim delovanjem, izbolj-
šati vedenje učencev naše šole v prometu. 
Promet jim želiva približati na način, ki 
ga lahko sprejmejo in se jih dotakne … 

Meniva, da v Sloveniji k dvigovanju 
prometne kulture in k zasledovanju »Vi-
zije 0« pristopamo na napačen način – z 
rigoroznim kazenskim ukrepanjem. S 
tem pač ne bomo dosegli dolgoročnejših 
vizij. Sami sva mnenja, da je potrebno 

Preizkušanje motorike pri simulaciji  
2- promilske alkoholiziranost

Nastajali so izdelki, plakati in zgodbe vezane na promet

že z zgodnjim »prometnim vzgajanjem« 
otrok razviti strpnega in discipliniranega 
prometnega udeleženca, ki mu bo varno 
udejstvovanje v prometu vrednota zato, 
ker bo s tem zaščitil sebe – posledično pa 
tudi vse druge udeležence v prometu –, ne 
pa zato, da se bo izognil visoki kazni.

Zato zagovarjava idejo, da se prome-
tna vzgoja kot samostojen predmet vpelje 
v predmetnik in se ji posveti ena ura na 
teden. Veliko večja verjetnost je, da bi s 
tem vzgojno vplivali tudi na starše, saj bi 
bili slednji prisiljeni vzgajati z zgledom, 
ker bi jih sicer mali nadobudneži pogosto 

opozarjali na nepravilno vedenje v pro-
metu, o katerem bi se informirali v šoli.

In ker temu ni tako, se skušava najini 
viziji na neki način približati s prometnim 
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dnevom. Vsebine prometnega dne se raz-
likujejo in so skrbno izbrane, tako da se 
navezujejo na vlogo, ki jo otrok kot ude-
leženec v prometu dejansko živi.

Učenci od 1. do 3. razreda se s prome-
tom spopadejo kot pešci in kot sopotniki 
v avtomobilu. Uvod v prometno dogaja-
nje je nakazal lutkar Boris Kononenko s 
predstavo Otroci v prometu, nato pa so se 
na prometnem dnevu s pomočjo zunanjih 
sodelavcev iz zavoda Varna pot in Sveta 
za preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu najmlajši poučili tudi o tem, kako se 
moramo gibati po prometnih površinah, 
kakšen je varen sedež za otroka sopotni-
ka, kako moramo biti privezani, kakšna je 
naša naletna teža pri različnih hitrostih. 
Obiskal pa jih je tudi Pasavček. 

Učenci od 4. do 6. razreda v prometu 
postanejo najranljivejši, saj se v promet 
vključijo kot kolesarji, zato so se pod men-
torstvom razredničark pomerili na prome-
tnem in spretnostnem poligonu, s fanti s 
Kolesarske zveze Slovenije spoznali, ka-
kšne vrste kolesarjenja poznamo, spozna-
li so zgodovino kolesa, preučili teorijo 
vožnje s kolesom, izdelali plakate o ko-
lesarjenju, za popestritev programa pa so 
poskrbeli še oldtajmerji iz Oldtimer cluba 
iz Škofljice s svojimi starodobnimi vozili.

Učenci od 7. do 9. razreda postajajo v 
prometu motoristi in pogosto vse obje-
stnejši, zato so pod mentorstvom članov 
AMZS osvežili znanje CPP, se s simu-
latorjem vožnje popeljali z motorjem, z 
zavodom Varna pot sodelovali na delav-
nicah »5 x STOP = COOL«, se soočili z 
žrtvijo prometne nesreče Tajo, ki je s svo-
jo zgodbo želela povedati predvsem to, 
da so ranljivi tudi oni sami. Izkusili, kako 
je hoditi po črti, če imaš v krvi 2 promila 

rešili vsaj eno življenje ter vsaj za kanček 
izboljšali ravnanje malih udeležencev v 
prometu, je to dovolj velika motivacija, 
da s svojim delom nadaljujemo.

Naj se na koncu v imenu obeh nosilk 
projekta zahvalim vsem, ki ste nam po-
magali pri izvedbi prometnega dne:

ZAVODU VARNA POT, 
KOLESARSKI ZVEZI SLOVENIJE, 

še posebej g. MILANU KNEZU,
KOLESARSKEMU KLUBU RAJD,
RDEČEMU KRIŽU SLOVENIJE,
DRUŠTVU OLDTIMER CLUB ŠKO-

FLJICA,
REPUBLIŠKEMU SPV,
KOLEGICAM IN KOLEGOM UČI-

TELJEM TER MOJSTRICAM IZ KU-
HINJE.

Nazadnje naj se na tem mestu zahvali-
mo še gospe ravnateljici Jadvigi Avsenak 
za zaupanje in podporo, ker nam je omo-
gočila, da se je ideja prelevila v stvarnost.

mag. Lucija Erčulj

Taja, žrtev prometne nesreče, je svojo zgodbo delila z nami

Starodobniki so zakon!

alkohola in se pod nadzorom sodelavcev 
z Rdečega križa teoretično in praktično 
usposabljali za prvo pomoč.

S prometnega dne smo se z novimi spo-
znanji odpravljali vsi, in če smo z njim 
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65-letnica konca druge svetovne vojne (1939–1945)

Angela Ogrinc, Franc Habjan in Franc Zupančič  
pripovedujejo

Začetek meseca maja je tudi v naši ob-
čini močno zaznamovan s koncem druge 
svetovne vojne. Eden izmed zadnjih spo-
padov se je zgodil na Orlah, kjer so se 
partizani spopadli z umikajočo se nemško 
vojsko. Da bi zaznamovali ta pomembni 
jubilej, smo k pogovoru povabili KO ZB 
za vrednote NOB Škofljica, ki nam je pre-
dlagal tri sogovornike, ki so bili neposre-
dni udeleženci vojne.

Franc Ha-
bjan (86), ki je 
bil rojen v Za-
logu, je v par-
tizane odšel po 
kapitulaciji Ita-
lije, pred tem pa 
je bil interniran 
na Rab. Boril se 
je v Levstikovi 
brigadi. Franc 
Zupančič (82) 
je bil rojen v 
Brezjah nad 
Pijavo Gorico, 

kjer je kot trinajstletni fant po kapitula-
ciji jugoslovanske vojske zbiral in skrival 
orožje. Angela Ogrinc, ki danes šteje ča-
stitljivih 95 let, je bila kot mlada mamica 
internirana v Ravensbrück.

O dogodkih pred napadom na Kraljevi-
no Jugoslavijo so naši sogovorniki delno 
izvedeli iz časopisov, še več pa iz pripo-
vedovanja mobilizirancev jugoslovanske 
vojske. In kaj so občutili ob samem na-
padu na Jugoslavijo? »Občutil sem strah, 
stisko, in skrbelo me je, kaj bo,« je po-
vedal Habjan. Zupančič pove, da jih je o 
razpadu Kraljevine Jugoslavije podučil 
želimeljski učitelj Andrej Flajs in jim 
naročil, naj zbirajo orožje, saj se bo za 
svobodo treba boriti. Učitelj Flajs je nato 
leta 1942 postal prvi komandant želimelj-
sko-pijavške čete. »Mi, fantiči, pa smo iz 
naših skrivališč nosili orožje. Imel sem 
tudi en mitraljez, ki ga je dobil moj brat 
Tone.« Leta 1942 se je k partizanom javil 
tudi Habjan. »Niso me sprejeli, ker sem 
bil telesno prešibak in brez orožja. Pridru-
žil sem se jim septembra 1943, ko so bili 
v naši vasi.« In kaj ga je vodilo »v gozd«? 
»Vzgoja, domoljubje, želja po svobodi, 
miru in sovraštvo do okupatorjev. Veliko 

vlogo so opravili partizanski aktivisti, ki 
so zbirali može in fante ter pripovedovali 
o tem, da so se protinacistične vlade pove-
zale, da se moramo vsi, sposobni za boj, 
takoj upreti. Srce je bilo za Slovenijo!«

Tudi družina gospe Ogrinc je bila par-
tizanska. »Brata Jože in Lado sta bila v 
partizanih,« pripoveduje. »Mož je bil in-
terniran v taborišče Visco, po kapitulaciji 
Italije pa se je pridružil partizanom. Drugi 
člani družine smo pomagali partizanskim 
skupinam, ki so se zadrževale na našem 

območju. Zaradi tega smo bili stalno pod 
kontrolo bele garde.«

Jeseni 1943 je Habjan sodeloval v bit-
ki, ki se je ob nemško-domobranskem 
prodiranju po Dolenjski cesti razplamtela 
na Lavrici. »Na Lavrici smo jih ustavili. 
V hudih bojih smo jim poškodovali dva 
tanka, ki sta ostala na bojišču. Sovražni-
ki so se zvečer umaknili nazaj v Ljublja-
no.« Kmalu za tem je bil v bojih okrog 
Pečarja in Prežganj ranjen in odpeljan na 
zdravljenje v Dolenjske Toplice, nato pa 
v partizansko bolnico Stari Log v koče-
vskih gozdovih.

Maja leta 1943 je bila prvič zaprta go-
spa Ogrinc. »Kljub dvema še zelo majhni-
ma otrokoma so me belogardisti dvakrat 
zaprli na Grosuplju, od tam pa me poslali 
v domobransko vojašnico v Ljubljano. 6. 
novembra 1943, ko je hčerka dopolnila 
prvo leto, pa so me aretirali in poslali v 
nemško taborišče Ravensbrück.« Obto-
žnica, ki ji jo je prebral zasliševalec, se 
je po pripovedovanju Ogrinčeve glasila: 
»Terorizira ljudstvo in ve vnaprej za vsak 
atentat, ki se bo izvršil.«

Habjan pripoveduje o spopadih v letu 
1944. »Ob koncu januarja ali v začetku 
februarja je nemško-domobranska kolona 
prodirala iz Novega mesta proti Ruperč 
Vrhu v smeri Uršnih sel. (Tja je bil v za-

Franc Habjan pred dru-
go svetovno vojno

Franc Zupančič, Angela Ogrinc in Franc Habjan pred spomenikom NOB na Škofljici

Angela Ogrinc s sinom Janezom pred 
drugo svetovno vojno
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ščitno četo artiljerijskega divizijona raz-
porejen, potem ko je okreval, op. a.). Za 
Uršnimi seli smo jo zaustavili in se boje-
vali do večera, ko se je sovražnik umaknil 
nazaj v Novo mesto. Nato sem se vrnil 
v Levstikovo brigado in bil začasno do-
deljen minometalcem, ker pa sem v času 
zdravljenja opravil bolničarski tečaj, sem 
bil kasneje razporejen na mesto bataljon-
skega bolničarja.« V letu 1944 se spomi-
nja še uspešne akcije na železniški predor 
pri Šmarju, pa tudi boja z domobranci pri 
Stični, konec poletja pa je bil v Cerknem 
težko ranjen v desno nogo. »Poskrbeli so, 
da so me že naslednji večer pripeljali na 
notranjsko partizansko letališče, od koder 
so me angleški piloti skupaj z drugimi ra-
njenci odpeljali v Bari v Italijo na opera-
cijo in zdravljenje.« Po zdravljenju je bil 
nekaj časa v mornarici, po prihodu domov 
pa je odšel na oficirsko šolo v Beograd.

Popolnoma drugače pa se je godilo Zu-
pančiču. Leta 1944 so ga aretirali domo-
branci in ga na postojanki na Pijavi Gorici 
pretepli do nezavesti. »Ko so me polili z 
vodo, sem se zopet zavedel in opazil, da 
je med tem časom prišel Nemec in se za-
nimal, kaj se dogaja. Ker smo doma imeli 
nemški slovar, sem znal kar nekaj nem-
ških besed. Ko me je vprašal, ali znam 
ravnati s konji, sem mu v nemščini odgo-
voril, da znam, in mu hkrati dal vedeti, da 
znam tudi nekaj nemščine. V tistem tre-
nutku me je določil za svojega konjarja in 
voznika, ko je hodil na inšpekcijske pre-
glede domobranskih postojank. Rešil me 
je gotove smrti.« To delo je potem opra-
vljal do konca vojne. Med neko vožnjo 
mu je povedal, da Nemci domobrancev 
ne marajo in da jih bodo po vojni pobili.

Gospa Angela je v Ravensbrück z vla-
kom v hudem mrazu in visokem snegu 
potovala 6 tednov. Dobila je sivo-modro 
taboriščno obleko, na kateri je bil triko-
tnik s črko J, kar je pomenilo Jugoslovan-
ka, in številko 25.742. »Dodeljena sem 
bila v barako št. 7 in določena za delo na 

utrjevanju bližnjega močvirja za gradnjo 
novih barak. Po dveh mesecih sem bila 
premeščena v delovno taborišče Neu-
brandenburg, kjer sem delala v »Maschi-
nenraum« - tovarni za dele letal V-2. Delo 
v tovarni je potekalo v dveh izmenah po 
12 ur.« Iz taborišča se je vrnila 4. avgusta 
1945.

Ker mnogi partizanstvo in NOB pove-
zujejo s komunizmom, smo naša sogo-
vornika vprašali tudi, če sta se s komu-
nizmom srečala pri partizanih. Zupančič 
hitro odgovori, da o kakršnem koli komu-
nizmu ni bilo govora, Habjan pa doda, da 
se je z njim prvič srečal prav v partizanih, 

ko so imeli člani stranke sestanke. »Par-
tizanstvo in komunizem nista sinonima,« 
doda in pojasni, »da je komunizem stran-
ka, partizanstvo pa je bil boj za izgon oku-
patorja iz domovine.« In kako so doživeli 
v četi politične komisarje? »Kot mater v 
družini. Vse je znal pravilno rešiti. Pre-
daval je o dnevnih informacijah, o stanju 
na svetovnih bojiščih, o namerah nacifa-
šizma, kaj nas čaka, če bi le-ta zmagal. 
Pripravljal nas je na dokončno zmago. 
Prepričal nas je, da bomo skupaj z zave-
zniki zmagali.« Zupančič pa je politične 
komisarje doživel kot civilist: »Tudi nam, 
civilistom, so razlagali povojno ureditev, 

Prizor iz taborišča Ravensbrück



11

Aktualno

da ne bo nič več izkoriščanja človeka po 
človeku in da ne bo nič več hlapcev in de-
kel.«

Vojna je krut čas z mnogimi žalostnimi, 
tragičnimi spomini. Se je Ogrinčevi v ta-
borišču v spomin vtisnil tudi kakšen manj 
žalosten spomin? Gospa se zamisli, na-
smehne in pove: »Spomnim se, da smo na 
sveti večer, da bi vsaj malo začutile pra-
znik, pripravile žive jaslice. Jaz sem bila 
pastir. Romale smo od barake do barake, 
stražarji pa so nas celo spustili med druge 
narode. Spomnim se Poljakov, kako vese-
lo so nas gledali.«

Po vojni je bilo treba kljub velikemu 
pomanjkanju in pobitim sorodnikom 
začeti zopet normalno živeti. Zupančič 
pove, da so mu brata s krampom ubili do-
mobranci, da bi od njega dobili denar, ki 
je bil namenjen nakupu vola. Prazen je bil 
tudi hlev. »Dobri ljudje so se nas usmili-
li.« Ogrinčeva je doma našla svoja otroka, 

starša, sestro in brata. Mož in drugi brat 
sta padla. Takoj je začela delati. Najprej 
kot tajnica na Krajevnem ljudskem odbo-
ru Škofljica, nato na Državnih železnicah. 
Kaj jo je kljub težkemu življenju ohranilo 
tako vitalno? »Red in disciplina. Tudi v 
taborišču sem vedno zgodaj vstajala, se 
umila in telovadila. Tako sem vzdrževala 
kondicijo.«

Druga svetovna vojna je Slovence raz-
klala tako močno, da se še danes, 65 let 
po njenem koncu, ne zmoremo »spravi-
ti«. Vsi trije sogovorniki so si enotni, da 
je za razkol kriva duhovščina, ki je do-
mobrance prepričevala, »da partizan ni 
človek, ampak hudič, in hudiča je treba 
ubiti,« kot je povedal Zupančič in dodal, 
»celo verujoče matere, ki so imele sinove 
v partizanih, pri spovedi zato niso dobile 
odveze. Ta naj bi sledila, če bo sin pre-
stopil k domobrancem.« Habjan doda, da 
ga je odkritje Hude Jame pretreslo, saj 

se poboji ne bi smeli zgoditi brez sodnih 
procesov, čeprav se je podobno dogajalo 
tudi v Franciji in na Norveškem, kjer je 
sodelovanje z okupatorjem prav tako pov-
zročalo ogromno gorja nad svobodoljub-
nim prebivalstvom.

Za zaključek naj navedemo vredno-
te NOB, o čemer bo izšel tudi zbornik. 
Sprejete so bile 19. 2. 1944 na zasedanju 
SNOS v Črnomlju: domoljubnost, samo-
zavest, varnost, protifašizem, enakost, str-
pnost, miroljubnost in solidarnost.

V skoraj treh urah klepeta je bilo po-
vedano mnogo več, kot smo prelili na pa-
pir. Kljub temu menimo, da dovolj, da se 
lahko zamislimo in vprašamo, kaj lahko 
vsak izmed nas stori, da se ne bi bolečina 
druge svetovne vojne na kakršen koli na-
čin ponovila.

Pogovarjal se je
Iztok Petrič

Občinsko tekmovanje koscev in grabljic
Verjetno ste že vsi slišali za tekmova-

nja, ki jih prirejajo po Sloveniji in izven 
meja, v košnji in grabljenju sena. Pred-
vsem gre za ohranjanje običajev in navad 
ne tako davne preteklosti. Marsikdo še 
danes na vrtu kosi ročno, saj vas je veliko, 
ki ste »zrasli« s koso in ste to znanje po-
sredovali tudi potomcem.

Že nekaj let zapored se kosci in grablji-
ce naše občine udeležujejo tekmovanja, 
kjer sodeluje sedem barjanskih občin. Naj 
poudarim, da pri tem ne gre zgolj za tek-
movanje, ampak za predstavitev občin, 
domačih obrti, kmečkih opravil in poseb-
nosti posameznih občin in krajev, gre tudi 
za druženje in dogodek, ki ju ne pozabiš 
takoj. Na zadnjem tekmovanju se je točk-
ovanje ekip spremenilo do te mere, da je 
bila hitrost opravljenega dela samo ena od 
šestih dejavnikov skupne uvrstitve, zaradi 
česar je marsikatero ekipo nekvalitetna 
košnja – v športnih copatih ali belih sraj-
cah s plastičnimi oselniki – stala boljše 
uvrstitve. 

Lansko leto smo člani Turističnega dru-
štva Škofljica, ki je zadolženo za organi-
zacijo tekmovalcev, imeli kar nekaj težav 
z zbiranjem članov ekipe, zato smo se 
odločili, da letos izvedemo občinsko tek-
movanje v košnji in grabljenju sena, da bi 
lahko na ta način lažje napravili ekipo, ki 
bo konec avgusta zastopala našo občino. 
Predvideni datum tekmovanja je 19. junij 
na travniku pod dvorcem Lisičje, kjer bo 

tudi proslava v počastitev dneva državno-
sti. V prihodnji številki Glasnika bo tudi 
prijavnica in kratek pravilnik tekmovanja. 
Vse, ki vas mika udeležba, pa imate slabo 
koso ali pa je nimate, oziroma menite, da 
ste prepočasni ali pa nimate dovolj pogu-
ma, naj že vnaprej potolažim, da so najva-
žnejši dobra volja, druženje, razvedrilo in 
zabava. Vsem, ki se boste pravočasno pri-
javili, bomo skušali pomagati pri pripravi 
kose in vas seznanili z načinom tekmova-
nja. Za najboljše so predvidene nagrade, 

vsi udeleženci pa bodo prejeli priznanje 
za udeležbo.

Vse informacije v zvezi s tekmova-
njem in prijavo za udeležbo dobite na 
tel. 040/639 699 (Jože) ali pa nam pišite 
na TD Škofljica, Šmarska c. 3, Škofljica, 
oziroma po e-pošti na td.skofljica@gmail.
com. Vsi, ki ste pripravljeni tekmovati, 
nam to zaradi lažje organizacije tekmova-
nja čim prej sporočite.

Jože Dolšina,  
predsednik TD Škofljica 
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Tržnica pod Ruskovim kozolcem
Na dan pred cvetno nedeljo, 27. 3. 2010, 

je bila pripravljena zdaj že tretja tržnica 
pod Ruskovim kozolcem, letos sicer prva. 
Dogajanje je bilo postavljeno pod obno-
vljenim kozolcem, ki stoji nad Osnovno 
šolo Škofljica na Klancu. V pogovoru z 
g. Marjanom Čučkinom, organizatorjem 
in odgovornim vodjo celotnega programa 
in vrveža na tržnici, sva se sprehodila po 
prednostih, prodajnih dobrotah ter artiklih 
in željah ob naslednjem takem dogodku. 

Tržnica je vedno pripravljena temat-
sko. Tako je bila zelena nit zadnje tržnice 
cvetna nedelja, prihajajoča velika noč in 
pomladansko delo na vrtu. G. Marjan, ki 
izbira temo, izdelke in prodajalce, si želi 
predvsem čim pestrejše ponudbe. Pove, 

da imajo prednost kmetije, posamezne 
družine ali rokodelci, ki živijo na obmo-
čju Občine Škofljica. Če pestrosti ponud-
be ni možno zagotoviti iz naših vasic, 
krajev, zaselkov, potem povabi k sodelo-
vanju tudi podjetnike in nato pridelovalce 
iz drugih krajev. Tu imajo prednost tiste 
občine, ki so del programa Leader LAS 
(Lokalna akcijska skupina za sožitje med 
mestom in podeželjem). 

Tržnica je šele lani septembra začela 
delovati, in ker je ljudi težko privaditi, 
sta pomembni stalna kakovost in pestrost 
ponudbe. Tržnica pa ima še drugi namen 
poleg trgovanja – srečevanje in druženje. 
Kupec zahteva domače izdelke in hrano, 
ki jih pod kozolcem prav gotovo najde. 
Med opazovanjem obiskovalcev, ki jih po 
navedbah trgovcev tokrat ni bilo prav ve-
liko (verjetno je bilo krivo slabo vreme), 

je vsak nekaj kupil. Na stojnicah so ponu-
jali velikonočne mesne dobrote, mleko in 
mlečne izdelke, keramiko, usnjene in ple-
tene predmete, suho robo, jajca, veliko-
nočne butarice, sadike in trse, med in žga-
ne pijače, vse vrste domače moke, čipke 
in tudi sveže nabrani regrat. Vsi prodajal-
ci so bili nasmejani in polni optimizma za 
prihodnje. Malo so potarnali nad slabim 
obiskom, vendar nameravajo vztrajati, saj 
se zavedajo, da je vsak začetek težak.

Naslednja tržnica bo konec pomladi na 
temo jagod, kasneje pa še na temo češenj 
in borovnic. 

Zato se vsi, ki imate tovrstne izdelke, 
hrano in pijačo, opogumite in se povežite 
z g. Čučkinom. Vsi sladkosnedi, na voljo 
so tudi domače slaščice, pa pridite pogle-
dat in se družit z nami. Če pa boste kaj 
dobrega kupili, bo tržnica dosegla svoj 
namen.

Za konec se g. Marjan zahvaljuje Ob-
činski upravi Škofljica in uredniškem od-
boru Glasnika za veliko pomoč in ogla-
ševanje, saj bo le tako dober glas segel v 
deveto vas.

Besedilo in fotografije Maja Novak

Komentar

Občina Škofljica – črna gazela 
Nastanek slovenskih občin je bil pred 

šestnajstimi leti z medijske strani izrazi-
to negativno sprejet. Poudarjene so bile 
predvsem negativne strani, ki naj bi se ka-
zale z velikimi stroški za delovanje občin 
in povečano birokracijo. V začetnih letih 
je lokalno ministrstvo delalo analize po-

rabe ter občine z večjimi lastnimi stroški 
opozarjalo na te anomalije in grozilo z 
omejevanjem prihodkov. Danes so občine 
razmeroma samostojne, njihovo gospo-
darjenje in delovanje pa po evropskih me-
rilih spremljajo s številnimi kazalci. Pred 
kratkim smo v dnevnem časopisju prebi-

rali informacije o t. i. občinah »gazelah«, 
ki v različnih pogledih dosegajo najboljše 
rezultate. Projekt »Občina presežkov« je 
izpeljala Akademija Sirius skupaj s Fa-
kulteto za upravo Univerze v Ljubljani. 
Rezultati so zanimivi!

Uspešnost domače in z njo primerljivih 
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občin je za vsakogar zanimiva tema. Tudi 
zame. Zanima me, kako gospodarijo ko-
legi župani, s katerimi smo dolga leta pre-
mlevali najrazličnejše občinske probleme 
in skupaj načrtovali nekatere zakonske 
rešitve. Domnevam, da so podatki o do-
sežkih naše občine v zadnjem mandatu 
znani vsaj nekaterim domačim funkcio-
narjem, a o tem modro molčijo! Gotovo 
bodo zanimali tudi širši krog občanov, 
saj smo ponovno pred odločanjem o svoji 
prihodnosti. Pred štirimi leti smo bili vsaj 
v prvi tretjini občin, torej med uspešnimi. 
Kaj pa danes? 

Generalno lestvico »občina presežkov« 
so sestavili na podlagi več kazalnikov in 
primerjav med letoma 2007 in 2008 ter 
tako dobili razvrstitev vseh 210 sloven-
skih občin. Na vrhu lestvice so: 1. Občina 
Log - Dragomer, 2. Slovenj Gradec, 3. 
Majšperk. Občina Škofljica zaseda 168. 
mesto in se tako nahaja v zadnji tretjini 
oz. med manj uspešnimi (neuspešnimi!) 
občinami. 

Zanimiva je razvrstitev v celotni oce-
ni tudi v okviru občin ljubljanske regije. 
Najuspešnejše so občine Log - Dragomer, 
Dobrepolje in Borovnica. Med temi 26 
občinami v ljubljanski regiji, ki gospo-
darijo v primerljivih razmerah, zasedamo 
šele klavrno 21. mesto!

Gotovo k tako slabemu generalnemu 
položaju občine prispeva eno od meril, 
s katerim so vrednotili ekonomičnost oz. 
gospodarno delo v vsaki občini. Ta kazal-
nik je še posebej zanimiv, saj prikazuje 
razmerje med celotnimi prihodki občine 
in sredstvi, ki jih občina porabi za delo-
vanje uprave in občinskih funkcionarjev. 

Na 1. mestu med 210 občinami je Obči-
na Železniki, ki zna najgospodarneje po-
rabljati razpoložljiva sredstva in je na tem 
mestu že drugo leto. Po tem indeksu je 
naša občina v letu 2006 zasedala solidno 
58. mesto od tedanjih 194 občin. V letu 
2007 se je gospodarjenje v občini zna-
tno poslabšalo in občina je padla na 94. 
mesto. Zelo zanimivo je k temu dodati, 

da je po indeksu dohodnine Občina Ško-
fljica tedaj dosegala odlično 4. mesto in 
smo tako bili v samem slovenskem vrhu. 
Torej je nekdo z našim denarjem začel v 
tem letu delati zelo negospodarno! Žal ne 
samo v tem letu.

V letu 2008 je šlo gospodarjenje še 
bolj po zlu. Občina je nazadovala še za 
neverjetnih 105 mest in pristala na 199. 
mestu. Torej med zadnjimi! Vse pogostej-
ša vprašanja, kaj se pravzaprav dogaja z 
našo občino, so bila še kako upravičena, a 
pristojni se s tem niso obremenjevali. 

Po zgledu ocenjevanja uspešnih podjetij 
so na podlagi omenjenih analiz razglasili 
kot »gazele« tudi najuspešnejše in hitro 
razvijajoče se občine. Njihovi župani raz-
lagajo, da vodijo občino kot /lastno/ pod-
jetje. Le take občine bodo v prihodnje tudi 
razvojno in bivalno uspešne. Kaj pa čaka 
tiste, ki stalno nazadujejo? Po podjetniški 
logiki bi ob takem »gospodarjenju« mora-
la naša skupnost prav kmalu v stečaj!

Jože Jurkovič

EKO delavnica in očistimo Slovenijo 

Razmišljamo globalno, delujemo lokalno
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE 

LAVRICA je v petek, 16. aprila, ob 18. 
uri na odru društvenega doma na Lavrici 
priredilo EKO DELAVNICO, namenjeno 
otrokom s starši in mladini. Oblikovali 
smo plakate in opozorilne table na temo: 
OTROCI ŽELIMO ČISTO OKOLJE – 
NOČEMO SMETI, NE KAKCEV PO 
TRAVI, KJER SE IGRAMO; MOTIJO 
NAS SMETI OKOLI ZBIRALNIKOV, 
NOČEMO NITI DIVJIH ODLAGALIŠČ 
ODPADKOV. 

Plakate smo popisali in porisali, kasneje 
pa še plastificirali. Na delavnici smo lah-
ko opravili tudi eko test o ločenem zbira-
nju odpadkov, razdelili smo eko nagrade 
– vrečke iz razgradljivega materiala. 

Naslednji dan, v soboto, 17. 4. 2010, ob 
9. uri smo se člani DPM Lavrica kot soor-
ganizatorji prve vseslovenske akcije OČI-

STIMO SLOVENIJO divjih odlagališč 
odpadkov v enem dnevu pridružili pisani 
množico prostovoljcev na Lavrici. Ena od 
ekip – predvsem družine z manjšimi otro-
ki – je počistila del Lavrice ob in severno 
od Dolenjske ceste. Lotili smo se drobnih 
odpadkov v obeh naseljih. Ekipe staršev 
skupaj z otroki (okoli 50 ljudi) so po sku-
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pinah hodile po krožnih poteh in zbrale 
10 velikih vreč odpadkov. Akcijo smo za-
ključili ob 11. uri pred šolskim igriščem, 
saj so bili otroci že utrujeni, vsi pa so bili 
zadovoljni, da so sodelovali. Nekaterim je 
bilo celo žal, da se niso mogli podati na 
divja odlagališča, vzdušje je bilo optimi-
stično.

 Ko smo snovali ta program, smo raz-
mišljali o geslu: OTROCI (SE) UČIMO 
(OD) STARŠE(V)!? Verjetno velja oboje.

V Občini Škofljici je bilo za akcijo ura-
dno prijavljenih približno 60 prostovolj-
cev, na zbirno mesto jih je prišlo približno 
110. Škofljica je imela eno zbirno mesto, 
in sicer na Lavrici, kjer smo se zbrali pri 
Gasilskem domu. Občinska organizato-
rica akcije, Metka Zgonec, je razdelila 
vreče in rokavice, organizirala je tudi 
prijavljene prevoznike in sestavila ekipo 
za posamezna odlagališča. Največji del 
prostovoljcev od prispelih 110 je odšel 
seveda na že označena in locirana mesta 
divjih odlagališč odpadkov na Barju in na 
Orlah. Ena ekipa je odšla tudi na Lanišče. 
Seveda so prihajali tudi navdušeni zamu-
dniki, vzdušje je raslo čez dan. Počasi 
smo ugotavljali, da je na nekaterih mestih 
premalo prostovoljcev, saj so odlagališča 
bila stara in velika. Tako je bilo na Orlah, 
kjer se je delalo do poznih ur, saj je prišlo 
do nesporazumov, zmanjkalo je tudi vreč, 
na koncu je ostala peščica zanesenjakov. 
Tudi na Barju, kamor so prišle čistit ekipe 
z drugih zbirališč blizu Ljubljane, kjer jih 
je bilo preveč prijavljenih, »se je dogaja-
lo«. Nekateri so se organizirali v skupine, 
lepo je bilo videti dobrovoljne, zagnane 
ljudi, ki so z navdušenjem delali tudi po 
6 ur, saj se je izkazalo, da ne gre drugače. 
Nekatera odlagališča na Barju so zastare-
la in že preraščena, tako da niti z rokami 
in orodjem nismo mogli odstraniti vsega. 
Gradbene odpadke smo puščali, vendar so 
le-ti velik del odlagališč, kjer so odpad-
ki pomešani. Prevozniki so bili ves čas v 
'akciji', z enega odlagališča so odpeljali 
tudi do 4 zabojnike in po 90 vreč odpad-

kov. Društvo prijateljev mladine Lavrica 
je lahko prostovoljcem ponudilo skromno 
ekološko malico, sicer pa so prostovoljci 
poskrbeli za lastno kondicijo in dobro vo-
ljo. Precej je bilo samoorganizacije in iz-
kazalo se je, da se ljudje dobro odločajo in 
znajo povezati, torej so samoiniciativni, 
in ni sem nam bati zaspane in brezbrižne 
množice, vsaj v našem okolju ne. Ocena 
je, da smo v tej akciji v naši občini s 110 
prostovoljci pobrali 120 m3 odpadkov. 
Pomislite samo na to, da sta v prejšnjem 
mesecu v naši občini bili izvedeni že dve 
uspešni akciji, redna občinska akcija ter 
čistilna akcija Barje. Zamisliti se moramo 
nad tem, kdo bi moral še kaj ukreniti, da 
se to iz leta v leto ne bo ponavljalo. Ali 
imamo na občini vzvode, morda preko 
inšpektorice, da bi lahko ukrepala za za-
ščito okolja, v katerem živimo? Občina 
Škofljica je obljubila naknadno saniranje 
dostopov do odlagališč, poskrbeli so tudi 
za prevoz odpadkov. S sodelovanjem se 
začenjajo zadeve premikati, čeprav se 
marsikomu zdi, da prepočasi.

Sicer pa je bil naš namen, pridružiti se 

vseslovenski akciji – in res smo občuti-
li povezanost z naravo in vsemi, ki so to 
soboto čistili. Seveda pa še nismo konča-
li, menim, da bomo morali nadaljevati, 
prostovoljci so za, ne samo s čiščenjem, 
ampak tudi z opozarjanjem. Upamo, da se 
bosta občina in država začeli strožje ob-
našati do kršilcev, ki onesnažujejo naravo.

Naše društvo pa je po koncu akcije na 
mesta, kjer so odpadki bili in jih ne že-
limo več, postavilo nekaj opozorilnih ta-
bel, ki so jih izdelali otroci in starši v Eko 
delavnici. Z opozorilnimi tablicami smo 
obvestili tudi lastnike psov, da njihovi 
kakci niso dobrodošli na zelenicah, kjer 
se otroci igrajo.

Na koncu bi želeli povabiti Lavričane 
k sodelovanju v našem društvu, dobrodo-
šle so nove ideje, dobrodošli novi člani 
društva in vključevanje otrok in mladine 
skupaj s starši. Za mesec maj načrtujemo 
BAZAR in v juniju sodelovanje na dnevu 
Lavrice.

Radmila Pavlovič,
predsednica DPM Lavrica 

Fotografija sprašuje – pozabljeni avtomobili na  
Mijavčevi ulici – kako se jih znebiti

V zvezi z »pozabljenimi« vozili na 
Mijavčevi ulici Medobčinski inšpektorat 
odgovarja. Zakon o varnosti cestnega pro-
meta (ZVCP-1-UPB5, Ur. l. RS, št. 56/08) 
je policistom in občinskemu redarju in 
inšpektorjem dal pooblastilo o izvajanju 

nadzora nad izrabljenimi in zapuščenimi 
vozili samo na javnih površinah in ne na 
zasebnih površinah. Če pa je tako vozilo 
na zasebnem zemljišču, mora za odstrani-
tev vozila poskrbeti lastnik zemljišča.

Ni pa nepomembno dejstvo, da ni vsa-

ko vozilo brez registrskih oznak tudi izra-
bljeno in zapuščeno, saj ZVCP natančno 
definira, da je zapuščeno vozilo tisto vo-
zilo, ki je parkirano na javni cesti ali na 
nekategorizirani cesti, ki se uporablja za 
javni cestni promet, in javnih parkiriščih, 



15

Aktualno

ki nima registrskih tablic ali ni registrira-
no in nihče ne skrbi zanj.

Nadalje je definicija tudi v določilih 
Pravilnika o ravnanju z izrabljenimi mo-
tornimi vozili (Ur. l. RS, št. 118/04, na-
dalje Pravilnik), ki določa, da se motorno 
vozilo, ki ni v prometu v skladu s pred-
pisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, 
ne šteje za izrabljeno motorno vozilo, če 
je lastnik motornega vozila izpolnil in 
prijavno-odjavni službi motornih vozil 
oddal izjavo o lokaciji vozila v skladu s 
predpisi, ki urejajo prijavo in odjavo vo-
zila v promet. S podpisom na izjavo o lo-
kaciji vozila lastnik vozila namreč jamči, 
da namerava vozilo začasno skladiščiti v 
objektu, katerega naslov je naveden v iz-
javi o lokaciji vozila tako, da skladiščenje 
motornega vozila ne povzroča škodljivih 
vplivov na okolje. Izrabljeno motorno 
vozilo je nerabno ali zavrženo motorno 
vozilo, ko se mu je življenjska doba izte-
kla zaradi poškodb ali starosti ali drugih 
razlogov in je zaradi tega postalo odpadek 
po merilih iz Pravilnika, ki ureja ravnanje 
z odpadki. 

Če je torej vozilo zapuščeno in na za-
sebnem zemljišču, mora za odstranitev 
vozila poskrbeti lastnik zemljišča. Nadzor 
nad pravilnim skladiščenjem motornega 
vozila in posledično povzročanje škodlji-
vih vplivov na okolje in izvrševanje do-
ločb navedenega Pravilnika opravlja Re-
publiški inšpektorat za okolje in prostor 

– inšpektorji za okolje (16. člen), katere-
mu je bila zadeva odstopljena v pristoj-
no reševanje. V tem primeru gre torej za 
kršitev Pravilnika, ki določa, kako se za-
časno skladišči vozilo, kar pa ni v stvarni 
pristojnosti nadzora občinske inšpekcije! 

Občinski svet občine pa bo moral v 
prihodnje sprejeti še odlok o ravnanju z 
zapuščenimi in nepravilno parkiranimi 
vozili, s katerim se bodo točno določili 
pogoji in način odvoza, hrambe in predaje 
zapuščenih vozil oziroma nepravilno par-
kiranih vozil, ki predstavljajo oviro v ce-
stnem prometu. Kot je znano, pa v Med-
občinskem inšpektoratu in redarstvu še ni 
zaposlenih redarjev, ki bodo v prihodnje 
nadzorovali to področje.

Naj za zaključek apeliram na lastnike 
vozil, ki svoja vozila odjavijo s prometa, 
da vozilo primerno skladiščijo v objek-
tu, v primeru, da je vozilo izrabljeno, pa 
ga odpeljejo na uradno odlagališče, kjer 
bodo poskrbeli za razgradnjo.

Inšpektorico smo prosili, naj konkre-
tno pojasni, kaj naj občani storijo, če se 
na njihovem zemljišču pojavi zapuščen 
avtomobil:

V primeru, da nekdo zapusti izrabljeno 
in odjavljeno vozilo na vašem zemljišču, 
brez vašega soglasja in dovoljenja, gre za 
motenje posesti. Spore v zvezi s tem rešu-
jejo sodišča. 

Kadar je vozilo odklenjeno, je prepro-
sto ugotoviti št. šasije in nato preko ura-

dnih evidenc tudi lastnika. Problem nasta-
ne, ko je vozilo zaklenjeno in ni možno 
ugotoviti preko zunanjih vidnih znakov 
podatkov o vozilu, s katerimi bi lahko 
ugotovili lastništvo. V vozilo tudi ni do-
voljeno vdreti na silo, ker to predstavlja 
vlom, pa četudi se vozilo nahaja na vašem 
zemljišču. V tem primeru bi bilo možno 
preko sodne izvršitve zahtevati nasilno 
odpiranje vozila, da se ugotovi lastništvo, 
potem pa od lastnika zahtevati, da vozilo 
umakne. V kolikor tega ne stori, se ga so-
dno preganja. Če je torej vozilo zapušče-
no na zasebnem zemljišču, mora za od-
stranitev vozila poskrbeti lastnik zemlji-
šča. Sicer pa je vozilo nevarni odpadek. 
Nadzor nad pravilnim skladiščenjem vo-
zila in posledično povzročanje škodljivih 
vplivov na okolje je v pristojnosti nadzora 
Inšpektorata za okolje in prostor.

Mimogrede ... kot vzporednica temu so 
odvrženi tako komunalni kot gradbeni in 
drugi odpadki. Če nekdo odvrže oziroma 
odloži odpadke na vaše zemljišče, ste jih 
kot lastnik dolžni odstraniti sami. Seveda 
v primeru, če ne veste za povzročitelja. 
Tudi inšpekcijska odločitev je na podlagi 
zakonskih določil jasna. Lastnik zemlji-
šča je odgovoren ne glede na to, ali je to 
sam povzročil ali je to naredil kdo drug.

Leonida Goropevšek Kočar,
vodja medobčinskega inšpektorata in 

redarstva

Veliki teden med običaji in liturgijo
Ker smo prejeli veliko prispevkov o dogajanju velikega tedna po naših župnijah, smo jih združili pod enoten naslov. V nadaljeva-

nju vas tako vabimo, da preberete, kako smo praznovali največji krščanski praznik.

Gumniška velikonočna butara – župnija Škofljica
Mladi iz Gumnišč smo se dogovorili, da 

bi letos pripravili velikonočno butaro. Za 
mentorstvo smo poprosili Marijo Ilovar 
iz Gumnišč. Ona je namreč mojstrica za 
večmetrske bršljanove butare. Dogovori-
li smo se, da bomo mladi nabrali bršljan, 
gospa Marija pa leskove veje, reso, oljko, 

»btke« in vrv. Povedala je tudi, da pripra-
vlja eno butaro za oznanjeno birmansko 
skupino. Z delom smo začeli na materin-
ski dan v zgodnjih popoldanskih urah. 
Ker smo mladi pomagali, je bila butara 
narejena v štirih urah. Naslednji dan so 
se trudile še birmanke. Gospo Marijo so 

zaradi zategovanja vrvi roke pošteno bo-
lele. Vendar se je trud izplačal, saj sta bili 
butari zelo opaženi, ker sta merili preko 
štirih metrov. S ponosom smo ju pritrdili 
ob ograjo gumniške kapelice. Gospe Ma-
riji še enkrat hvala.

Barbara Gale

Vrhovska butarica – župnija Želimlje
Cenjene sokrajanke in spoštovani so-

krajani, za nami je zimska idila, polna 
kepanja, smučanja, sankanja ter bogatih 
izkušenj s pluženjem in odstranjevanjem 
snega. Priznati si moramo, da smo na 
koncu vsi komaj čakali na pomlad z vsem 
pomladnim brstenjem. 

V tem času na Vrhu že tradicionalno pri-
pravljamo butaro velikanko (približno 20 

metrov dolžine ali višine – odvisno, kako 
jo gledamo). Priprave segajo globoko v 
zimski čas in so polne osebnih ter sku-
pinskih preizkušenj. Nekateri omahnejo 
že pred prvo preizkušnjo, drugi pa si na 
koncu odrešujoče oddahnejo, saj so pre-
magali vse preizkušnje in dosegli končni 
cilj. Prva preizkušnja je gozd s snegom 
do kolen, kjer skupinica izbrancev odbi-

ra nosilno konstrukcijo. Treba je gaziti 
po snegu in odbrati lepo, sloko in dovolj 
trdno smreko, jo podreti in na rokah pre-
nesti v vas. V vas jo prinese skupinica 
izmučenih, premraženih in premočenih 
spokornikov, ki jim v očeh žari: »Uspelo 
nam je!« Druga preizkušnja je višinska 
preizkušnja. Napoči, ko je še sneg na dre-
vesih. Četica pogumnih izbrancev se z le-
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stvami poda v gozd po zelenje, ki jo v tem 
mrzlem času predstavlja bršljan. Seveda, 
najlepši bršljan raste najvišje, kar pomeni 
od pet pa vse do petnajst metrov visoko. 
Prične se plezanje po zmrznjenih in krh-
kih deblih ter nabiranje bršljana, saj ga je 
treba za tako veliko butaro nabrati nekaj 
stotov. Tretja preizkušnja je pletenje, ki 
zahteva trdne živce, veliko časa ter veliko 
razumevanje za skupinsko delo. Nošenje 
težke butare po strmem bregu skozi gozd 
z Vrha v Želimlje je četrta preizkušnja. 
Nošenje butare je poleg težaškega dela 
polno nevarnosti, saj vsak nosač vsaj en-
krat omahne na spolzkem listju, kamnih 
ali pod težo butare. Peta preizkušnja pa 
je postavitev butare pred farno cerkvijo v 
Želimljah, kjer jo občudujemo še danes. 

Naša butara je veliko več kot samo 
verski simbol. Za vsakega udeleženca 
ima svoj lastni pomen, enim predstavlja 
potrditev v veri, drugim začasni beg pred 
trenutno gospodarsko negotovostjo, rece-
sijo, četrtim kljubovalno hribovsko trmo, 
vsem skupaj pa vesel dogodek in dragoce-
no druženje. Priznam, da sem najsrečnejši 

krajan na svetu, saj še nisem srečal kraja 
s tako pozitivnimi, zagnanimi, požrtvo-
valnimi, pogumnimi in v skupno dobro 
usmerjenimi krajani, kot so na našem vr-
hovsko-gradiščanskem-smrjenskem hri-
bu. HVALA VSEM, posebno pa: Tomažu, 
Mirku, Urošu, Matevžu, Zvonetu, Vinku, 
Blažu, Alojziju, Mihu, Stanetu, Andriji, 

Petru, Primožu, Tomu, Branku, Mateju 
in Viliju. Še posebno se moramo zahva-
liti svojim boljšim polovicam, ki so nam 
ves čas projekta »Butara 2010« stale ob 
strani. 

Nepoboljšljivi spokornik 
Reimond Jeršin

Butarice so delali – župnija Ljubljana Rudnik
Lavrica, 27. marec 2010. TD Lavrica je 

organiziral že tradicionalno delavnico za 
izdelavo cvetnonedeljskih butaric. Delav-
nice se je udeležilo 57 interesentov, želj-
nih znanja.

TD se je iz preteklih let nekaj naučil. V 
dvorano so namestili izposojene gasilske 
mize, kjer so razporedili ves potreben ma-
terial. Zelenje so nabirali po Molniku in 
še kje. Vse nabrano je bilo sistematično 
nameščeno v enote. Tako ni prišlo do ne-
potrebnega poškodovanja zelenja in celo 
hoje po le-tem. Vsi zbrani so delali svoje 
unikate. Opazno je bilo, kako mnogi pre-
morejo znanje iz prejšnjih let. 

Seveda pa delo ni bilo prepuščeno na-
ključju. Imeli so kar tri dobre mentorje in 
mentorice, kot se pogosto reče ljudem z 
dolgo kilometrino. Prisotni so imeli stro-
kovno pomoč od g. Lojzeta Severja in 
gospa Slavke Pucihar in Rade Janežič. 
Hvala jim za strokovno pomoč. Korak za 
korakom se daljša kilometrina vseh za-
gnancev na delavnici. 

Naj bo vse narejeno in videno majhen 
prispevek k ohranjanju domače kulturne 
dediščine, ki je korenine poganjala prav 
na Orlah. 

Andrej Pogačnik
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Letos smo verniki velikonočne praznike počastili in prazno-
vali tako, da so tega lahko veseli naši predniki, ki zrejo na nas z 
Jezusove Večne Domovine, po domače Nebes. Pred cvetno ne-
deljo sem šel malo naokoli in sem na Pijavi Gorici naletel, ko so 
podružničani Filipa in Tadeja izdelovali letos še začetno stopnjo 
butarice, ki bo menda čez leta postala butara belikanka. Upam, 
da bom učakal ta čudovita leta!? Žal mi je le, da nesem obiskal 
Lavričanov, kjer so menda tudi delali primerek večje butare.

Z izdelovalci butare na Pijavi Gorici

Na petek pred cvetno nedeljo smo škofljiški župljani očistili 
svoje duše, naslednji dan, v soboto, pa še vse okoli naše farne 
cerkve, kar zaradi dreves, travnih površin in grmičevja vseh vrst 
zahteva veliko požrtvovalnost skladnemu in lepemu in še, reci-
mo, Miletovega uta za umetnost.

In že je tu cvetna nedelja, praznik, ki ga moramo gledati v 
povezavi na veliki petek in Kristusovo vstajenje.

In v premišljevanju: »Kako hitro se 'HOZANA' lahko spreme-
ni v 'KRIŽAJ GA'!«

En del butaric, zbranih za blagoslov

In telesno in duševno smo se občani množično predali dnevom 
velikega tedna: na veliki četrtek smo bili z Jezusom in bedeli z 
njim na Oljski Gori. Na veliki petek smo ga spremljali na Kalva-

rijo in bili prisotni, ko so ga položili Mariji v naročje. Naslednji 
dan, na veliko soboto, smo ga obiskovali ob grobu. Tega dne 
smo ponesli vsak v svojem okolju tudi jedila k blagoslovu. Ob 
mraku s prižganimi svečkami pa k pričetku najslovesnejšega bo-
goslužja v letu, ko smo zapeli ALELUJO.

Tega dne še pred sončnim vzhodom je blagoslov ognja.

Vsled dima je vse v rahli dimni zavesi

In dočakali smo velikonočno jutro v procesiji z vstalim Kri-
stusom

Prvi koraki Vstalega v velikonočno jutro, ki smo ga prisotni 
spremljali v zavesti, da nobeden ne pride mimo Jezusa v nebe-
ško kraljestvo in naj bo vsled tega velika noč praznik našega 
srca in duše.

Anton Mušič

Aktualno

Velika noč 2010 v župniji Škofljica
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Tri župnije – tri butare velikanke
Ljubljana Rudnik, Pijava Gorica (žu-

pnija Ig) in Želimlje, 28. marec 2010. Le-
tos se je v naši občini na cvetno nedeljo 
zgodilo nekaj posebnega. Krajani Orel, 
Pijave Gorice in Želimelj ter Gradišča z 
okolico so letos želeli proslaviti cvetno 
nedeljo. Ni šlo za tekmovanje, pač pa za 

posebnost. Pomembno je, da imajo v tako 
majhni občini toliko pridnih mladih rok 
in zagnanosti. To je znak solidne domače 
vzgoje. Sploh ni važno, katera butara je 
večja, pač pa to, da mladi še vedno radi 
primejo za orodje in kaj lepega ustvarijo 
sami. 

Lahko bi bilo celo drugače kot mnogo 
kje, ko zvečer odhajajo od doma in se 
»zgodaj« vračajo domov. Naj se tako vne-
to delo dogaja še naslednja leta in postane 
tradicija. Hvala vsem za res velikodušno 
delo in zgled.

Andrej Pogačnik
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OO SDS Škofljica
Vabi 

ljubitelje sprehodov v naravi 
na 

TRADICIONALNI POMLADANSKI POHOD
V soboto, 29. 5. 2010, ob 8. uri

Zbor pohodnikov je ob 8. uri pred občinsko stavbo v Škofljici. Pot nas bo vodila po delu Svarunove poti mimo Zaloga do 
Gorenjega Blata, nato pa po cesti od Drenika do središča Pijave Gorice, kjer bo kratek postanek pri cerkvi sv. Simona in Jude 
Tadeja. Pot bomo nadaljevali po cesti pod Pijavo Gorico do stare Kočevske ceste ter mimo CUDV Dolfke Boštjančič, Gumnišče, 
do Glinka, kjer se bomo na prostoru za piknik okrepčali ob malici in pijači (med 11:00 in 12:30). Na izhodiščno točko se bomo 
vrnili po poti čez Klanec mimo OŠ Škofljica (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

NSi Škofljica obiskala 100-letnico,  
gospo Jožefo Repar  

Slovenija praznuje 20. obletnico 
pravih demokratičnih volitev
Slovenija praznuje 20. obletnico prvih demokratičnih 
volitev. V Novi Sloveniji se z veseljem in ponosom 
spominjamo dogodka, ko so Slovenke in Slovenci 
prvič po drugi svetovni vojni dobili priložnost, da 
sami odločijo o svoji prihodnosti. Ponosni smo, da je 
stranka Slovenskih krščanskih demokratov (SKD), ki 
je ideološka predhodnica Nove Slovenije, imela tako 
pomembno zgodovinsko vlogo in je vodila prvo slo-
vensko vlado. 
Danes pa v Novi Sloveniji opažamo, da je demokra-
tičen duh izpred 20 let v velikem upadu in Slovenija 
pri dojemanju demokracije in spoštovanja človekovih 
pravic nazaduje. Ugotavljamo, da državljani v Slove-
niji izgubljajo oblast, ki so jo dobili 8. aprila 1990. 
Sedanja vlada vsak dan znova dokazuje, da se ukvar-
ja sama s seboj, zato ni sposobna vladati, še manj pa 
zmore popeljati Slovenijo iz velike krize. Menimo, da 
bi bile predčasne volitve za Slovenijo najboljša reši-
tev. Volivci bi imeli znova priložnost, da izrazijo svojo 
demokratično voljo, ki je v zadnjem času močno po-
teptana. Državljani bi se lahko znova prepričali, da so 
volitve zelo pomemben instrument demokracije, zato 
jih je treba vsakič vzeti resno in odgovorno. 

25. marca, na dan Gospodovega ozna-
njenja – materinski dan, smo obiskali 
našo občanko, 100-letnico, gospo Jo-
žefo Repar. Z veseljem nas je sprejela 
ob topli krušni peči, kjer preživi večji 
del dneva. Voščilu smo dodali košaro 
raznovrstnih dobrot, saj jih v svojem 
skromnem življenju skorajda ni po-
znala. Ko sem ji povedala, da sem Ko-
čjaževa s Sel, z domačije, kjer je bila 
Jožefa rojena, so ji s spomini prišle v 
oči solze. Celo življenje je morala trdo 

delati. Zaradi svojega prepričanja, vere 
v Boga in dobroto – pomagati bližnje-
mu, je zaradi takratnega režima veliko 
pretrpela. Kljub temu je zagovarjala in 
živela vrednote, ki v današnji družbi 
izginjajo. Nova Slovenija gospe Repar 
tudi po tej poti iskreno čestita ob nje-
nem visokem jubileju in obljublja, da 
se bo borila za vrednote, ki so jo vodile 
skozi življenje.

Slavka Kregar,
predsednica OO NSi Škofljica

Lojze Goršič, 
Slavka Kregar, 
Jožefa Repar in 
Janez Skubic
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DESUS – STRANKA LJUDI, KI ŽIVIJO OD SVOJEGA DELA
Dobro obiskana skupščina občinske organizacije Desus je poleg obnovljenega vodstva prinesla veliko novih izzivov za delo-

vanje na občinski kot tudi državni ravni.
Poleg jasnih in kritičnih razprav prisotnih je k bogati vsebini prispeval tudi Karel Erjavec, predsednik stranke Desus. Imamo 

izredno občutljiv socialni program. Desus ni stranka kapitala, v njej ni tajkunov, bankirjev, afer. Smo stranka ljudi, ki živijo od 
svojega trenutnega ali minulega dela. Tako bo tudi vnaprej, zato stranka pridobiva tudi na članstvu srednje generacije. S pokoj-
ninsko reformo se ne strinjamo, z nobeno novo formulo, saj 
nam je vsaka še kaj odnesla. Smo proti višanju starostne meje 
za upokojitev, medtem ko je brezposelnih 10.000 mladih, izo-
braženih, zdravih, polnih energije in talentov. Zdravstvo naj se 
krepi kot javna dobrina – je sklenil predsednik Erjavec.

Program stranke Desus Škofljica izkazuje pozitivno stališče 
do vseh občinskih prizadevanj: za izboljšanje šolstva, zdra-
vstva, komunalnih težav, varovanja okolja in enakovredne-
ga razvoja tudi najmanjših krajev – zato težje razumemo, da 
gradnja doma za starejše še vedno stoji. Upajmo, da vseh po-
tencialnih uporabnikov doma spomin na to ne bo zapustil do 
jesenskih lokalnih volitev.

Desus 
Občinski odbor Škofljica

Spoštovane občanke in občani!

Ker v aprilskem Glasniku naša čestitka pomotoma ni bila obja-
vljena, želimo, da ste prijetno praznovali dan upora proti okupa-
torju in mednarodni praznik dela prvi maj.

V OO SD Škofljica se že aktivno pripravljamo na letošnje lokalne volitve. Ugotavljamo, da 
je premalo storjenega na področju zdravstva in sociale. Prav tako so se stvari na področju 
prometne problematike pričele premikati šele v zadnjem času. Nekoliko bolje se nam obeta 
na področju šolske in predšolske vzgoje. Prepričani smo, da Občina Škofljica v naslednjem 
mandatu potrebuje župana, ki bo vso svojo energijo usmeril v delovanje občine. Vsi se mora-
mo zavedati, da nas čakajo zahtevne naložbe, ki jih lahko obvladuje samo nekdo, ki bo živel 
z občino 24 ur na dan. Skrbeti bo treba za razvoj vseh območij v občini, želje pa so velike. 
Drugače preprosto ne bo šlo.

OO SD je pripravil pregled stanja v občini na različnih področjih in predlog razvojnega pro-
grama Občine Škofljica. OO bo tako kot doslej poskušal problematiko našega okolja predsta-
vljati najvišjim organom odločanja v državi. Upamo, da bodo rezultati kmalu vidni.

Vse svoje člane, simpatizerje in vse občanke in občane prosimo, da nam posredujejo pre-
dloge za kandidatke in kandidate za lokalne volitve na naš elektronski naslov: 

socialni.demokrati.skofljica@gmail.com. 

OO SD Škofljica
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V Občini Škofljica imamo novo društvo –  
Likovno društvo 2002
Predstavitev

Večina ljubiteljev slikarstva se je na pri-
reditvah v naši občini že velikokrat sreča-
la z nami in našimi slikarskimi deli. Od 
leta 2002 smo pod okriljem Turističnega 
društva Škofljica delovali kot Likovna 
skupina 2002. Ker se naši marljivost in 
želja po likovnem ustvarjanju širita tudi 
na širše območje izven meja naše občine, 
smo prerasli okvire TD, zato smo se opo-
gumili in stopili na svojo društveno pot. 
Tako je Občina Škofljica bogatejša za še 
eno, vendar ne pasivno društvo. S svojo 
kulturno dejavnostjo si želimo dvigniti 
raven ljubiteljskega slikarstva v naši ob-
čini, prireditve, dogodke in srečanja pa 
polepšati za obiskovalce in goste. Ob tej 
priliki bi rada povabila vse slikanja željne 
občane v naše društvo. Vsi, ki imate željo 
po ustvarjanju, učenju različnih slikarskih 
tehnik z mentorji, ki so vedno akademski-
mi slikarji, kulturnem ustvarjanju, razsta-
vljanju in druženju na slikarskih koloni-
jah, povezovanju z umetniki z drugih ob-
čin ter obiskovanju slikarskih razstav, ste 
z veseljem vabljeni med nas. Pristopno 
izjavo lahko dobite tako, da na e-naslovu 
likovno.drustvo.2002@gmail.com zapro-
site za članstvo. Potem se bomo o vseh 
podrobnostih dogovorili osebno. Člana-
rina za leto 2010 znaša 10 EUR. Ker je 
društvo pogojeno z delom mentorjev, je 
naše število (za zdaj) omejeno, zato pohi-
tite z včlanitvijo v Likovno društvo 2002. 
Vsa vprašanja in informacije naslovite na 
prej omenjeni e-naslov, kjer vam bomo z 
veseljem odgovorili.

Vabilo na dve razstavi v maju
V letošnjem letu, letu knjige, je naša 

rdeča nit razstava »Nobelovci v barvah«. 
Zasnovana je tako, da smo ustvarjalci 
prebrali eno izmed knjig, katere avtor je 
prejel Nobelovo nagrado za književnost, 
in ji narisali naslovnico. Trenutno smo to 
razstavo postavili na ogled v Knjižnico 
Otona Župančiča na Kersnikovi 2, kjer je 
požela kar nekaj pohval. Razstava bo od 
6. 5. 2010 tudi v naši škofljiški knjižnici. 
Odprtje bo ob 19. uri v čitalnici knjižni-
ce, kjer bo naš član Matjaž Stopar imel 
kratko predavanje z naslovom Matisse in 
Picasso, velikana likovne umetnosti 20. 
stoletja. Vljudno vabljeni. 

Pa še eno vabilo. Letos že tretjič zapo-
red v sodelovanju s KUD-om Marija Ko-

goja Turjaka pripravljamo razstavo na pevskem tekmovanju Večer kvartetov. Odprtje 
razstave bo 8. 5. 2010 ob 19:30 na gradu Turjak. Veselite se z nami.

Maja Novak,
predsednica Likovnega društva 2002
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Letni zbor članov DU Lavrica
Ob koncu koledarskega leta se navadno 

oziramo v minulo leto, kaj smo in česa 
morda nismo realizirali. Delovne skupi-
ne, sekcije in društva pa svoje obračune 
naredijo z mesečnimi zamiki.

DU Lavrica je priredil letno srečanje 
članov 25. 3. 2010 v Gostilni Strah. Pred-
sednik društva g. Jože Sebanec je po poz-
dravnem nagovoru prebral obširno delov-
no poročilo. Sledila so druga poročila, saj 
je društvo zelo aktivno predvsem v izle-
tniški in kulturni dejavnosti. Na vseh pe-
tih izletih – eden v tujino – so bili avtobu-
si polni, pa tudi trikratni obisk gledališča 
je že utečen program. Že vrsto let se kljub 
vročini družimo tudi v poletnem času. 
Lani smo imeli prvič piknik pod Žgajnar-
jevim kozolcem na Selih. Prijazno okolje, 
bogata cvetlična dekoracija in zabaven 
programom so nas zadržali dolgo v noč. 
V zadnjem letu so vidni lepi rezultati v li-
kovnem krožku, redni mesečni pohodi v 
okolici so dobro obiskani, začeli pa smo 
tudi z merjenjem holesterola in sladkorja 
v krvi. Na ogled je bila postavljena kroni-
ka društva, ki jo skrbno piše in ureja ga. 
Danica Topole. Pano s fotografijami dru-

ženja naših članov pri delu in zabavi, ki je 
bil tudi razstavljen, je bil prav za vse čla-
ne zanimiv, saj se je prav vsak kje našel. 
Najbolj delovnim članom društva se je g. 
predsednik javno zahvalil.

S pozdravnimi besedami in nekaj lepi-
mi mislimi ob materinskem dnevu je go-
spod podžupan Roman Brunšek zaključil 
uradni del večera.

Sledil je kulturni program ob materin-
skem dnevu. Prav ta praznik je bil povod 
za nastanek moškega okteta, ki se nam je 
prvič predstavil. Drugi nastopajoči so bili 
naši upokojenci in predvsem naši vnuki, 
ki so s prisrčnostjo marsikomu zvabili 
solze v oči. Šolski otroci so se pod vod-
stvom ge. Silve Ferjan izkazali z lepimi 
mislimi o starih starših in izdelali izvirne 
usnjene broške za vse naše ženske. Za-
hvala prav vsem za idejo in delo.

Prisrčni so bili trije prvošolci v naro-
dnih nošah, ki so ob zaključku programa 
vsem ženskam razdelili lične prtičke, iz-
delane na likovnem krožku.

Po okusni večerji nas je v zabavni ple-

sni večer povabil belokranjski muzikant 
g. Bajuk.

Zaključili smo leto, naredili načrt in le 
rokave moramo še zavihati, pa bo.

Za DU Lavrica
Zdenka Gačnik

Nova Slovenska zaveza

Ob 20-letnici prvih demokratičnih volitev v Sloveniji
Ker društvo v našem kraju ni priredilo 

nobenega dogodka – zaradi pozabljivosti 
ali morda premajhnega državljanskega 
ponosa ali premajhnega dajanja izjemne-
ga pomena kaj so svobodne demokratične 
volitve –, smo se člani društva 7. aprila 
2010 odpravili na SCNR v Ljubljano, 
kjer so s predavanjem dr. Lovra Šturma 

proslavili ta veliki dogodek izpred 20 let. 
Sam menim, da bi v domačem kraju to 
lahko storila šola, ki je prva poklicana k 
opozarjanju na velike in pomembne do-
godke v narodu. No, kakor koli smo kaj 
zamudili, pa se vsaj zavežimo, da bo v 
prihodnje bolje!

Na začetku nam je direktorica SCNR-ja 

mag. Andreja Valič predstavila dr. Lovra 
Šturma, sijajnega pravnika, profesor-
ja, nekdanjega člana Ustavnega sodišča, 
ministra, predsednika sveta ES in pisca. 
Za ta dan pa je napovedala, da bo dr. L. 
Šturm povedal, ali so bile te prve volitve 
v danih okoliščinah tudi poštene.

Pogled L. Šturma na te volitve je bil 
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iz organizacijskega in pravnega zornega 
kota. Omenil je še, v kakšnem političnem 
položaju smo se takrat nahajali, da je 11. 
11. 1989 padel berlinski zid, puč v Ro-
muniji, ki je odnesel diktatorja, izvolitev 
Havla v ČSR in obstoj Gorbačovove pe-
restrojke v Rusiji. V Sloveniji je tedanja 
RS 30. 12. sprejela novi zakon o volitvah. 
Že pred božičem je bil povabljen v Repu-
bliško volilno komisijo (RVK), DEMOS 
pa ga je povabil k vodenju volilnega šta-
ba. Novi zakon, ki je omogočil prehod 
v demokracijo, je nosil s seboj še vse iz 
preteklosti, tj. tridomno Skupščino RS s 
skupaj 240 delegati, kot so se še takrat 
imenovali. Tudi zakon je še eno leto da-
jal polno organizacijsko delovanje vsem 
političnim telesom prejšnjega sistema: 
ZKS-ju in njegovemu podaljšku SZDL-
ju, Zvezi sindikatov, ZSMS-ju in ZB-ju. 
Vsi ti so obdržali vse premoženje, pro-
store in organizacijske potenciale, med-
tem ko so bila nova politična združenja 
(ne še politične stranke) brez vsega tega. 
Recimo, DEMOS-su je v stavbi družbe-
nopolitičnih organizacij na Kamenske-
ga v Ljubljani predsednik Viktor Žakelj 
ponudil dve sobi, kjer so do tedaj imeli 
shrambo različnega orodja, v eni sobi pa 
je bilo polno doprsnih kipov Tita, kakšna 
groteska. Sam L. Šturm je tri dni na teden 
po ves dan delal na RVK, še več ur pa po 
tri dni v volilnem štabu DEMOS-a v druž-
bi s Titovimi skulpturami. In začelo se je 
mukotrpno delo v zapletenem kandidacij-
skem postopku in z zbiranjem kandidatov 
(240), zraven pa še kandidatov za vse 
lokalne skupnosti, katerih zametki orga-
nov na terenu so se šele rojevali, v večini 
krajev pa jih ni bilo. Povrh tega kupa je 
imel vsak del še drugačen volilni sistem: 
Družbenopolitični zbor (DPZ) – proporci-
onalnega, Zbor občin – dvokrožni večin-
ski, Združeno delo – enostavni večinski, 
en krog. Za predsednika predsedstva in 
lokalne skupnosti pa tudi večinski. Kandi-
dati so se evidentirali na zborih volivcev, 
v Zbor združenega dela pa v 7000 organi-
zacijah sindikatov, kjer DEMOS ni imel 
možnosti. Vsled tega je L. Šturm kljub 
nasprotovanju Ahčina iz ZKS-SDP dose-
gel, da so tudi nova združenja v DEMOS-
u lahko predlagala kandidate v združeno 
delo. Vendar je bila ta možnost pičla ob 
7000 organizacijah sindikata, ki so po be-
sedi pričevalke imeli v ustanovah skoraj 
absolutno besedo. L. Šturm pove, kako so 
v volilnem štabu DEMOS-a po dva dne-
va na teden po državi pošiljali navodila. 

K njim je prihajal tudi novinar Mladine 
Ali Žerdin, ki je napotke objavljal, in so 
potem služili za strokovno orientacijo vo-
lilnega dela. Problem je bil tudi, kako naj 
volivci spoznajo svoje kandidate. V Druž-
benopolitičnem zboru in Zboru občin so 
bili na glasovnicah navedeni predlagate-
lji (seveda šele po Šturmovi intervenciji 
v RVK), v zboru Združenega dela pa so 
dovolili, da so napisani samo na plakatih 
na voliščih, kar je bila zelo pičla pomoč. 
Zato so po vzoru kranjskega DEMOS-a tri 
dni pred volitvami na avtomobile zatikali 
imena svojih kandidatov. Kljub vsem te-
žavam je pravkar rojeni DEMOS uspel po 
vsej državi zbrati ogromno količino kan-
didatov za veliki šop volitev na cvetno ne-
deljo, 8. aprila 1990, 12. aprila pa so bile 
na 7000 mestih volitve v zbor Združenega 
dela. In kakšen je bil rezultat boja Davi-
da z Goljatom? DEMOS je dobil večino 
v DPZ, in sicer 47 od 80 delegatov, v ZD 
pa 51 %, v ZZD zgolj 29 %, kar je bil ka-
snejši vzrok, da mnogi prepotrebni zakoni 
za polno demokracijo niso bili sprejeti, 
ker dr. France Bučar ni hotel nikoli upo-
rabiti možnosti sklica vseh treh zborov, v 

katerem bi DEMOS imel vsaj teoretično 
možnost (127 od 240) za uspešno izvedbo 
zakonov, ki jih je dajal v potrditev. 

In rekapitulacija?
DEMOS je bil z ozirom na okoliščine 

zelo uspešen, še zlasti, ker so na njegovo 
pobudo odpravili anomalije, ki bi ga po-
polnoma onemogočile. Če jih pogledamo 
še z današnje razdalje, so bile v ZZD voli-
tve močno sporne zaradi skoraj nemogo-
čega kandidiranja enakih možnosti in še s 
kolikimi odstotki so bili izvoljeni kandi-
dati: z nad 50 % glasov so bili izvoljeni 
3 kandidati, od 40–50 % 8, 30–40 % 10, 
20–30 % 27, 10–20 % 26 in pod 10 % 6 
kandidatov.

Vendar kljub temu da te volitve niso 
bile poštene z vidika enakih možnosti 
novih političnih strank, jih polno lahko 
označimo za »prve svobodne demokratič-
ne volitve v Sloveniji«.

Pučnik je takrat dejal: »Oceno teh voli-
tev pustimo zgodovini, da jih bo v boljših 
okoliščinah ocenila, naša naloga pa je, da 
se čim prej izvijemo iz jugoslovanskega 
kotla!«

Anton Mušič
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Letni zbor in volilna konferenca KO ZB NOB Škofljica
V kulturni dvorani Občine Škofljica sta 

5. 3. 2010 z začetkom ob 17. uri poteka-
la letni zbor članov in volilna konferenca 
KO ZB NOB Škofljica. V imenu uprav-
nega odbora je predsednik Jože Rojc po-
ročal o delu organizacije v letu 2009, nato 
so podrobnejša poročila o svojih aktivno-
stih podali predsedniki posameznih odbo-
rov. Dejavnosti organizacije se v različnih 
oblikah izvajajo med celim letom. Člani 
organizacije pozorno spremljajo vsa do-
gajanja v družbi in se aktivno vključuje-
jo v življenje in reševanje problemov v 
naši občini. Čeprav je razumljivo, da sodi 
članstvo organizacije v starejšo genera-
cijo in se ga problemi in težave starejših 
neposredno dotikajo, to ne pomeni, da so 
neobčutljivi za stiske, težave in potrebe 
mladih in drugih krajanov v naši občini. 
Ne le spoštovanje vrednot NOB-ja, am-
pak predvsem prizadevanje za spoštova-
nje občih človeških in družbenih vrednot 
in odprtost za enako misleče, se kaže tudi 
v vsakoletnem naraščanju števila članov 
organizacije.

O skrbi za starejše in bolne člane ZB 
NOB v naši občini je poročala Pavla 
Rojc, predsednica Odbora za zdravstve-
no in socialno varstvo. Z obiski ostare-
lih in bolnih, skromnimi obdarovanji ob 
življenjskih jubilejih, včasih tudi s pri-
dobivanjem pomoči iz različnih skladov 
ohranjamo vez med člani in jim zagota-
vljamo, da niso odrinjeni in pozablje-
ni. Hkrati ko dajemo, istočasno od njih 
sprejemamo življenjske izkušnje ter trdno 
prepričanje in pogum, da se je za prave 
stvari vredno potruditi in potrpeti. Skrb 
za starejše se ne omejuje le na članstvo 
v organizaciji. Številne članice so vklju-
čene tudi v druge oblike, kot je na primer 
delovanje v projektu Starejši za starejše in 

drugo. Osebni vložek pri vsem tem daleč 
presega odobrena gmotna sredstva, saj so 
ta v sedanjih pogojih čedalje bolj skopo 
odmerjena. 

O stanju in porabi sredstev tekom leta 
je poročilo v imenu blagajničarke Karle 
Martinčič podal predsednik Jože Rojc. 
Naša organizacija po svojih aktivnostih 
in dejavnostih sodi med zelo uspešne, za 
kar sredstva iz članarin in donacij ne za-
dostujejo. Statutarna sprememba o vode-
nju sredstev preko skupnega računa ZZB 
NOB Ljubljana Vič - Rudnik nam omogo-
ča delno pokrivanje manjkajočih sredstev 
za izvajanje letnega načrta.

V nadaljevanju dela letnega zbora je 
izglasovana razrešitev dosedanjih članov 
upravnega in drugih odborov KO ZB 
NOB Škofljica, ki jim je potekel štirile-
tni mandat, in opravljene so volitve novih 
organov za naslednje mandatno obdobje. 
V upravni odbor so izvoljeni: predsednik 
Jože Rojc, podpredsednik Janez Ogrinc, 
blagajničarka Karla Martinčič in člani 
Breda Pušnik, Pavla Rojc, Tone Pavlin, 
Tone Sladič, Vera Banič Vukadin, Franc 
Habjan, Ivan Maršič in Lojze Habjan.

Program dela v letu 2010, sprejet na le-
tnem zboru, je zastavljen enako ambicio-
zno kot leta prej. Razpoložljiva sredstva 
bomo skrbno razporedili in si prizadevali 
tudi za pridobivanje dodatnih virov.

Letni zbor je priložnost, ob kateri se iz-
ročajo skromna darila in čestitke jubilan-
tom ter predstavijo novo sprejeti člani in 
tako je bilo tudi sedaj. 

Letos bomo praznovali petinšestdeset 
let od osvoboditve Ljubljane, prvega me-
sta v Jugoslaviji, ki je dobilo častni na-
ziv Mesto heroj. V čast tem dogodkom, 
v katerih so sodelovali tudi naši borci in 
krajani, bo 6. maja začetek praznovanj 
na Orlah, kjer so se vodile zadnje bitke 
za osvoboditev našega glavnega mesta. V 
naslednjih dneh se bodo zvrstila prazno-
vanja v Ljubljani in se 8. maja zaključila 
s pohodom ob žici okupirane Ljubljane. 
Tega dne bodo v Ljubljano po Čopovi 
ulici slavnostno prikorakali borci iz cele 
Slovenije, na čelu z godbo rudarjev Po-
savcev, ki so tudi tistega davnega leta 
1945 v slavnostnem sprevodu vkorakali 
v Ljubljano. 

K praznovanju teh pomembnih do-
godkov in počastitvi spomina na padle 
za svobodni Ljubljano in Slovenijo vabi 
KO ZB NOB svoje člane kot vse krajane 
Škofljice.  

Za KO ZB NOB Vera Banić Vukadin
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Občni zbor ZZB Lavrica
Lavrica, 27. marec 2010. Zbrala se je 

druščina 40 članov. Med drugim včlanijo 
5 novih članov. V letu 2009 so iz svojih 
vrst izgubili 4 člane. Na proslavi na Or-
lah je bila velika udeležba. Zaskrbljujoče 
pa je, da je nekdo popackal znani spome-
nik. Škoda, da so vrednote NOB-ja tako 
omadeževane. Packarijo so že očistili. 
Med drugim so se pohvalno izrazili gle-
de množične udeležbe ob dnevu spomina 
na mrtve pri POŠ Lavrica. Ob tej priliki 
je bilo izrečenih veliko pohvalnih besed 
učiteljskemu zboru za odlično pripravljen 
program. Spomenike vzorno vzdržujejo. 
Z Občino Škofljica korektno sodelujejo. 
Ob tej priliki se zahvaljujejo za finančno 
pomoč. 

V nadaljevanju so se lotili stanja v naši 
državi. Vsesplošno varčevanje se bo še 
nadaljevalo. Vsekakor bo kriza dolga. 
Napoveduje se nižanje socialnih pravic. 
Verjetno bo potrebna samopomoč med 
njimi samimi. V razpravi so delali analizo 
trenutnega stanja države. Podali so veliko 
kritiko na vodenje v državi. Slišali smo 
veliko skrb, kaj bo nastalo s to državo, saj 
se vlada in državni zbor ukvarjata sama s 

seboj. To je slabo. Ni opaziti nobene do-
bre »akcije«, da bi se zadeve izboljšale. 

Tudi delo domače svetniške skupine je 
zelo slabo. Menili so, da je trenutni sve-
tniški izbor v občini eden od najslabših 
v zgodovini Občine Škofljica. Dane so 
bile celo pobude, da se začno postopki za 

svojo občino. Izkušnje ne kažejo, da je to 
že pravi čas. Pričakovati je, da tudi male 
iskrice zanetijo vsaj dim. Verjetno bo mo-
ralo preteči še nekaj vode, saj v poštenost 
politikov ni verjeti. Verjetno bo treba dati 
času čas.

Andrej Pogačnik

Novo vodstvo Društva upokojencev Škofljica –  
sklepi zbora društva z dne 12. marca 2010

Na Občnem zboru Društva upokojen-
cev Škofljica je bilo izvoljeno novo vod-
stvo, na konstitutivni seji Upravnega 
odbora dne 31. marca 2010 pa so bile 
potrjene še komisije in druge zadolžitve.

Upravni odbor sestavljajo predsednik 
Janez Ogrinc, podpredsednik Jože Jor-
dan, tajnica Marjana Bedenčic, blagaj-
ničarka Barbara Štepec, članici Regi-
na Gabrijel in Marija Gregorič ter član 
Branko Kriz.

Nadzorni odbor vodi predsednik 
Alojz Žist, članica je Marija Pergar in 
član Franc Volkar.

Komisijo za socialno varstvo vodi 
predsednica Hedvika Škerjanc, pod-
predsednica Jelka Pangerc je tudi koor-
dinatorica projekta Starejši za starejše, 
namestnica koordinatorice je Marija 
Gregorič, ki ureja tudi informatiko dru-
štva. V komisiji je še sedem članic in 
članov.

Komisijo za izletništvo in priredi-
tve vodi predsednica Marjetka Gruden 

- Močnik, namestnik je Tone Sladič. V 
komisiji je še pet članic.

Komisijo za šport in rekreacijo vodi 
predsednica Vida Macedoni, v komisiji 
je še pet drugih članov.

Komisijo za likovno dejavnost vodi 

predsednica Pavla Perme z dvema člani-
cama.

Predsednik častnega razsodišča je Jože 
Rojc, praporščak pa je Ivan Štepec.

Osemletno delo tajnice je uspešno 
zaključila Breda Pušnik, prav tako so 

Predsednik Alojz Žist in tajnica Breda Pušnik sta podelila priznanja društva petim 
članicam in enemu članu za dolgoletno aktivno sodelovanje
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odložili funkcije v Društvu upokojencev 
predsednik častnega razsodišča France 
Habjan, predsednik upravnega odbora 
Alojz Žist ter predsednik nadzornega od-
bora Dušan Bitenc.

Občni zbor je soglasno sprejel nasle-
dnje sklepe, ki so jih predlagali navzoči 
člani:

– Občina Škofljica naj realizira gra-
dnjo doma za starejše, ki bi imel tudi 
dnevni center za starejše krajane;

– pridobi dodatnega zdravnika na 

Zdravstveni postaji, ker sedanja zdra-
vstvena ekipa ne zadostuje potrebam več 
kot 8000 občanom;

– uredi redni avtobusni promet s po-
daljšanjem proge mestnega prometa št. 3 
do Osnovne šole Škofljica.

Društvo upokojencev podpira občino, 
da se realizira njen predlog južne obvo-
znice, speljane za Obrtno cono in Babno 
Gorico na izvoz Rudnik.

Ne podpiramo variante obvoznice 
Zalog–Lanišče–Lisičje, ker je le-ta 

škodljiva za najboljša kmetijska zemlji-
šča, kulturno dediščino in prebivalce na-
selij.

Zahtevamo, da se uredijo vpadnice v 
naselji Gradišče in Pijava Gorica, kro-
žišče pri OŠ Škofljica, pločniki ob 
Dolenjski cesti do izvoza Rudnik ter 
vpadnica na Šmarsko cesto s pločnikom 
in jarkom ob cesti.

Janez Ogrinc,
predsednik DU Škofljica

Letna skupščina GZ Škofljica
Škofljica, 26. marec 2010. Kot gostje 

so prisostvovali: nam. poveljnika GZ 
Slovenija, podžupan Ivan Jordan, častni 
predsednik GZ Škofljica Franc Trtnik, 
predsednik GZ Velike Lašče, predsednik 
GZ Ljubljana. 

Za uvod so prisotni pričeli skupščino s 
slovensko himno. Po pozdravnem uvodu 
se je začelo nizanje dogodkov iz prete-
klega leta. Gasilci so sestavni del sistema 
varstva pred naravnimi in drugimi nesre-
čami. S svojim delom opravijo 80 % vseh 
nalog ob naravnih in drugih nesrečah. V 
preteklem letu so imeli 6 sej. Sprejemali 
so sklepe o delitvi finančnih sredstev za 
opremo, izobraževanje, tekmovanje in 
spremljali delo v 6 društvih. Svoje člane 
so izobraževali v Sežani in na Igu. Tako 
so imeli tečaje za delo z motorno žago in 
požari v naravi. Mentorje tečajev so šolali 
v Zrečah, Otočcu, Šinkovem Turnu in v 
Bohinju. 

V preteklem letu so imeli usposabljanje 
in tekmovanja v gasilskih veščinah, ga-
silsko športnih disciplinah in gasilski reli 
za operativne enote. Prve tri zmagovalne 
ekipe v GZ Škofljica so šle na regijsko 
tekmovanje v Šentjakob. Na gasilskem 
reliju je iz naše GZ sodelovalo vseh šest 
društev. 

Mladinska komisija je na Orlah organi-
zirala orientacijski tek gasilske mladine 
za 62 ekip iz GZ Velike Lašče, Ig in Ško-
fljica. Najboljši so šli naprej na tekmo-
vanje v Tomišelj. Kviz gasilske mladine 
so imeli v Škofljici. Udeležilo se ga je 54 
ekip iz vseh treh zvez. Najboljše ekipe po 
kategorijah so pa šle na 8. državni kviz 
mladine v Braslovče. 

Letne preglede v GZ so predstavili v 
novembru. Glede na zbrane točke so po 
PGD-jih finančno stimulirani. Člani naše 
GZ so sodelovali na vseh prireditvah regi-
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je Ljubljana I in GZ Slovenije. Stalno so 
sodelovali tudi s sosednjimi GZ. 

Za našo GZ je pomembno, da so skleni-
li naslednja zavarovanja:

 ● dodatno zdravstveno zavarovanje 
za operativne gasilce,

 ● nezgodno zavarovanje za opera-
tivne gasilce in člane,

 ● zavarovanje za vsa gasilska vozila 
v GZ,

 ● zavarovanje splošne odgovornosti 
za osebe in stvari,

 ● organizirali in izvedli so zdrav-
niške preglede za 40 operativnih 
članov.

V letu 2009 je bilo iz naložbenih sred-
stev v višini 50 % izvršeno sofinanciranje 
dotrajanega vozila v PGD Pijava Gorica 
(ali 20.243,28 EUR), končna dodelava pa 
je predvidena letos. 

Večje stroške predstavljajo v GZ zdrav-
niški pregledi ter dodatni stroški za iz-
vedbo programa dela za spodbujanje in 
dvigovanje nivoja gasilske javne službe 
v občini. 

V letu 2009 je bilo 21 intervencij, in to: 
tehnične – 4, nevarne snovi – 1, požari v 
naravi – 11, na raznih objektih – 4, ter 1 
lažni alarm. Po PGD-jih so imeli v Ško-
fljici 14 požarov, Lavrici 4, Pijavi Gori-
ci 3, Vrhu nad Želimljami pa 2. Prevoze 
vode je PGD Škofljica opravil 22-krat in 
prepeljal 107 m³ vode ter prevozila 208 
km. Občanom so predstavili gašenje in re-
ševanje vozil ter pravilno postopanje pri 
gašenju masti oziroma olja ter uporabo 
gasilnikov. To je izvajalo 6 društev. Vseh 
6 društev je imelo skupno vajo evakuaci-
je in gašenja na OŠ Škofljica. Sodelovalo 
je 53 gasilcev ter 700 otrok in zaposlenih 

v šoli. V okviru GZ so v Želimljah s 26 
gasilci in 4 inštruktorji izvedli praktič-
no usposabljanje za gasilce napadalce in 
strojnika. 

V nadaljevanju so predstavili podroben 
delovni program za leto 2010. V delov-
nem programu imajo 16 točk dela za ope-
rativne in 16 točk dela za organizacijske 
naloge. 

Za leto 2010 je ocenjena vrednost le-
tnega finančnega programa 87.276 EUR, 
po proračunu občine pa 76.668,00 EUR. 
V kolikor tega potrebnega denarja ne bo, 
bodo vse naloge za to ustrezno skrčili.

Prisotni so slišali še naslednja poroči-
la: stanje blagajne, komisije za članice, 
mladinske komisije, komisije za veterane, 
komisije za preventivo, komisije za odli-
kovanja, nadzorni odbor in še kaj. 

Tov. Damjan Pangerc je prejel čin: višji 
gasilski častnik 1. smeri.

PA ŠE TO: od letos naprej bodo mora-
li vsi aktivni gasilci delati letni preizkus 
znanja. To je novo!

PGD Ljubljana Mesto bo letos prazno-
val 140 let dela. GZ Škofljica je dobil po-
vabilo na proslavo.

NA POMOČ!

Andrej Pogačnik

Vzgoja in izobraževanje
Dan, ko pospravimo barbike in električne avtomobilčke ter znova odkrijemo punčke iz cunj …

Danes gresta v vrtec babica in dedek
»Babi in dedi bosta šla z mano v vrtec!« 

smo pri nas poslušali že dneve pred dru-
ženjem malčkov in starih staršev, ki ga 
je v marcu organiziral oddelek kužkov v 
Vrtcu Lavrica.

Naša še ne triletnica se je tega veselila 
bolj kot rojstnodnevne torte, zato sem na 
obisk v vrtec povabila kar vse štiri stare 
starše. »Kako, mi v vrtec? Ne vemo, no 
...« se je ob navdušenju male, ki ni trpe-
la ugovora, kmalu spremenilo v: »No, pa 
pridemo!« 

In so prišli, vsi štirje in še teta zraven. 
In mala gospodična vsa ponosna, da ima 
tako številno spremstvo. 

V Vrtcu Lavrica sta naši pridni vzgoji-
teljici Stanka in Karmen na dopoldansko 
druženje z otroki povabili babice in ded-
ke. Staro in mlado naj bi po projektu Moja 
igrača skupaj izdelovalo igrače iz cunj, 
take kot so jih imele naše babice, ko so 
bile majhne. 
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Tistega jutra je bila sobica kužkov bolj 
polna in glasna kot po navadi. Poleg ma-
lih nadobudnežev so na majhnih stolčkih 
ob majhnih mizicah sedeli še stari starši in 
vsi skupaj rezali pisano blago, lepili, ve-
zali in risali. Otroci so jim ponosno razka-
zovali svoj svet: »Tu se igramo, tu jemo, 
tu spimo, tam gremo ven ...« stari starši pa 
so bili veseli, da so bili del tega malega-
velikega sveta. Babice so z vnučki dela-
le punčke iz cunj, dedki pa so pomagali 
risati obraze in jih oblačiti. Vse izdelane 
igračke so na koncu razstavili. 

Dobre volje je bilo na pretek. Izdelo-
valci (mali in veliki) so se okrepčali, se 
naklepetali, nato so se malčki posedli za 
mizo in babicam in dedkom zapeli nekaj 
pesmic. Druženje se je zavleklo kar precej 
čez predvideno uro. 

Ko sta se naša dva para starih staršev 
vrnila, so mi njihovi obrazi povedali, da 
je bila izkušnja dragocena in lepa. Za en 
par je bil to prvi obisk vrtca: »Še nikoli 
nisva bila v vrtcu, naši otroci niso hodili. 
Kako luštno imajo! In kako sta prijazni 
vzgojiteljici!« sta mi zaupala. Še dolgo 
časa so mi pripovedovali, kaj vse so re-
kli in naredili otroci, o čem so klepetali z 
vzgojiteljicama, kako lepo so malčki peli, 

kakšne punčke iz cunj so nekoč imeli ... 
Da o kupu fotografij niti ne govorimo.

Vzgojiteljicama hvala za dobro idejo in 
da sta omogočili našim starejšim in mlaj-
šim rodovom tako lep dan. Glede na sreč-
ne obraze vseh se ne morem odločiti, kdo 

od njih je v srečanju bolj užival. Ko sem 
jih gledala, sem se še enkrat zavedela pre-
prostega dejstva, da so si stari in najmlajši 
rodovi v marsičem bližji in bolj podobni 
kot »tisti vmes«. In krog je bil sklenjen. 

Tadeja Škorja, Orle 

Medvedki na televiziji
Na tih deževen aprilski dan, kot nalašč 

za pohajanje, smo se Medvedi iz škofelj-
skega vrtca odpravili v Ljubljano. Cilj 
naše dogodivščine, ki se je začela že na 
vlaku, je bil obisk hiše RTV. Čeprav smo 
se veliko pogovarjali o nastajanju različ-
nih oddaj, ki jih naši otroci spremljajo na 
televiziji, pa si nismo znali prav dobro 
predstavljati, kaj nas čaka v tej skrivno-
stni tovarni, kjer nastajajo vse tiste čudo-
vite podobe. 

Skozi zabavna vrtljiva vrata smo s stra-
hospoštovanjem vstopili v veliko stavbo 
RTV-ja, kjer nas je že čakala Matičeva 
mamica Tina, ki je tam zaposlena. Vodila 
nas je po ozkih stopnicah in nam skupaj 
z gospo Jelko Ribarič Grabljevec, uredni-
co oddaje Zajček Bine, razkazala studio, 
kjer snemajo blazno resne informativne 
oddaje.

Voditeljska miza, ki malce spominja na 
leteči krožnik, je za hip postala naše igri-
šče, vzgojiteljica Darja pa se je preskusila 
v vlogi voditeljice. Branje novic s »plon-
klistka« na velikem zaslonu ji je povzro-
čalo kar nekaj preglavic. 

Sprehodili smo se skozi ogromno skla-

dišče z orjaškimi scenskimi rekviziti in 
kulisami ter se zabavali z ugibanjem, v 
kateri oddaji smo jih že videli. Prepoznali 
smo hišo iz Kluba Klobuk, velike barva-
ste žoge iz Lota, marsikaj pa se nam je 

zdelo zelo domače, pa se nikakor nismo 
mogli spomniti, od kod.

Naša naslednja postaja je bila šivalnica, 
kjer pridne šivilje in pridni krojači po-
pravljajo in likajo obleke, in skladišče s 
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toliko oblačili, da se lahko H & M celo v 
pustnem času skrije pred takšnim obiljem. 
Voditeljske obleke, filmski kostumi za ba-
letke, princeske, vitezi, partizani, gobe, 
sloni ...

Spoznali smo, da so v televizijski hiši 
nekatere oddaje snemajo v manjših studi-
ih, ki so velikanski, nekatere pa v velikih 
studiih, ki so še večji. V slednjih bi kakšna 
družina dinozavrov prav udobno živela. 
V največjem studiu pa snemajo Zajčka 
Bineta, ki nam skupaj s svojo prijate-
ljico Ajdo lepšata sobotne dopoldneve. 
Blazno srečo smo imeli, da smo ju ravno 
tedaj zalotili pri delu. Medtem ko sta pri-
dno sledila navodilom gospoda režiserja, 
smo sedeli prilepljeni na svoje stolčke in 
si komaj upali dihati. Gospa Jelka nam je 
razložila, da je režiser vedno »ta glavni«. 
Nekaj otrok se je v hipu odločilo, da je to 
njihov sanjski poklic. Ajda, razigrana in 
ljubka kot vedno, nas je povabila, da se z 
njo in Binetom slikamo. 

Po razburljivem srečanju z našo juna-
kinjo smo si ogledali še maskirnico, kjer 
iz res grdih ljudi delajo lepe in obratno. 
Sanjina mamica, ki nas je spremljala, 
se je prepustila čudežnim rokam gospe 
maskerke, ki jo je v trenutku polepšala 

in »odpudrala« vso utrujenost z njenega 
obraza. 

Nazadnje pa nam je masker razložil 
umetnost ustvarjanja lasulj. Ne samo 
spretnosti, tudi na tone potrpežljivosti je 
treba za to: lasek po lasek – lasulja. 

Ko smo se poslovili od svojih prijaznih 
gostiteljic, nas je vlak vesele in polne vti-

sov popeljal nazaj v varno zavetje našega 
vrtca.

Hvala mamici Tini, gospe Jelki in vsem, 
ki so nam omogočili, da smo preživeli ne-
pozaben dan. Zdaj gledamo televizijo či-
sto z drugimi očmi. 

Vzgojiteljici Darja in Vesna  
z Medvedki

Kulturni dan

Ogled muzeja in galerije

V ponedeljek, 29. 3. 2010, smo vsi 
štirje sedmi razredi odšli v Ljubljano. 
Najprej smo šli v Moderno galerijo in si 
tam ogledali stripe Tomaža Lavriča. Po-
tem smo imeli malo prostega časa in smo 
nekaj pojedli in popili. Nato smo se od-
pravili na Tivolski vrh in kasneje na obisk 
Narodnega muzeja, kjer nam je vodička 
povedala veliko stvari o starih Rimljanih, 
ki jih še nismo vedeli. Nato pa smo imeli 
še terenske vaje z učiteljico Tino Tolar v 
Tivoliju. Ob enih smo se odpravili nazaj 
v Škofljico.

Urška Dremelj, 7. c
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Likovno delo meseca februarja
Likovno delo meseca februar-

ja je oblikovala Maša Ščavničar, 
učenka 8. a razreda. Naslikala je 
ilustracijo pesmi Marina, Marina 
avtorja Matjaža Pikala, pri kate-
rem je uporabila likovno tehniko 
tempera. Maša je bila v svojem li-
kovnem delu zelo pripovedna, saj 
je zelo dobro prikazala notranji 
prostor z odprto omaro in obeše-
nimi oblačili. Z različnimi vzorci 
na stenah je izrazila smisel pe-
smi. Na tleh pa lahko vidimo ne-
kaj razmetanih kosov garderobe. 
V tem izdelku navdušuje pestra 
izbira odtenkov različnih barv. 
Upoštevala pa je tudi vsa kompo-
zicijska pravila.

S svojim delom je izkazala li-
kovno izražanje, vztrajnost, do-
slednost in samostojnost. Vse li-
kovne tehnike je učenka izvedla 
brez učiteljičine pomoči.

Anže Iskra, 9. b

Vzgoja in izobraževanje

Likovna kolonija 2010
Tako kot vsako leto smo tudi letos imeli 

likovno kolonijo za vse likovne navdu-
šence. Letos se je odvijala v Fiesi, in si-
cer v domu Brežanka, kjer smo se naselili 
s kovčki in potovalkami v petek, 19. 3. 
2010.

Dom je izgledal super in še nov je bil! 
Tudi hrana je bila odlična, in sicer smo 
imeli ob 8.00 okusen zajtrk, ob 13.00 su-
per kosilo in ob 18.00 okusno večerjo.

Bili smo tudi v Piranu. Tam smo nabira-
li motive, šli smo se posladkat v slaščičar-
no in lahko smo celo nakupovali.

Naredili smo veliko lepih izdelkov in se 
pri tem v družbi zelo zabavali (predvsem 

v soboto zvečer, ko smo nekateri še do 
poznih ur vztrajali v risalnih prostorih). 
Prav tisti večer pa se je pripetila nesreča. 
Nekdo je polil rdečo barvo iz velikega 
lončka po tleh in po drugih. Čistili smo 
dolgo v noč, pa še papirnatih brisač nam 
je zmanjkalo.

Seveda pa je najpomembnejše naše 
ustvarjalno delo. Ustvarjali smo nakit iz 
fimomase, slikali na platno z akrilnimi 
barvami, s kredami risali na črn papir, 
barvali kamne, delali hroščke, risali mo-
tive s svinčniki ... pa tudi spali ... in na 
koncu polni lepih doživetij odšli domov.

Iza Tehovnik, 9. a
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Delavnici »Moja škatlica«
V marcu in aprilu smo na prijazno po-

vabilo gospoda Damjana Sajovica, star-
ša naše učenke, pripravili dve delavnici 
»Moja škatlica«. Gospod Sajovic je delil 
z nami svoje znanje, čas ter pripravljenost 
za delo z otroki. Vodil nas je skozi zahtev-
ne faze postopka in pripovedoval o dru-
gačnosti ljudi, ki so zaposleni v njihovem 
podjetju. 

Delavnico smo vsebinsko postavili v 
okvir projekta Strpnost, ki ga letos iz-
vajamo na naši šoli. Skozi pogovor smo 
odkrivali strpnost v družbi, se urili v str-
pnosti med seboj in pri lastnem delu. Ob 
delu smo tudi zaigrali in zapeli.

Delavnica je bila zahtevna in zelo pouč-

na. Vabim vas, da si preberete vtise otrok, kaj so se v tem času 
naučili in kaj jim je bilo všeč.

»Všeč mi je bilo, da je g. Sajovic hotel delati z nami, da je 
pripravil ves material in da sem lahko naredila škatlico.« (Pia) 
»Ko lepim, moram paziti, da lepila ne polijem.« (Leon) »Zelo 
mi je bilo všeč, ko smo sestavljali pokrov in ko so bile škatlice 
končane.« (Sara) »Učili smo se vztrajnosti, natančnosti in še 
veliko drugega. Všeč pa mi je bilo, da smo lahko med delavnico 
zaigrali na sintisajzer.« (Jakob) »Všeč mi je bilo, da si je g. Sa-
jovic vzel čas za nas in je pokazal, kaj delajo v njegovi službi. 

Všeč mi je bilo, ker je povedal, da imajo zaposlene gluhe gospe.« 
(Daša) »Naučil sem se, da škatlica razpade, če nisem natančen 
pri sestavljanju in lepljenju.« (Tim) »Všeč mi je bilo, ko smo se 
slikali s škatlicami, ker smo vsi pokazali svoje izdelke in ker smo 
se skupaj trudili za lepe škatlice.« (Katarina) »Bilo mi je všeč, ko 
smo začeli delati pokrov. Zelo mi je bilo všeč, ko so bile škatlice 
dokončane. Naučila sem se natančnosti pri izdelovanju.« (Maša) 
»Če se hočeš kaj naučiti, moraš natančno poslušati navodila.« 
(Ema) »Meni je bilo lepo, ko smo delali, veliko sem se naučil, na 
primer to, da moram zelo paziti, katere robove moram zlepiti sku-
paj.« (Alek) »Če dam preveč lepila, se papir strga.« (Luka) »Všeč 
mi je bilo, ko so bile škatlice narejene, ker so mi bile lepe.« (Anže) 
»Všeč mi je bilo na koncu, ko so bile škatlice narejene. Všeč mi je 
bilo tudi, ko smo delali pokrov in ko smo ovijali škatlico v okrasni 
papir. Najbolj všeč pa mi je bilo, ko smo lepili škatlico skupaj.« 
(Neja) »Najbolj všeč mi je bilo, ko je učiteljica izdelek pohvalila, 
ker sem bila prepričana, da sem naredila v redu.« (Valerija) »Ko 
sem lepila, sem pazila, da se mi škatlica ne prilepi na mizo in da 
ne ostane zrak pod papirjem, da ne lepim predebelo. Všeč pa, ko 
so bile škatlice končane, ker so bile lepe.« (Petra T.) »Všeč mi je 
bilo, ko so bile škatlice narejene do konca, ker so bile tako lepe.« 
(Maj) »Všeč mi je bilo, ker sem se naučil delati škatlice.« (Peter) 
»Všeč mi je bilo, ker smo naredili vlak iz škatlic, ko smo se slika-
li.« (Sašo)

Učiteljica Regina Bokan in učenci PB 2. b, c

20. otroški parlament

Stereotipi, diskriminacija in rasizem
V sredo, 3. marca 2010, sva se učenki 

9. razredov, Nina Štrekelj iz 9. b in Nika 
Sretenović iz 9. a, odpravili v Moravče, 
kjer je gostovalo letošnje 20. zasedanje 
otroškega parlamenta. Predstavniki več 
šol smo se zbrali v Kulturnem domu 
Moravče, kjer smo od 10. do 12. ure raz-
pravljali o letošnji tematiki – stereotipi, 
diskriminacija in rasizem. Za začetek nas 
je pozdravil predsednik otroškega parla-
menta in nam na kratko opisal svojo da-

našnjo dolžnost. Zatem sta sledili sloven-
ska himna in predstavitev osnovne šole 
Moravče. Župan občine g. Martin Rebolj 
in ravnateljica šole ga. Nuša Pohlin Sch-
warzbalt sta nas prijazno pozdravila in 
nas tudi spodbudila. Po uvodnem delu pa 
smo se vztrajno lotili letošnje tematike in 
poskušali poiskati vzroke in rešitve dis-
kriminacije, rasizma, tabujev, stereotipov. 
Pridružili so se nam tudi gostje, večina je 
bila nekdanja generacija OŠ Moravče, ki 

so z nami delili svoja soočanja z diskrimi-
nacijo. Proti koncu sodelovanja smo še s 
skupnim glasovanjem zaključili razpravo 
letošnje teme in določili temo naslednje-
ga, 21. otroškega parlamenta – spolno 
nasilje, droge in alkohol. Po končanem 
»resnem« delu pa nas je na koncu čakala 
pogostitev in spoznavanje s predstavniki 
drugih šol. 

Nika Sretenović, 9. a



32

Vzgoja in izobraževanje - Kultura

Revija pevskih zborov

V sredo, 17. marca, smo se okoli 17. 
ure odpravili v Smlednik na revijo pev-
skih zborov. Revija se je odvijala na OŠ 
Simona Jenka. Otroški pevski zbor z OŠ 
Škofljica je nastopil prvi. Predstavil se je 
s pesmimi Polževa snubitev, Vetrc in Uče-
njak. Zbor je vodila učiteljica Mateja No-
vak, spremljala pa jih je pianistka Manca 

Trček. »Odpeli« so zelo dobro. Nato je 
nastopilo še nekaj zborov. In že je napo-
čil naš trenutek. Imeli smo veliko treme. 
Najprej smo odpeli italijansko božično 
Dormi, Dormi. Sledila je pesem Hvalnica 
pomladnemu dnevu. Naša zadnja pesem 
je bila Sanjam sen. Tudi nas je spremljala 
Manca Trček s klavirjem. Po končanem 

petju smo odšli na malico in domov. Uči-
teljica Mateja pa je ostala še nekaj časa 
na razgovoru. Tudi starši so bili vljudno 
vabljeni, da prisluhnejo nam in drugim. 
Mislim, da smo se pod vodstvom učitelji-
ce Mateje Novak odlično odrezali.

Žana Stojanovič

Kultura

Sveti Florijan,  
zavetnik pred ognjem

Sveti Florijan, ki goduje 4. maja, 
je eden izmed bolj priljubljenih 
svetnikov na Slovenskem. Čašče-
nje je k nam prišlo iz Florijanove 
domovine Avstrije, k svetniku pa 
so se ljudje začeli zatekati pred-
vsem v času, ko so bile velike 
verjetnosti požara. Priljubljenost 
svetega Florijana se je še dodatno 
utrdila z nastajanjem gasilskih enot 
– leta 1673 je v Berchtesgadnu na-
stala prva gasilska brigada in od 
takrat dalje svetniku izkazujejo 
tako pomembno vlogo, kot jo ima 
še danes.

Florijanov življenjepis je klasič-
na zgodba mučencev iz 4. stoletja, 
ko je vladal cesar Dioklecijan, ki 
je znan kot največji preganjalec 
kristjanov. Kot najvišji uradnik pri 
cesarjevem namestniku v rimski 
provinci naj bi tudi Florijan pri-
znaval rimske bogove, a je jasno 

izrekel svojo pripadnost krščanski 
veri ter bil zato skupaj s štirideseti-
mi somišljeniki mučen. Po bičanju 
so vojaki z ostrim kovinskim orod-
jem z njegovega telesa trgali meso, 
a ker se Florijan še ni uklonil, so 
ga z mlinskim kamnom, naveza-
nim okoli vratu, vrgli v reko Ani-
žo (Enns), kar naj bi se zgodilo 4. 
maja 304. Po smrti naj bi se po eni 
od različic legende v sanjah prika-
zal neki ženi Valeriji ter jo prosil, 
naj reši njegove ostanke iz vode 
in jih pokoplje, kar se je tudi zgo-
dilo. Na grobu so kasneje zgradili 
cerkev in avguštinski samostan, 
njegovi posmrtni ostanki pa so bili 
preneseni najprej v Rim, nato pa 
so jih premestili v Krakov na Polj-
skem.

Zaradi legende so ljudje začeli 
verjeti, da jih lahko Florijan ščiti 
v stiskah, ki so povezane z vodo. 
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Tako je postal zavetnik pred poplavami, 
sušo in kasneje tudi pred požarom, častiti 
pa so ga začeli predvsem gasilci, dimni-
karji, kovači in nekateri drugi poklici. 
Hkrati so se oblikovali različna praznova-
nja in običaji (Florijanove maše, procesi-
je, koledovanja, netenje žegnanega ognja 
idr.), nekateri od njih imajo korenine v 
poganski tradiciji. Za svetega Florijana 
namreč lahko upravičeno domnevamo, da 
je krščanski naslednik rimskega vodnega 
boga Jupitra Plaviusa oziroma rimske po-
mladne boginje cvetja in pomladi Flore 
– svetemu Florijanu se namreč priporoča-
mo tudi za dobro letino, kot so se nekoč 
Flori (ali je navezava na boginjo kakor 
koli povezana zaradi imen, ni znano).

V umetnosti so se svetnikove podobe 
začele pojavljati na kmečkih fasadah, v 
ljudski umetnosti (slike na panjskih konč-
nicah, skrinjah, polknih …), kapelicah, 
cerkvah (zelo pogosto ga srečamo na ol-
tarjih v paru s svetim Jurijem), najpogo-
steje pa njegovo figuro vidimo na gasil-
skih domovih. Umetniki svetega Florija-

na prikazujejo v bojni opravi z zastavico 
ali ščitom, na katerem je križ, od kar je 
prevzel zaščitništvo pred ognjem, pa ga 
spremlja vedro vode, s katero navadno 
gasi goreč objekt, kot recimo hišo, cerkev, 
grad ali mesto. Med atributi lahko zasle-
dimo tudi mlinski kamen, ki spominja na 
Florijanovo mučeništvo, redkeje je poleg 
upodobljen orel, ki naj bi po eni od legend 
obvaroval mučenikovo truplo.

Florijanovih podob imamo tudi v na-
šem kraju precejšnje število. Seveda gre 
za slikarske upodobitve na gasilskih do-
movih, edino znano in tudi ohranjeno cer-
kveno delo pa je na zahodni steni laniške 
cerkve. Gre za kip svetega Florijana iz 19. 
stoletja, ki je bil prvotno na sedaj uniče-
nem stranskem oltarju, posvečenem prav 
opisovanemu mučencu. Na neki stari fo-
tografiji je plastični okras oltarja mogoče 
videti v njegovi originalni obliki, medtem 
ko so mu kasnejši obnovitveni posegi dali 
današnjo, nekoliko spremenjeno podobo.

Besedilo in fotografija
Nataša Kovačič 

DELO
DELO je časopis,  

v katerega se zatopiš
in premlevaš politiko,

nove fraze in čudne izraze.

Vsak si delo po svoje predstavlja,
vsak ga tudi po svoje opravlja.

Večino ga opravimo z rokami,
včasih z glavo,

pa tudi z nogami.

Za nekatere je delo zabava,
za druge nujna življenjska težava.

Mnogi si ga želijo, a ga ne dobijo.
Nekateri se ga branijo,  

ker raje doma spijo.

Dobičkarji brez dela kujejo dobičke,
delavci po opravljenem delu  

preštevajo drobižke.

Žensko delo že leta  
ni prave veljave imelo.

Čeprav potrebno,  
je v družbi manjvredno.

Marsikatera dela od jutra do mraka,
vendar le redke večerja doma čaka.

Marija Apovnik

Izpoved
Vsakič, ko pišemo zgodbe, pesmi, ko 

naše roke samodejno oblikujejo les, gli-
no ali ko nanašamo s čopičem na platno 
barve (slikar), hranimo svojo dušo, za-
gotavljamo rast. Vse to se zgodi, če se 
poglobimo vase, v svoje jedro, odpremo 
svoje srce, dušo. V sebi začutimo neskon-
čen vir energije, darove. Moč, ki nas žene, 
je neustavljiva nuja ustvarjanja. Da, člo-

vek je samo prevodnik, ki izpove sebe, 
kadar je v stiku sam s seboj. Do razcveta 
pride le, če sledimo svojemu srcu, duši. 
Če nam uspe svoja čustva izliti v storitve, 
moramo po odgovor v svojo dušo in srce. 
Vsak preprost človek, ki se v njem preta-
ka ljubezen do ustvarjanja, obogati sebe 
in druge.

Tončka Podlogar, Želimlje

Knjižnica sporoča

Mestna knjižnica Ljubljana v projektu Ljubljana –  
svetovna prestolnica knjige

Mestna knjižnica Ljubljana (MKL), 
največja splošna knjižnica v Sloveniji, 
združuje tradicijo in bogato strokovno ter 
kulturno dediščino prej samostojnih lju-
bljanskih splošnih knjižnic. 

V knjižnični mreži MKL je 38 enot, ki 
pokrivajo območje vse od Ljubljane do 
Velikih Lašč na eni strani in do Vodic na 
drugi. Potujoča knjižnica – bibliobus – 
pokriva še nekaj manjših krajev v okolici 
Ljubljane, kjer krajevnih knjižnic še ni.

Knjižnica zbira, strokovno obdeluje, 
vzdržuje, hrani in posreduje knjižnično 
gradivo. Zagotavlja dostopnost gradiva, 

ga izposoja, svetuje in pomaga pri njego-
vi izbiri in uporabi, pripravlja prireditve 
ter organizira posebne oblike dejavnosti 
za otroke, mladino in odrasle, namenjene 
spodbujanju bralne kulture. 

Knjižnico Škofljica aktivno obisku-
je 2414 članov, ki so si v letu 2009 
izposodili 102.994 enot knjižnične-
ga gradiva. 

Mestna knjižnica Ljubljana deluje kot 
enovit javni zavod od leta 2008. V lan-
skem letu so bili izpeljani vsi združitveni 
projekti in postopki, ki so bili potrebni, da 
je knjižnica pričela učinkovito poslovati. 

Našim uporabnikom je 
namenjenih 1,6 milijona 
enot knjižničnega gradi-
va. V letu 2009 je knjižni-
co zaradi izposoje na dom 
obiskalo 1.317.974 upo-
rabnikov. Na dom so si iz-
posodili 4,9 milijona enot 
knjižničnega gradiva. 
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Uporabniki so pridobili možnost uporabe 
vseh knjižnic MKL s plačilom samo ene 
članarine. Oblikovali smo tudi novo sple-
tno stran www.mklj.si  in Mesečnik pri-
reditev, ki redno prinašata informacije o 
pestrem dogajanju v naših knjižnicah. 

Sodelovanje v projektu Ljubljana 
– svetovna prestolnica knjige

Mestna knjižnica Ljubljana bo svoje 
programe prireditev v letu, ko se Ljublja-
na ponaša z nazivom svetovne prestolnice 
knjige, obogatila s še več dogodki, pove-
zanimi s knjigo, branjem in znanjem, ki 
bodo potekali v času trajanja projekta med 
23. aprilom 2010 in 23. aprilom 2011. Pri-
reditve, bralni nastopi, natečaji, pogovor-
ni večeri, razstave, ustvarjalne delavnice 
in drugi dogodki, povezani s knjigo, bra-
njem in pisanjem, se bodo odvijali v knji-
žnicah mesta Ljubljane, v Trubarjevi hiši 
literature in na ljubljanskih ulicah. 

Kot uvod v letošnje praznično doga-
janje, povezano s knjigo, smo že konec 
lanskega leta v Mestni knjižnici Ljublja-
na v okviru projekta Beri širše – beri 
Slovence! kot prvi v Sloveniji pričeli s 
poskusnim projektom izposoje elektron-
skih knjig v Knjižnici Bežigrad, v letu 
trajanja svetovne prestolnice knjige pa 
bomo izposojo e-bralnikov razširili še 
na druge enote knjižnic v Ljubljani. Na 
posameznem bralniku je naloženih deset 
do petnajst elektronskih knjig, pravila za 
izposojo bralnikov pa so enaka kot za na-
vadne knjige.

Eden večjih projektov, s katerim Me-
stna občina Ljubljana odpira svoj prispe-
vek k svetovni prestolnici knjige, je akcija 
spodbujanja branja in nakupa knjig Knji-
ge za vsakogar. Z nacionalnim projektom 
prodaje izbranih knjig po ugodnih cenah 
v knjižnicah in muzejih po Sloveniji, ki 
ga koordinira Mestna knjižnica Ljublja-
na, želimo izpostaviti pomen branja za 
razvoj posameznika ter obiskovalce teh 
prostorov spodbuditi k branju in nakupu 
kakovostne literature. K sodelovanju je 
pristopilo 111 slovenskih krajevnih knji-
žnic, bralci pa bodo lahko izbirali med na-
slovi 21 znanih slovenskih in tujih uvelja-

vljenih avtorjev, po dostopni ceni 3 evre. 
Knjige bo v tem času mogoče kupiti tudi 
v knjižnici Vodice.

Skupaj z Mestno občino Ljubljana in 
Muzejem in galerijami mesta Ljubljane 
bo Mestna knjižnica Ljubljana sodelova-
la v programu novega prostora kulturne 
ponudbe v Ljubljani, v Trubarjevi hiši 
literature – odprtje bo predvidoma 23. 
aprila letos. Prostor za srečanja in različ-
ne dogodke bo v času trajanja Svetovne 
prestolnice knjige središče dogajanj v 
prestolnici, povezanih s knjigo, branjem 
in literaturo. 

Dogodke v okviru svetovne prestolnice 

Bralnik (foto: arhiv MKL)
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knjige bomo pričeli 23. aprila letos s foto-
grafskim natečajem Mesto-knjiga-ljudje 
v Knjižnici Otona Župančiča. Zapise fo-
tografskih podob trenutkov s knjigo bomo 
zbirali do 10. septembra 2010, razglasitev 
zmagovalcev in odprtje razstave prispelih 
fotografij napovedujemo 1. oktobra 2010 
v Mediateki Knjižnice Otona Župančiča. 

V okviru Svetovne prestolnice knjige 
bomo spomladi v Knjižnici Prežihov Vo-
ranc pričeli s projektom Knjižnica, moj 
azil, s katerim bomo k dogajanju v knji-
žnici povabili prebivalce Azilnega doma 
v Ljubljani: z bralnimi srečanji, delavni-
cami, jezikovnimi tečaji in okroglo mizo 
4. oktobra letos, s katero bomo tudi širšo 
javnost opozorili na problematiko migra-
cij in begunstva. Dogajanje bomo zaklju-
čili ob svetovnem dnevu poezije, 21. mar-
ca 2011, z mednarodnim večerom branja 
poezije v slovenskem in tujih jezikih. 

Obiskovalcem knjižnic bomo spomladi 
in jeseni predstavili tudi umetnost stripa – 
Strip: ob bok knjižnim klasikom. V spo-
mladanskem delu bo med 12. aprilom in 
1. majem v Knjižnici Otona Župančiča na 
ogled razstava del hrvaškega risarja stri-
pov Julesa Radilovića – razstavo bomo 
odprli s pogovorom z avtorjem, ki ga bo 
vodil novinar Mladine in ljubitelj stripov 

Max Modic. Jesenski cikel promocije 
stripa napovedujemo med 11. oktobrom 
in 1. novembrom še v Knjižnici Prežihov 
Voranc. 

Na različnih postajališčih v Ljubljani 
pa bo med 23. in 28. avgustom Potujo-
ča knjižnica Mestne knjižnice Ljubljana 
pripravila Filmobus, teden projekcije fil-
mov, posnetih po literarnih predlogah, ki 
jih bomo s spremljevalnimi dogodki or-
ganizirali na postajališčih bibliobusa in v 
parku v središču Ljubljane.

Leto, posvečeno knjigi, bomo v Mestni 
knjižnici Ljubljana zaključili s posveto-
vanjem z okroglo mizo Knjižnica, srce 
mesta: med tradicijo in prihodnostjo 8. 
novembra letos. V sodelovanju z izbrani-
mi ustanovami s strokovnega področja in 
področja širše javnosti se želimo aktivno 
vključiti v prostor izmenjave mnenj, idej 
in strokovnih pobud za nadaljnji kakovo-
stni razvoj Ljubljane na področjih knjige, 
branja, znanja in kulture. V okviru posve-
tovanja bomo organizirali tudi okroglo 
mizo z uglednimi gosti o aktualnih vpra-
šanjih vsakodnevnega dialoga med knji-
žnico, mestom in obiskovalci knjižnic.

Nismo pa pozabili na najmlajše obisko-
valce. Prav tako spomladi pričenjamo z 
uvajanjem novega pristopa k pravljičnim 

uram s plesom v okviru projekta Plešem s 
knjigo, ki ga pripravljamo v sodelovanju 
s plesno šolo Kazina. Knjižnice Mestne 
knjižnice Ljubljana bodo v času prestol-
nice knjige bogatejše tudi za interaktivni 
model Kosovirjeve žlice, realistično ma-
keto, narejeno po knjigi Svetlane Maka-
rovič Kosovirja na leteči žlici, ki bo na-
menjen najmlajšim za zabavno poslušanje 
pravljic in pesmic. 

Za obveščanje o vseh prireditvah v 
Mestni knjižnici Ljubljana bomo na sple-
tnih straneh knjižnice posebej izpostavi-
li izbrane projekte, ki jih pripravljamo 
v okviru Svetovne prestolnice knjige v 
ljubljanskih knjižnicah – in v tem okvi-
ru tudi spletni projekt Knjižni klub, ki bo 
vsem navdušenim bralcem nudil prostor 
za interaktivnost in literarne vsebine še v 
virtualnem okolju knjižnice. 

V Mestni knjižnici Ljubljana se doga-
ja ogromno zanimivih reči, zato čim prej 
obiščite vašo knjižnico, kjer si boste lah-
ko zbrali želeno knjigo, prelistali časopis, 
brskali po internetu ali preprosto koristno 
preživeli čas v prijetnem knjižničnem 
okolju. 

Vesna Trobec,  
Mestna knjižnica Ljubljana

Novo na knjižnih policah
ODDELEK ZA ODRASLE

0 Splošno, računalništvo, menedžment
KRAGELJ, Ingrid: Svet preglednic: učbenik za program Ad-

ministrator, modul Informacijsko-komunikacijska tehnologija in 
strojepisje, vsebinski sklop Osnove računalništva in za program 
Ekonomski tehnik.

DESKANJE po varnih vodah: gradiva za učitelje
ŠTERK, Tanja: Kaj morate vedeti o internetu, pa si ne upate 

vprašati svojih otrok?: priročnik za starše
VEČJEZIČNI poslovni priročnik: tematski slovar poslovnih 

izrazov in fraz v šestih jezikih
1  Filozofija, okultizem, psihologija

POGAČNIK, Marko: Skrivno življenje Zemlje: celovita šola 
geomantije

TEMPLAR, Richard: 100 pravil za srečno ljubezen
THOMAS, Lorraine: Kako biti super mami: 10 spretnosti, ki 

jih potrebuje vsak starš
KACH, Hanni: Metulji otrok: nega umirajočega otroka doma
HARVEY, Steve: Bodi ženska, razmišljaj kot moški: kaj si 

moški zares mislijo o ljubezni, intimnosti in razmerjih
2  Verstvo

CAMPBELL, Joseph: Poti do sreče: mitologija in osebna pre-
obrazba
3  Sociologija, ekonomija, vzgoja, etnologija

ŠIROK, Mojca: Zadnji rimski cesar: razpad italijanskega po-

vojnega strankarskega sistema in politični vzpon Silvia Berlus-
conija

TEMPLAR, Richard: 100 pravil, kako obogateti
WINTERHOFF, Michael: Naj naši otroci ne postanejo tirani: 

še je čas za pozitivne spremembe
BYRON, Tanya: Mali vragci: vodnik za spremembe vašega 

družinskega življenja in prijetnejše trenutke z otroki
OVSEC, Damjan J.: Praznovanje pomladi in velike noči na 

Slovenskem in po svetu
5  Okolje, biologija, živalstvo

DARWIN, Charles: O nastanku vrst: z delovanjem naravnega 
odbiranja ali ohranjanja prednostnih ras v boju za preživetje

JANNESS, Hannu: Oglašanje naših ptic
6  Medicina, kmetijstvo, vrtnarstvo

ZADRA, Elmar: Točka G: tantrični vodnik v skrivnostni svet 
ženske spolnosti

VEGETARIJANSKO jejmo, se mesu odpovejmo
ILICH, Slavka: Paradižniki z mojega vrta
SQUIRE, David: Moj prvi vrt: osnovni priročnik, ki bo vrtnar-

skim začetnikom pomagal oblikovati čudovit vrt
SQUIRE, David: Vrtni škodljivci in bolezni: osnovni priroč-

nik za prepoznavanje ter zatiranje škodljivcev in bolezni na vr-
tnih rastlinah

SQUIRE, David: Zeliščni vrt: osnovni priročnik za gojenje 
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zelišč ter oblikovanje, zasajanje, posodabljanje in urejanje ze-
liščnega vrta
7  Umetnost, fotografija, glasba

WOLFFLIN, Heinrich: Temeljni pojmi umetnostne zgodovi-
ne: problem razvoja sloga v novejši umetnosti

FREEMAN, Michael: 101 vrhunski nasvet za digitalno foto-
grafijo

ČERIČ, Jasna: Zgodovina glasbe II: učbenik za poučevanje 
zgodovine glasbe v srednjih glasbenih šolah
80/82  Jezikoslovje, literarna teorija

GORRISSEN, Margarita: Slovnica z vajami kratko & pregle-
dno. Španščina: slovnične vaje z rešitvami in izčrpno razlago

DENEUX, Michael: Slovnica z vajami kratko & pregledno. 
Francoščina: slovnične vaje z rešitvami in izčrpno razlago

MATVEJEVIĆ, Predrag: Kruh naš
821-311.2  Družabni roman

PEETERS, Koen: Veliki evropski roman
KERRIGAN, Kate: Gracin dar
KINSELLA, Sophie: Se me spomniš?
WEISBERGER, Lauren: Vsi, ki kaj veljajo
CARROLL, Ni mi mar zanj
ULICKAJA, Ljudmila Evgen'evna: Daniel Stein, prevajalec
TOMŠIČ, Marjan: Uroki polne lune
SWARUP, Vikas: Revni milijonar
ADLER, Elizabeth: Povabilo v Provanso
LAHIRI, Jhumpa, Tolmač tegob
BARBERY, Muriel: Eleganca ježa
ROZINA, Roman: Galerija na izviru Sončne ulice
ADIGA, Aravind: Beli tiger
LAURENS, Stephanie: Vragova nevesta
TAGORE, Rabindranath: Izbrane zgodbe
GAVALDA, Anna: Tolažba
WOODIWISS, Kathleen E.: Snubec proti svoji volji
PARKS, Adele: Konec igre
KLEYPAS, Lisa: Za vsako ceno
DODD, Christina: Takšna, kakršna si

ERNAUX, Annie: Leta
821-311.6  Zgodovinski roman

HARRIS, Robert: Zarota
SIVEC, Ivan: Saga o Karantaniji, 2. del, Cesar Arnulf

821-312.6, 929  Biografski roman, biografije
GLOGOVEC, Viktorija Zmaga: V viharju izgnanstva
SIMČIČ, Miro: Ženske v Titovi senci
NOONAN, Peggy: Ko je kraljeval značaj: zgodba o Ronaldu 

Reaganu
821-7  Humor

STEFANOV, Valeri: Izgubljena osla
FEYNMAN, Richard Phillips: Gotovo se šalite, gospod Fe-

ynman!
821-94 Spomini

KUEGLER, Sabine: Plenilka in plen: v džungli zahodne ci-
vilizacije

ROJEC, Darja: Pa jo imam …
821-312.4  Kriminalke

CHILD, Lee: Velika prevara
GERRITSEN, Tess: Kirurg
HOČEVAR, Darja: Noč in megla
PATTERSON, James: 8. priznanje
MORRISON, Boyd: Barka

821-312.9  Znanstvena fantastika
GROSSMAN, Lev: Čarovniki

821-992 Potopisi
MCGREGOR, Ewan: Dolga pot naokrog: lovljenje lastne  

sence
DJURA Jelenko, Saša: Camino: Izkušnja, dolga 800  

kilometrov
Pripravila: Alma Vidmar Mederal

KNJIŽNICA ŠKOFLJICA objavlja KNJIŽNE NOVOSTI  
tudi na internetni strani:

www.skofljica.si in www.lavrica.eu

Kaj berejo knjižničarji?
Thomas Cathcart & Daniel Klein: ALI STE ŽE SLIŠALI O PLATONU …: kako razumeti fi-
lozofijo s pomočjo šal

Knjiga izpod peresa harvardskih diplo-
mantov filozofije Toma Cathcarta in Da-
vida Kleina nas na zabaven način popelje 
skozi filozofske koncepte, ki jih avtorja 
poskušata razložiti in bralcu približati s 
pomočjo šal.

Knjiga je razdeljena v deset sklopov, ki 
pokrijejo vsak po eno filozofsko discipli-
no (metafiziko, logikom, etiko …), zno-

traj posameznih sklopov pa se seznanimo 
z vsemi pomembnejšimi filozofskimi 
koncepti, ki so uveljavljeni v posameznih 
disciplinah.

Optimist pravi: »Kozarec je napol 
poln.«

Pesimist pravi: »Kozarec je napol pra-
zen.«

Racionalist pravi: »Kozarec je dvakrat 

večji, kot je treba.«
Za konec naj dodam, da je letos pri za-

ložbi Vale Novak izšla knjiga »Aristotel 
in svinjka se gresta politiko: kako razu-
meti politične dvoumnosti s pomočjo fi-
lozofije in šal« izpod peresa istih dveh 
avtorjev.

Priporočam.
Gregor Matevc

Drew Hayden Taylor: PONOČNJAK
Življenje šestnajstletnice Tiffany je sila 

zapleteno. Ima slabe ocene, poročilo o 
šolskem (ne)uspehu skrije pred očetom, 
mama je pred dobrim letom zapustila dru-
žino, Tiffany živi le z očetom in babico 
Ruth, ki ji ne more nadomestiti mame, za 

povrh ima Tiffany fanta Tonyja, ona je pri-
padnica Indijancev, živi v rezervatu Otter 
Lake, njen fant pa je belec in njegov oče 
niti slučajno nima dobrega mnenja o Indi-
jancih. Položaj postaja vse slabši, Tony si 
najde drugo dekle … Oče Tiffany odredi 

»home arest«, ko izve za slabe ocene …
Sredi celotne depresivne družinske si-

tuacije, kjer oče in hči prebolevata mamin 
odhod in med njima skoraj ni komunika-
cije (oz. poteka »po listkih«), se pojavi 
nenavaden gost – podnajemnik iz Evro-
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pe. Ime mu je Perre L'Errant in »moral 
se je stapljati z okoljem« kot žival, od 
tega je bil odvisen njegov obstanek. Per-
re L'Errant je magično bitje (sova-volko-

dlak-vampir), ki je že pošteno zdolgoča-
seno in se že več stoletij klati po svetu.

Nad samim delom nisem preveč nav-
dušena, preveč odprtih problemov trga 

zgodba, niti preveč srhljiva ni, kaj vem … 
mogoče je knjiga lahko v tolažbo tistim 
najstnikom, ki imajo le kakšnega od pro-
blemov glavne junakinje.

Bernarda Ščetinec

Vabimo vas na 

 KNJIŽNI KLUB, 
 in sicer na večer POEZIJE s pesnico 

 ALENKO JERAJ z Iga.
Pridružite se nam v sredo,  

26. 5. 2010, ob 19:00 v Knjižnici Škofljica.

Literarni večer bo vodila pisateljica Sonja Pirman!

          Vabljeni na

POTOPISNO PREDAVANJE
TURČIJA, 

KEKOVI OTOKI
Spoznali boste Turčijo, zaklade otočja KEKOVA, LIKIJ-
SKO kulturo in mitologijo, LIKIJSKE grobnice in poto-
pljena mesta (Lykia sunken citys), naravne katastrofe …

Prisrčno vabljeni v TOREK, 11. 5. 2010, ob 19:00 v 
prostore Knjižnice Škofljica.

Predavala bo ERNA KROŠELJ
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ŠRD Kosec na odbojkarskem turnirju na Igu
V četrtek, 11. marca 2010, se je na Igu 

odvijal rekreacijski odbojkarski turnir. 
Udeležba na turnirju je bila velika, saj 
se je turnirja udeležilo 8 ekip z Iga in 
sosednjih občin. Tudi ekipa ŠRD Kosec 
se je kot vsako leto udeležila turnirja. 
Po začetnem žrebu in ogrevanju smo 
se ekipe pomerile v kvalifikacijah. Tek-
movanje se je hitro začelo, saj dvorana 
na Igu omogoča igranje na treh igriščih 
hkrati. Ekipi ŠRD Kosec se je kljub do-
brim nasprotnikom s požrtvovalnostjo 
in dobro igro uspelo prebiti v nadaljnje 
tekmovanje. Četudi smo bili že utrujeni 
in je bila pozna ura, turnir se je zaključil 
malo pred polnočjo, smo, željni novega 
odličja, odigrali še eno dobro igro in na 
koncu dosegli odlično 3. mesto. Z Iga 
smo se odpravili dobre volje z mislimi 
na nova tekmovanja in uspehe.

ŠRD Kosec

Načrtno delo z mladimi obrodilo sadove – 
vabilo v državno reprezentanco!

V mesecu aprilu je na spletno pošto 
Športnega društva Škofljica prispelo spo-
ročilo, da sta dva igralca škofljiške eki-
pe starejših dečkov, LUKA JANEŽIČ in 
JAN ŽNIDARŠIČ, povabljena na trening 
kandidatov za igranje v slovenski držav-
ni reprezentanci. Te novice smo se vsi, 
ki delamo v Športnem društvu Škofljica, 
zelo razveselili. Poziv pomeni prizna-
nje našemu delu z mladimi rokometaši 
in potrditev, da smo na pravi poti glede 
strokovnega pristopa pri vzgoji mladih v 
športu. Vztrajali bomo pri začrtani poti 
svoje rokometne šole.

Luka in Jan sta uspešna rokometaša 
ekipe starejši dečki, ki jo trenira Andrej 
Topolovec. Mlada športnika nam kažeta, 
da se da z močno voljo, z rednimi obiski 
treningov (štirikrat tedensko) in z resnim 
pristopom k delu preseči meje povprečja 
in se dvigniti na višji nivo.

Luka kot vratar in Jan kot desni zuna-
nji igralec sta bila že sedaj gonilni sili v 
moštvu, s tem povabilom pa sta dobila za 
svojo kakovost še potrditev širše stroke. 
Za njiju je poziv v državno reprezentanco 
velika čast in priznanje, obenem pa za vse 
nas tudi izziv za še boljše delo ne samo 
igralcev, ampak tudi trenerskega tima in 

Športnega društva kot celote – v organi-
zacijskem smislu.

Taki in podobni uspehi škofljiškega ro-
kometa (in plesa) so kazalnik, da je vre-
dno vlagati v športno udejstvovanje mla-
dih, pa naj bo to glede prostovoljnega dela 
v društvu, trenerskih zadolžitev ali pa ma-
terialnih donacij lokalnega gospodarstva. 

Pogovor z mladima rokometašema bomo 
objavili v prihodnji številki Glasnika.

V imenu upravnega odbora ŠD Ško-
fljica še enkrat iskreno čestitamo našima 
mladima rokometašema in jima želimo 
čim boljših iger v dresu s slovenskim dr-
žavnim grbom.

Za ŠD ŠKOFLJICA Janez Rigler
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Razočaranje po tekmi in veselje 
ob osvojeni srebrni medalji

V soboto, 24.4.2010, je članska ekipa 
ŠD Škofljice, še zadnjič v tej sezoni igrala 
uradno tekmo v 2.DRL v domači dvorani. 
Po robu so se postavili prvakom 2.DRL – 
igralcem RK Velike Nedelje. Odločeni, da 
prvi v tej sezoni omenjeni ekipi vzamejo 
skalp, so domači igralci krenili v srečanje 
zelo motivirano in zavzeto in rezultat take 
igre je bilo vodstvo s tremi zadetki, kmalu 
po začetnem otipavanju in izenačenosti v 
prvih minutah. Povedli so celo s štirimi 
zadetki, vendar se je gostom uspelo zbrati 
in ob nekaj napakah domačih se je polčas 
končal z rezultatom 16:14. V tem polča-
su sta se zgodili tudi dve diskvalifikaciji 
in sicer po ena na vsaki strani. Najprej je 
v 22. minuti »pordečel« gostujoči vratar 
Kovačec, dve minuti zatem pa še Sanko-
vič, pri ekipi Škofljice.

V drugi polčas so naši igralci krenili 
še bolj odločno in razlika je naraščala do 
plus pet zadetkov - 27:22, nekje okrog 
petdesete minute. Od tu naprej pa se je vse 
skupaj obrnilo na glavo. Poškodba Nere-
da, nekaj izključitev, par tehničnih napak 
in gostujoča ekipa je prednost izničila in 
celo prešla v vodstvo. Zaradi nestrinjanj 
s sodniškimi odločitvami, sta prejela rde-
či karton, oz. sta bila diskvalificirana še 
Cvetko in trener Bašič, zaradi treh izklju-
čitev pa je bil diskvalificiran tudi Bučar. 
Sledila je sedemmetrovka za goste, ki so 
jo uspešno realizirali in povedli za dva 
zadetka. Do konca tekme je domačinom 
uspelo priti na zadetek zaostanka, za kaj 
več pa je žal zmanjkalo časa. Razočara-
nje igralcev domače ekipe je bilo očitno, 
vendar smo zmogli toliko dostojanstva, 
da smo pošteno segli v roke gostujočim 

igralcem in jim potrdili boljšo igro ter če-
stitali za osvojeno lovoriko.

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

STRELCI: ŠD Škofljica: Cvetko 6, Ne-
red 5, Boljtežar 8, Slanc 1, Sankovič 3, 
Potrbin 3, Bučar 3 zadetke

RK Velika Nedelja: Meško 1, Hanželič 
2, Horvat 3, Veselko 6, Kneževič 1, Ivan-
čič 8, Tušak 2, Kumar 3, Špindler 2, Kvar 
2 zadetka.

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

vratu obesil predsednik združenja drugo-
ligašev, g. Martinčič, smo izpolnili oblju-
bo, ki smo jo dali pred začetkom sezone, 
da se bomo uvrstili v 1B ligo. Mnogo je 
bilo tistih, ki v našo namero niso verjeli. 
Igralci, vodstvo ekipe in tudi vodstvo ŠD 
Škofljica smo vedeli, da imamo požrtvo-
valno ekipo, strokovno vodstvo in zveste 
navijače in da nam spričo naštetega mora 
uspeti. Ko smo po prvem delu prvenstva 
osvojili prvo mesto, smo vedeli, da smo 
zelo blizu. V drugem delu smo začeto pot 
samo še nadgradili in uspeh je tu. Vsi, ki 
smo sodelovali pri naši poti proti višjemu 
rangu tekmovanja, smo zelo zadovoljni z 
opravljenim delom. Bilo je ogromno dela, 
žrtvovanega ogromno prostega časa, pre-
litega ogromno znoja, prebrodenih mno-
go poškodb, vendar se je izplačalo. Ves ta 
trud je poplačan s to medaljo in zavestjo, 
da smo delali prav. Naše tekme niso osta-
le neopažene, saj upam, da smo uspeli za 
rokometno igro navdušiti mlade fante, ki 
so nas gledali in se hoteli poistovetiti vsak 
s svojim skritim idolom. Prva potrditev 

je prišla že s pozivom dvema starejšima 
dečkoma v državno reprezentanco. Tudi 
to govori v prid našemu delu.

Vsem donatorjem, sponzorjem, po-
močnikom, sodelavcem in mnogim ano-
nimnim ljudem, ki so bili pripravljeni 
pomagati, še posebej pa občini Škofljica, 
se v imenu moške članske ekipe ŠD Ško-
fljica, iskreno zahvaljujemo za sodelova-
nje, donirana sredstva, odobrene termine v 
dvorani in kakršno koli pomoč pri naši za-
črtani poti. ŠD Škofljica je v zelo kratkem 
času postala spoštovan in zaupanja vreden 
klub v slovenskem merilu. Smo enakopra-
ven sogovornik na Rokometni zvezi Slo-
venije in spoštovani pri svojih predlogih. 
Svoj položaj želimo samo še nadgrajevati 
in zato si želimo, da bi se sodelovanje z 
občino in občinskim gospodarstvom še 
poglobilo. V naslednji sezoni nas čaka 
zahtevno tekmovanje, po strokovni in fi-
nančni plati, v vseh starostnih skupinah in 
samo skupaj lahko ponovimo, oz. nadgra-
dimo letošnji uspeh. Vse to naše početje 
bazira samo na tem, da želimo mladim v 
naši sredini zagotoviti kreativno preživlja-
nje prostega časa, jih s ceste potegniti v 
športno udejstvovanje in s tem obogatiti 
kakovost življenja v naši občini.

Na koncu sporočamo še željo, da bi nas 
v prihodnji sezoni, v višjem rangu tekmo-
vanja, v naši lepi dvorani spremljalo in za 
nas navijalo čim več gledalcev, predvsem 
pa navijačev. Z dobrim vzdušjem, dobrimi 
rezultati in pošteno – fer igro, bomo naše 
poslanstvo in ugled rokometa na Škofljici 
dvignili na zavidljiv nivo, ki bo primerljiv 
s tistim iz večjih rokometnih sredin.

Janez Rigler,
vodja moške članske ekipe ŠD Škofljica

ŠD Škofljica : RK Brežice - Zmaga domačinov
Pričel se je drugi del tekmovanja v 2. 

DRL, v skupini za razigravanje od 1. do 8. 
mesta. Ekipa ŠD Škofljice je na povratni 
tekmi v soboto, 20.3. 2010, gostila ekipo 
iz Brežic in zmagala, tokrat z rezultatom 
32:25. Tekma je bila neke vrste revanša 
za naše rokometaše, saj je bila gostujoča 
ekipa edina, ki je škofljiškim rokometa-
šem uspela odščipniti točko in sicer v prvi 
tekmi nadaljevanja lige.

Domači igralci so začeli silovito, zelo 
dobro v obrambi, domiselno v napadu in 
rezultat take igre je bilo visoko vodstvo( 
10:3) nekje na polovici prvega polčasa. 
Nato pa je sledil preobrat, popolna črna 
luknja v domači ekipi, kot se je izrazil 
eden od gledalcev in gostje so po del-
nem rezultatu 9:2, izid izenačili na 12! Po 
dokaj panični in raztrgani igri se je prvi 

polčas končal z rezultatom 16:14 za ekipo 
ŠD Škofljice.

Tudi drugi polčas se je začel tako, kot 
se je končal prvi, z veliko tehničnimi na-
pakami na obeh straneh in s tesnim vod-
stvom domače ekipe. Igra je postajala če-
dalje bolj groba, vrstile so se izključitve 
(na obeh straneh), rezultat vsega naštete-
ga pa je bilo edino vodstvo gostujoče eki-
pe na tekmi in sicer pri rezultatu 20:21. V 
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nekaj napadih so se potem domači igralci 
zbrali in prešli v vodstvo, ki so ga v na-
daljevanju tekme še stopnjevali. V tem 
obdobju sta strelsko kraljevala Nered in 
Sankovič, ki sta bila praktično nezgrešlji-
va. Obramba je zopet delovala brezhibno, 
vratar Peskar pa je skozi celo tekmo bra-
nil na zelo visoki ravni.

V zadnjih 5 minutah tekme je prišlo do 
rezultata 28:23 v korist domače ekipe. 
Strasti so bile zelo razvnete in so v 58. 
minuti dosegle vrelišče, ko je po prekršku 
domačega igralca Bučarja nešportno rea-
giral gostujoči igralec Godler in na igrišču 

je prišlo do vsesplošnega prerivanja. So-
dnika sta uspešno rešila nastalo situacijo 
in oba vročekrvneža poslala v slačilnici.

Tekma se je lahko nadaljevala in doma-
či igralci so jo rutinirano, ob bučni podpo-
ri navijačev, pripeljali do konca, z razliko 
+7.

S to zmago si je ekipa ŠD Škofljice na 
stežaj odprla vrata k zastavljenemu cilju, 
to je, uvrstitev v 1.B ligo. Seveda pa cilj 
še ni izvršen, saj je za to potrebno še ne-
kajkrat zmagati. Prva priložnost za to bo 
že naslednjo soboto, ko Škofljičani gostu-
jejo v Hrastniku.

Strelci: 
ŠD ŠKOFLJICA: Nered 10, Verčkov-

nik 1, Palackovič 1, Slanc 1, Sankovič 9, 
Huskič 1, Potrbin 3, Bučar 6 zadetkov;

RK BREŽICE: Božič 6, Godler 1, Tom-
šič 6, Stajnko 6, Ščurk 3, Cerjak 1, Zorič 
2 zadetka.

Posebej je potrebno omeniti škofljiške-
ga vratarja Peskarja, ki je vso tekmo bra-
nil zelo dobro in ima ogromno zaslug za 
domačo zmago.

Janez Rigler,
vodja članske ekipe ŠD Škofljica

Pridružite se nam na prireditvi  
Igram rokomet in plešem 2010

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. 

Zadnjo soboto v mesecu maju se bomo 
rokometaši in plesalke zbrali na šolskem 
igrišču. Veselo bo od 11.ure dopoldan, 
ko bodo najmlajše rokometne selekcije 
odigrale uvodne tekme s povabljenimi 
ekipami sosednjih občin. Tekme se bodo 

vrstile do 19. ure zvečer in se končale s 
tekmo veteranov. V času med tekmami 
nas bodo tudi letos s svojimi plesnimi 
točkami zabavale plesalke plesnih skupin 
ŠD Škofljica, ki s svojimi nastopi pope-
strijo marsikatero prireditev. Na igrišču in 
ob njem bo zabavno. Otroci se bodo po-
merili v streljanju na lesenega golmana, 
prostovoljci pa bomo poskrbeli za lačne 
in žejne. Tudi plesalke 30 plus pripravlja-
jo novo točko, s katero nas bodo razvese-
lile. Za večerne ure pa nastop glasbenega 
gosta.

Naša prireditev je postala tradicionalna. 
Je nagrada za uspešno delo vsem petim 
rokometnim ekipam in plesalkam. Obe-
nem je tudi zahvala vsem donatorjem in 
sponzorjem, brez katerih naših uspehov 
ne bi bilo ter seveda Občini Škofljica, ki 
nas izdatno podpira. 

V soboto, 29. maja, se bomo zbrali na 
šolskem igrišču. Ves dan se bo dogajalo! 
Pridite in se nam pridružite, saj se bo na-
šlo za vsakega nekaj! 

ŠD Škofljica Metka Debevec

Vabilo na kolesarski izlet v Belo krajino – Metliko
Vabimo vas na kolesarski izlet v Belo krajino, v Metliko, ki bo v soboto, 22. maja 2010. 

Izlet je netekmovalnega značaja in zato primeren za širok krog kolesarjev.
START IN PROGA

Start bo v Rakovniku ob 8. uri zjutraj. Vsi, ki bi se želeli 
udeležiti tega prijetnega maratona, se dobimo ob 7. uri pred 
gasilskim domom na Lavrici ali ob 7:20 pred železniško po-
stajo v Rakovniku.

Peljali se bomo mimo Škofljice, Šmarja - Sapa, nato skozi 
Grosuplje, Mlačevo in Luče do Krke, nato mimo Žužember-
ka, Dvora, Soteske, Podturna, Semiča in Gradca do Metlike. 
Daljši postanek bo pri Gostinstvu CVET v Vrčicah pri Semi-
ču, kjer bo tudi malica.

PRIJAVE
Predprijave sprejemamo po tel. 031/398 389 (Franci), 

041/550 727 (Bojan) ali na e-naslovu mtb@lavrica.eu, in sicer 
do 17. maja 2010. Vsak udeleženec pri prijavi prejme rekla-
mno majico.

STROŠKI
Organizator krije stroške organizacije in malice, startnino 

plača udeleženec sam. Organizirana bosta povratni avtobusni 

prevoz in prevoz koles. Predhodne prijave za avtobus so ob-
vezne.

NAGRADE
Vsak udeleženec prejme kolesarsko priznanje.

PREDPISI ZA SAMO VOŽNJO
Vozi se skladno s cestnimi predpisi in v zaprti koloni brez 

prehitevanja.

DRUGE DOLOČBE
Organizator ne odgovarja za morebitne posledice in škodo, 

ki bi nastala med vožnjo. Prav tako ne odgovarja za škodo in 
posledice, ki bi jih udeleženec povzročil sebi, med seboj ali 
kakšni tretji osebi. Izlet bo ob vsakem vremenu, če ni drugače 
predhodno obveščeno v sredstvih javnega obveščanja.

V letih 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 
2007 in 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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Kristian, Matija, Katja, Anja, Tamara – odličen uvod v 
atletsko tekmovalno sezono 2010

Sezona ŠDM ŠPELA Škofljica se je 
pričela z državnim prvenstvom v dvora-
ni (4. 2. 2010). Ker Slovenija ne premo-
re atletske pokrite krožne steze, smo se 
odpravili v Linz, kjer je avstrijska zveza 
organizirala državno prvenstvo Slovenije 
v krožnih tekih. 

Na tekmovanju so nastopili Kristian 
Grunfeld, Matija Mohar, Matevž Fakin, 
Manca Groznik, Maruša Mišma in Kaja 
Zupančič. Najbolj nestrpno smo priča-
kovali nastop Maruše Mišmaš, saj smo 
želeli izvedeti, ali smo v zimskem času 
naredili napredek. Kljub zapletom pri 
organizatorju je Maruša nastopila na 400 
m in v cilj pritekla v svoji skupini daleč 
pred tekmicami in s časom 58,66 popra-
vila svoj rekord za dve sekundi, kar pa je 
na koncu zadostovalo za 4. mesto. Za njo 
sta se podala na 800 m Matija Mohar in 
Matevž Fakin. Suvereno sta nastopila in 
Matija Mohar je z odličnim finišem pri-
tekel na tretje mesto s časom 2:04:09. 
Načrtovali smo tudi popravek državnega 
rekorda na 3000 m in okoli 19:30 se je na 
lov za rekordom podal tudi Kristian Grun-
fed. Seveda smo vedeli, da smo trenirali 
in delali odlično in rekordno znamko je 
Kristian prestavil na 9:39:98.

Seveda pa so se tekmovanja nadaljevala 
in pot nas je vodila v Slovensko Bistrico 
(21. 2. 2010), kjer je potekalo državno 
prvenstvo v suvanju krogle. Nastopili so 
tudi člani ŠDM ŠPELA: Tamara Dizdare-
vič, Katja Zof, Manca Groznik in David 
Šavli. Tamara je s sunkom 11,33 m osvo-
jila tretje mesto med mladinkami, Katja 

pa je s sunkom 10,38 m osvojila četrto 
mesto.

V soboto, 6. 3. 2010, je v Domžalah po-
tekalo zimsko državno prvenstvo v metih. 
Nastop je bil zelo pozitiven, saj je Katja 
Zof že v prvi seriji vrgla kopje 45,18 m, 
kar je pomenilo na koncu drugo daljavo 
v državi za mlajše mladinke. Tamara Diz-
darevič je v suvanju krogle zmagala (mi-
ting). 

V nedeljo, 28. 3. 2010, pa smo se od-
pravili v Brežice, kjer je potekalo državno 
prvenstvo v metih za pionirke, pionirje 
in starejše mladince in mladinke. Vedeli 
smo, da je Katja Zof zelo dobro pripra-

vljena in je trenutno najboljša metalka v 
pionirski kategoriji v metu kopja, zato 
je napetost pred tekmovanjem naraščala. 
Zelo odločno je Katja že v uvodnem metu 
pokazala tekmicam, da bodo morale ko-
pje zalučati blizu državnega rekorda, če jo 
bodo želele premagati. To jim ni uspelo in 
Katja je upravičila naslov favoritke in tek-
mo zaključila z metom 46,77 m. Nastopi-
la je tudi Anja Zof in tudi ona je dokazala, 
da ima odlično roko za metanje kopja, saj 
se je na koncu tudi ona veselila tretjega 
mesta med starejšimi mladinkami z me-
tom 32,03 m. Trener in hkrati oče Katje 
in Anje je po tekmi dejal: »Ko bo glavna 
sezona, bodo kopja frčala še dlje.«

To bi bilo na kratko vse, z nestrpnostjo 
pa se že pripravljamo na kvalifikacije za 
nastop na Mladinskih olimpijskih igrah v 
Singapurju.

Špela Dizdarevič,
ŠDM ŠPELA Škofljica
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VABILO NA
ROLANJE IN KROS ZABAVE  

IN VESELJA v ŠKOFLJICI
12. rekreativno prvenstvo v hitrostnem rolanju in krosu

Prireditev bo potekala v četrtek, 13. maja 2010, s pričetkom ob 18. uri 
pred OŠ Škofljica v organizaciji ŠD Mladih Špela Škofljica.

Pokrovitelj prireditve:   OBČINA
     ŠKOFLJICA
  
                           

                  
PRIJAVE
Prijave bodo možne na dan tekmovanja na prireditvenem prostoru med 17. in 18. uro.
Zaželene so predhodne pisne prijave na naslov (v prijavi navedite ime in priimek, naslov ter letnico rojstva): 

ŠD MLADIH ŠPELA ŠKOFLJICA
Klanec 11, 1290 Škofljica, ali na elektronsko pošto: akspela@siol.net
Kontakt: Špela Dizdarevič, GSM: 041/604 185
Startnine NI!

Starostne kategorije 
Ženske Moški Urnik 
Cicibanke 2003  in mlajše 200 m Cicibani 2003  in mlajše 200 m 18.05
Cicibanke  2002 300 m Cicibani  2002 300 m 18.10
Cicibanke 2001 400 m Cicibani 2001 400 m 18.15
Cicibanke  2000 400 m Cicibani  2000 400 m 18.20
Ml. pionirke  1999 600 m Ml. pionirji  1999 600 m 18.25
Ml. pionirke  1998 600 m Ml. pionirji  1998 600 m 18.30
St. pionirke  1997 800 m St. pionirji  1997 800 m 18.40
St. pionirke  1996 1000 m St. pionirji  1996 1000 m 18,50
St. pionirke 1995 1000 m St. pionirji 1995 1000 m 19.00
Mladinke  1994–1991 2000 m Mladinci  1994–1991 2000 m 19.10
Članice  1990–1974 2000 m Člani  1990–1974 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

Šport in rekreacija

Pozor!
Otroci do 14. let lahko nastopijo le s pisnim 
dovoljenjem staršev. Obvezna je zaščitna 
oprema. Brez ustrezne zaščitne opreme na-
stop ne bo dovoljen.

Vabljeni vsi, ki ste radi v dobri družbi. 
VABLJENI!
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»Bolano u nulo« (odmev)
V marčevski številki Glasnika je bilo 

objavljeno pismo g. Antona Mušiča z na-
slovom Bolano u nulo. 

Kot pišete, g. Mušič, sočustvujete z geji 
in lezbijkami, in jih imate za nesrečne lju-
di, kar je marsikaterega med njimi nasme-
jalo. To niso bolni in nesrečni ljudje, so 
takšni kot vsi drugi, če pa imajo težave, 
jih nimajo zaradi svoje spolne usmeritve, 
temveč zaradi nestrpne okolice, del katere 
ste tudi vi. Takšne težave bi zaradi nestr-
pne okolice imel vsak človek in to zaradi 
različnih okoliščin, ne le homoseksualno-
sti. 

Usmerjenost spolnega nagona na isti ali 
drugi spol nima zveze s starševskim na-
gonom, ta je neodvisen in enako razvit pri 
homo- ali heteroseksualnih osebah. Zato 
je vaša domneva, da je homoseksualna 
zveza »namenjena samo nemotenemu so-
bivanju in posebnemu uživanju dveh od-
raslih oseb« do homoseksualcev žaljiva. 
Če pa ste do njih žaljivi, ne morete reči, 
da z njimi sočustvujete, tudi če bi bilo to 
potrebno.

Ker sem predsednica Društva za za-
ščito živali Škofljica, vem, kakšen odnos 

ima do živali večina ljudi. Vidi jih le kot 
predmete, ne kot živa bitja. Isti ljudje pa 
se pri argumentaciji proti posvojitvam 
otrok s strani homoseksualnih parov hitro 
spomnijo na živali. Kar naenkrat se rav-
nanje živali dojema kot edino sprejemlji-
vo. Zakaj potem živali ne dojemamo tako 
v vsem bistvu in jih nehamo zanemarjati 
ali celo mučiti? Naj dodam, da se homo-
seksualne oblike vedenja pojavljajo tudi 
pri določenih živalskih vrstah. Izumrtje 
živali kot tudi splav, ki ju omenjate, pa 
imata povsem drugo ozadje in z zgodbo 
o posvojitvah iz predmeta vašega pisma 
nima nobene zveze, prav tako so povsem 
neumestne tudi primerjave z maticami in 
vijaki. S sveto preproščino ste zamešali 
jabolka in hruške. 

Posvojitve otrok s strani homoseksual-
nih parov ne bodo povzročile ne razpada 
tradicionalne družine ne izumrtja ljudi. 
Saj nas je že zdaj na svetu preveč, tako da 
se ni treba bati. Zaradi sprejetja Družin-
skega zakonika ne bo nič manj tradicio-
nalnih družin in nič več homoseksualcev. 
Obenem pa – zakaj se ne zanimate za tiste 
tri razrede otrok v Sloveniji, ki že živijo 

v takšnih družinah? Zakaj hočete siste-
matično kršiti njihove pravice? Vprašajte 
učitelje na šolah, njihove sosede in pri-
jatelje, če so ti otroci in družine kaj dru-
gačni. Tudi homoseksualno vedenje se s 
tem ne spodbuja, saj je homoseksualnost 
prirojena in ne privzgojena. Ne nazadnje 
homoseksualci izhajajo iz heteroseksual-
nih družin, kajne? 

Oblike družin se širijo in nove ne ogro-
žajo že obstoječih. Gre le za večjo mo-
žnost, da vsak posameznik zaživi takšno 
obliko skupnega bivanja, kot jo potrebu-
je, saj s tem ne ogroža nikogar. Nestrpna 
večina ne more in ne sme odločati o pra-
vicah manjšine, prav takrat se pojavljajo 
največje in najsistematičnejše kršitve člo-
vekovih pravic. Tudi spravo, o kateri več-
krat pišete, boste in bomo lahko doživeli 
le takrat, ko se znebite sovraštva do vsega 
drugačnega. 

V prihodnje bodite pazljivejši pri svo-
jem pisanju, saj le-to utegne biti kršenje 
8. člena Zakona o medijih? Lep pozdrav!

Barbara Győrfi,
Društvo za zaščito živali Škofljica

Kanalizacija na Lavrici končno deluje (odmev)

Pojasnilo uredništva
Pisma bralcev odražajo izključno osebno mnenje avtorja in kot taka ne odražajo 

mnenja in dela uredništva.

Kdaj bo kanalizacija na Lavrici res de-
lovala za vse, ki bi se radi nanjo priklju-
čili?

Povod za moje pisanje je članek iz za-
dnje aprilske številke Glasnika z naslo-
vom Kanalizacija na Lavrici končno de-
luje.

Ne drži namreč trditev pisca navede-
nega članka, da bo to prvi kraj v Občini 
Škofljica, ki bo v osrednjem delu v celoti 
komunalno prenovljen in na novo opre-
mljen s kanalizacijo ter plinovodom. Ko 
izpodbijam to trditev, seveda upam, da se 
šteje, da celotna Babškova pot leži v osre-
dnjem delu Lavrice. 

Objekti v zadnjem delu Babškove poti, 
in sicer od hišne št. 39 naprej, to je kar 
nekaj samostojnih hiš, nekatere z več go-
spodinjstvi, niso priključene na komunal-
no omrežje kljub dejstvu, da je bil za ta 
del trase izdelan projekt za izvedbo ka-
nalizacije ter so lastniki navedenih hiš že 
plačali prispevke za izvedbo kanalizacije. 
Vzrok naj bi bil v tem, da pristojne službe 
na občini do sedaj niso uspele pridobiti 
soglasja enega izmed lastnikov zemljišča, 



44

Pisma bralcev

po katerem je predvidena trasa za izvedbo 
kanalizacije, da gre eden od sekundarnih 
vodov po njegovi parceli. Dejstvo je, da 
smo krajani tega predela Lavrice izpadli 
iz načrtov komunalne ureditve naselja in 
smo zato resnično prikrajšani. 

S plinovodom je drugače. Energetika 
je omogočila priključitev na plin vsem, 
ki smo to želeli. Plinovod poteka po ce-
lotni Babškovi poti, vendar smo krajani, 
stanujoči na zgoraj opisanem delu Bab-
škove poti, zopet prikrajšani. Po delu 
Babškove poti, kjer je položena plinska 
cev, je namreč vožnja z običajnim oseb-
nim avtomobilom zaradi poškodovane-
ga in ugreznjenega asfalta že tvegana za 
uporabo. Poškodovani del ceste naj bi si 
že nekajkrat ogledali odgovorni možje z 
ustreznih občinskih služb, vendar le-ta žal 
še vedno ni saniran. Upam, da krajani na 
sanacijo našega dela ceste ne bomo čakali 
toliko časa, kot so kupci na sanacijo cest v 
nakupovalnem središču Rudnik.

Rajko Fatur,
Lavrica

Zamude, odmevi, sporočila, mnenja, nasveti, 

kampanja idr.
Te dni sem začel pospravljati polico, na 

kateri so ležali Glasniki prejšnjega leta. Iz 
njih štrlijo rumeni listki in na njih zabe-
ležke, ki kličejo po odgovorih.

Moram priznati, da so mi šli nasveti g. 
Pavlinjka globoko do srca. Prav zato po-
spešeno uživam sadove svojega dela, in 
to počnem sedaj vedno intenzivneje in z 
lahkoto, kajti sadov je res celo izobilje! 
Volilne kampanje pa nikakor ne morem 
nehati, saj je še niti začel nisem! Rezulta-
te mojega dela (ne le papirnega!) so obča-
ni ocenili že večkrat in z vsemi ocenami 
sem bil zadovoljen! Pa še berem, da sem 
svoje možnosti že izkoristil itd. No, go-
spod, sprijazniti se bo treba, da že dvajset 
let živimo v demokraciji. Ta res ni na su-
per ravni, a je vendar takšna, kot jo sou-
stvarjamo, kot si medsebojno privoščimo 
in svetujemo … 

Gospoda P. sicer ne poznam, a ker se 
je meni zahvalil »za neučinkoviti« sistem 
križišč v Škofljici, menim, da je verjetno 
strokovnjak za te zadeve, in sem pričako-
val, da bo vsaj namignil na boljšo rešitev, 
kot so jih uspeli narediti državni strokov-
njaki in pooblaščeni projektanti. Naj pa 
dodam, da je bilo v nekdanjem križišču 

»na špici« in v neposredni okolici veliko 
nesreč, tudi več smrtnih! Če nič drugega, 
se kaže, da je sedanje stanje veliko var-
nejše. A to za vsestranske strokovnjake ne 
šteje nič!

Ker sicer cenim pronicljivo pisanje 
omenjenega občana o nekaterih občin-
skih tegobah, sem mu hotel predlagati, 
da skupaj pripravimo eno gospodarno 
»civilno« občinsko listo za jesenske vo-
litve. Žal potem preberem, da ni in nikoli 
ne bo kandidat za kakšno izvoljivo mesto. 
Kakšna škoda za »našo malo vas in njene 
vaščane«! 

Kako dolgo traja realizacija nekaterih 
»občinskih projektov«, kaže tudi podalj-
ševanje mestnega avtobusa št. 3 do Ško-
fljice. Ali veste, da smo zgodbo začeli že 
davno, da smo zemljišče za obračališče 
trojke kupili, menda že v prvem ali dru-
gem mandatu naše občine. In sedaj, v letu 
2010, smo še vedno v veselem pričakova-
nju mestnega avtobusa! Res pa je, da so 
to bili časi, ko smo »imeli denar« in smo 
kupili prenekatero, za občino še danes in 
v prihodnosti potrebno zemljišče. Sedaj 
– berem – komaj krpajo občinski žakelj s 
prodajo srebrnine (zemljišč)!

Pred časom sem se z uradnimi številka-
mi spraševal, kam gre občinski denar! Se-
veda sem naivno pričakoval odgovor od 
prvega, ki za to odgovarja. A ta nima časa 
za taka kampanjska vprašanja! Brali smo, 
kako sta se podžupana odzvala na moje 
ugibanje o plačah. O tem sem nalašč jav-
no »ugibal«, ker občina tega »drobiža« ni 
hotela javno objaviti. Oba sta svoje delo 
in plačilo lepo opravičila, a niti besede ni-
sta uporabila v bran podvojenim stroškom 
za delovanje občine! Zakaj podpirata ta-
kšno zapravljanje denarja? Nemara o tem 
sploh nimata svojega mnenja? Morda pa 
ga imata, a ga v tem stanju dobrega (pla-
čanega) soglašanja in ubranega sodelova-
nja ne moreta javno razglašati! To pa je še 
bolj žalostno. 

Upam si trditi, da naša vodilna občin-
ska trojka sodi v privatnem življenju med 
dobre strokovnjake in družinske gospo-
darje. Diplomirani gradbenik, uspešni 
podjetnik in profesor »so obetali« razcvet 
občinskega življenja in naložb v Škofljici. 
A resnična zgodba, kljub občinski tihoti, 
počasi prihaja na dan. Če pogledate rezul-
tate, ki jih na državni ravni med sloven-
skimi občinami dosega Škofljica, boste 
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vsaj žalostni, morda celo jezni! Glede na 
zbrane podatke in ocene občinskega dela 
si upam želeti, da tako negospodarnega 
občinskega vodstva ne bi imeli nikoli več! 

Berem, da se v naši občini dela tudi 
nezakonito. Tako piše eden izmed ob-
činskih mož z Lavrice. Čakal sem, da se 
bo na »dokazano« nezakonitost odzval 
g. župan, ki naj bi bil varuh zakonitosti, 
pa nič! Tudi kdo drugi ne komentira tega 
očitka. Verjetno torej pisanje nima resne 
teže in je namenjeno kakšni kampanji! 
G. Božič edini od funkcionarjev /+/ šče 
krivce za občinsko krizo in navaja kot za-
četek krize v občinski upravi zadnje leto 
mojega mandata. Naj mu povem, da se 
v tem močno moti. Občinska uprava je 
bila tedaj bistveno manjša, a je zato trdo 
in usklajeno delala! Kriza vodenja in ne-
gospodarno ravnanje v naši občini sta se 
začela v letu 2007, v letu 2008 pa se je 
stanje še grozljivo poslabšalo. Številke, ki 
kažejo stanje naše občine, so neizprosne. 

Upam, da sedaj o volitvah že lahko pi-
šemo tudi navadni občani, saj je to temo 

začel gospod župan! On je očitno v le šti-
rih letih dosegel, kar je hotel, in zadovo-
ljen odhaja. Občina pa je za »sto mest« 
nazadovala! Sedaj nam bo, kot trdi, iz 
stranke SDS predlagal svojega »kompe-
tentnega kandidata«, ki bo njegovo delo 
(razsipavanje z občinskim denarjem) na-
daljeval. Lepa hvala in Bog nas varuj! Po-
tem nas gotovo čaka stečaj in priključitev 
h kakšni boljši sosednji občini!

Berem tudi navdušujoče hvale o sogla-
snem delu župana in svetnikov, strank in 
list. Toda to ni bila javna razprava, ki bi 
pokazala, kdo se je za kaj zavzemal in bil 
morda proti. Vse je bilo vnaprej dogovor-
jeno!? Občinski svetniki so zadeve na se-
jah usklajeno sprejemali in bili praviloma 
»po dveh urah« že na splošni debati ob 
pivu! Občani pa smo bili o tem in onem 
včasih celo obveščeni. Žal se zdaj kaže, 
koliko nas je takšno poenoteno gospodar-
jenje stalo. Brali smo mnenja, da v obči-
ni opozicija ni potrebna. Edino opozicija 
pa sta konkurenca in nadzor! Prisotnost 
opozicije pomeni prisotnost demokracije. 

Sicer se zgodi, da je »končna cena« vla-
danja zelo visoka, previsoka, včasih tudi 
krvava! A podatke, kam so naš župan, dva 
podžupana in petnajst občinskih svetni-
kov s svojim soglasnim delovanjem pri-
peljali našo skupnost, lahko preberete v 
članku o črni gazeli. 

Odhajajoči prvi mož potoži nad skro-
mnimi občinskimi prihodki iz komunal-
nih prispevkov! Pa veste, da postaja tudi 
on sam investitor, ki naj bi mu bil znižani 
in odmerjeni prispevek še previsok in se je 
na odmero celo pritožil. Kolikšno je bilo 
dodatno zmanjšanje in kolikšnega plačila 
občina ne misli dajati v javnost. Tako zdaj 
tudi meni postaja vse jasneje, kar mi je tu 
in tam kateri od dobro obveščenih šepnil 
na uho: »Zdaj je vse drugače, kot je bilo 
... vsak gleda le nase …«/»Zakaj župan 
nikoli ne zagovarja svojih stališč?«/»Še 
nikoli nismo imeli tako slabega občinske-
ga sveta!« itd! 

Se potem sploh še lahko čudimo rezul-
tatom?

Jože Jurkovič

Nasveti
Gaia svetuje

Bodite v trendu – poskrbite 
za zasaditve v loncih Telefon: 080 81 22, e-pošta: gaia@klubgaia.com

Sajenje v okrasne lonce postaja modni hit. Trenutno 
so najbolj priljubljene visoke, koničasto oblikovane 
sklede iz gline, betona ali plastike. Običajno se odlo-
čimo za skupino – izberemo večjo, srednjo in manjšo 
velikost. Osnovno pravilo pri izbiri posod je skladnost 
materialov in barve fasade, tlakov in vrtne opreme. 

Najbolj priljubljene so rastline, cepljene na deblo. 
Pod krošnjo miniaturnih drevesc se tako vedno najde 
dovolj prostora za sezonsko menjavanje cvetja. Pre-
verjena izbira so ginko sorte mariken, počasi rastoči 
predstavniki macesnov in elegantni pahljačasti javorji. 
Vrtnici namenimo sončno lego in prostorno skledo, od-
ločimo pa se za sorto, ki ne bo imela težav z boleznimi. 
Družbo ji lahko delajo trpežne trajnice, ki so dekorativ-
ne večji del leta: sivka, hermelika, plazeči skrečnik, ho-
mulice, netreski … Vse bolj priljubljene so tudi okra-
sne trave in raznovrstne hoste, ki lepo uspevajo tudi v 
senčnih kotičkih. 

Minimalizem v rumenih in vijoličnih odtenkih
Tudi pri sajenju sezonskega cvetja prihaja v ospred-

je minimalizem. Veliko je rastlin, ki ne potrebujejo 
družbe, med najelegantnejše pa sodijo gavra, kleoma, 
grmasta bazilika, okrasne trave ter posodovke - dipla-
denija, stebelna lantana, rantonetijeva krompirjevka, 
drobnocvetna kasija, abutilon. Vse bolj cenjene so tudi 
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strukturne rastline, kot so cipresasta konj-
ska griva, talinum, lanovec, avstralska ki-
jevka in raznovrstne okrasne koprive. Pri 
mešanih zasaditvah pazimo na skladnost 
barv. Če želimo v korak z modo, to sezo-
no izberimo vijoličasto in rumeno cvetje.

Za zdravo in bujno rast cvetlice 
potrebujejo našo pomoč

Ne glede na to, za kakšno zasaditev se 
odločimo, pa moramo biti nadvse pozor-
ni pri izbiri substrata. V mislih imejmo, 
da bo moral nežnim cvetlicam izbrani 
substrat služiti dolgih šest mesecev, ko 
bodo izpostavljene soncu. Izogibamo se 
doma pripravljene zemlje, saj lahko vse-
buje škodljive primesi, ki uničijo naše na 
novo posajene rastline, izbiramo le med 
kakovostnimi in preverjenimi substrati. 
Za sezonske rastline je najboljša visoko-
kakovostna zemlja za balkonske rastline 
Plantella Balkonia, ki vsebuje pet ključ-
nih komponent za zdravo rast: kvalitetno 
huminsko šoto, hranila v mineralni obliki, 
organsko gnojilo guano, vlakna bio culta 
za zadrževanja vode in hranil ter aktiva-
torje cvetenja za večje število cvetnih na-
stavkov. 

Revolucionarna novost na  
področju gnojenja

Petkomponentna visokokakovostna ze-
mlja za balkonske rože Plantella Balko-
nia vsebuje dovolj hranil za začetno rast 
mladih sadik, po približno enem mesecu, 
ko začnejo rastline hitreje rasti in bujno 
cveteti, pa jim je hranila treba začeti do-
dajati. Dobrodošla novost na trgu, ki bo 
navdušila predvsem lastnike balkonov in 
teras, je gnojilo Plantella Tabs za cvetoče 
in zelene rastline v obliki šumeče table-
te. Revolucionarna oblika je za uporabo 
nadvse priročna, odpade pa tudi nevar-
nost predoziranja, ki je zaradi človeškega 
dejavnika velikokrat prisotna pri tekočih 
gnojilih. Z učinkovitim doziranjem so 
rastline konstantno enakomerno prehra-
njene in s tem odpornejše proti suši, bo-
leznim in škodljivcem. Gnojilo v obliki 
šumeče tablete se dobro meša z vodo in se 
raztopi v manj kot eni minuti. Mikrokli-
ma, ki jo ob zalivanju ustvari tableta, obo-
gati vodno raztopino s CO2, kar omogoča 
še hitrejšo rast in boljšo odpornost rastlin. 
Eno pakiranje zadostuje za 20 litrov vode 
oziroma ena šumeča tableta zadostuje za 
liter vode. S tako pripravljeno raztopino 
rastline zalijemo enkrat tedensko. 

Strokovnjaki Kluba Gaia
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Krajevni praznik Dan Lavrice 2010 
Tudi letos bomo – že tretjič zapovrstjo – na Lavrici praznovali svoj krajevni praznik, in sicer v soboto, 12. junija 2010. Ce-

lodnevna prireditev, ki bo kot prejšnji leti potekala pred podružnično šolo na Lavrici, se bo že dopoldne pričela s kolesarskim 
izletom po Barju, raznimi športnimi tekmovanji, sprehodom na Lisičje in Orle in raznimi tematskimi delavnicami. Tudi popoldne 
bo namenjeno predvsem otrokom, vse do kulturne prireditve, kjer bomo ob mnogih nastopajočih podelili tudi krajevna priznanja. 
Večer pa bo ob ritmih glasbene skupine namenjen zabavi in druženju. Za hrano in pijačo bo seveda poskrbljeno. 

Verjemite nam, da bo veselo in zabavno. Pridite!
Krajevna skupnost Lavrica, 

organizacijski odbor
ks@lavrica.eu

Občane Občine Škofljica

V A B I M O
na odprtje novega dela pokopališča 

Trate v Škofljici,
ki bo v petek, 14. maja 2010,  

ob 18. uri.

Blagoslov bo opravil ljubljanski pomožni škof 
msgr. dr. Anton Jamnik,

 sledil pa bo kratek kulturni program.

Vljudno vabljeni!

Boštjan Rigler
Ž U P A N

Občinski odbor
Nove Slovenske zaveze Škofljica

vabi vse občane in župljane na

SPOMINSKO MAŠO
ZA POMORJENE  
DOMOBRANCE

IN DRUGE VOJNE IN  
POVOJNE ŽRTVE

v soboto, 29. maja 2010,
ob 19. uri.

Po maši bosta v župnijski cerkvi
na Tratah še obred in kulturni program.

Vljudno vabljeni!
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Glasba je zvonka radost. (nemški pregovor)

ČE BI RADI PREŽIVELI VEČER BREZ TELEVIZIJE,
VAS VABIMO

NA  SREDE PETJA ZA ZABAVO.
VSAKO SREDO OD 18. URE NAPREJ 

V GOSTILNI ČOT, PIJAVA GORICA
PRIDEŠ, KO MOREŠ, OSTANEŠ, KOLIKOR MOREŠ, POJEŠ, KOLIKOR TI DA SRCE.

PRIDI IN  POMAGAJ USTVARITI EN LEP VEČER.   

Da bi umiril misli, poj – in sprostil se boš.  (Sri Sri Ravi Shankar)

Informacije 041/611 009 (Tončka)

VABILO
V soboto, 15. 5. 2010, bodo naši novinci 

dali obljube in s tem postali pravi SKAV-
TI. Vabimo vas, da z nami delite veselje ob 
tem dogodku ter se nam pridružite pri sveti 
maši, ki bo spremljala obred obljub in bo 
ob 20:00 v Svetem Ahacu (pri Turjaku). Po 
maši sledi pogostitev, kjer bomo zelo veseli 
tudi kakšnih domačih dobrot. J

Skavti iz Škofljice

ODDAMO PROSTOR  
ZA TRGOVINO

 (Lahko tudi za druge namene – skladišče, pi-
sarno itd.)

V prostorih Gasilskega doma v Iški vasi od-
damo prostor s 102 m2 površine za odprtje trgo-
vine z živili in gospodinjskimi potrebščinami. 
Prostor je pred leti že služil v ta namen. Obsega 
prodajni prostor, ločena skladišča za živila in 
neživila, stranišče, centralno ogrevanje, svoj 
električni priključek in ločena vhoda za kupce 
in skladišče. Trgovina bi pokrivala relativno ši-
roko področje kupcev, saj je najbližja tovrstna 
trgovina v središču Iga in v Brestu. Način po-
slovanja, franšizo itd. prepuščamo zainteresi-
ranim. Franšizo nudita zainteresiranemu naje-
mniku trgovca Mercator inTuš.

Vse podrobnejše informacije prejmete na tel. 
041/721 353 in 041/723 872.

PGD IŠKA VAS

Zahvala
Ob selitvi poslovanja se vsem 

strankam s Pijave Gorice in širše 
okolice zahvaljujemo za zvesto-
bo in zaupanje.

Želimo vam kvalitetno trgo-
vsko oskrbo in postrežbo tudi na-
prej.

Trgovina Deteljica,
Hamdi Pintolli
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Ob smrti naše drage mame, babice, prababice, sestre in tete

MARIJE VRBEC, roj. BOŽNAR 
(1924–2010), iz Sel pri Lavrici

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki so jo pospremili na njeni 
zadnji poti, nam izrekli pisno ali ustno sožalje ter darovali cvetje, sveče in dar za cerkev. Iskrena 

hvala župniku Lojzetu Zupanu za lep obred, župnijskemu pevskemu zboru za lepo zapete pesmi in hvala PGD Lavrica. Iskreno 
se zahvaljujemo tudi zdravnici Tatjani Jezerc Križanič, sestri Miči, patronažni sestri Sonji in negovalki Nadji.

Hvala vsem in vsakemu posebej.
Vsi njeni

ZAHVALA

Številni prostovoljci iz vseh sedmih barjanskih občin so letos konec marca dokazali, da jim ni vseeno za 
naravo na Ljubljanskem barju. Na tradicionalni, že četrto leto povezani čistilni akciji, z nazivom STOP 

divjim odlagališčem na Barju, so sodelovali tudi prostovoljci iz občine Škofljica.
Pri tem ne gre samo pobiranje smeti, ampak za gradnjo novega odnosa do narave tudi pri tistih, ki se akci-
je niso udeležili. Zgledi vlečejo in namen akcije kot varovanje okolja za boljšo kvaliteto življenja, je prav 

gotovo tudi letos dosegel svoj namen. Za konec torej zahvala vsem prostovoljcem iz območja  
občine Škofljica.

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

          
 

            

              

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Polovica 
Gost se jezi, saj čaka na hrano že debelo 
uro: 
"Kdaj bom vendar dobil polovico piščanca?" 
"Takoj, ko bo še kdo naročil polovico! Kje 
ste pa že videli, da bi zaklali le polovico 
piščanca?" 

Pametno 
"Kaj delaš tam zadaj, 
Boris?" vpraša učitelj 
učenca. "Verjetno nič 
pametnega, kajne?" 

"Res je. Vas poslušam!" 

Znana žena 
"Ali veš, da je o moji ženi 
včeraj pisalo v časopisu." 
"Kaj res?"                   .   
"Ja. Pisalo je, da je na 
svetu pet procentov 
žensk preveč." 



Dogodki v barvahDogodki v barvah

Oč istimo Slovenijo - na LavriciOč istimo Slovenijo - na Lavrici

Utrinki cvetne nedeljeUtrinki cvetne nedelje




