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Kazalo - Uvodnik

Uvodnik
Nekako sem natiho upal, da bom lahko pomladanski uvodnik 

začel z veselo novico o odprtju novih prostorov vrtca v naselju 
Lanovo. Žal se je odprtje zopet odmaknilo, podžupan Roman 
Brunšek (SLS), ki se v predmetni zadevi zelo angažira, pa počasi 
pregoreva, vendar, hvala Bogu, ne obupuje. Tako je – v upanju, da 
bo v aprilu mogoče napovedati odprtje prepotrebnih novih oddel-
kov predšolske vzgoje – skupaj s podžupanom Ivanom Jordanom 
(LDS) prestavil napovedani intervju za mesec dni. (Nato je samo-
iniciativno pripravil nekaj aktualnih poročil s področja vzgoje in 
izobraževanja.) Zato smo se za to številko na klepet odpravili k 
naši pesnici Tončki Podlogar. Gospa je za svoja leta neverjetno ži-
vahna in zgovorna. Pogovarjali smo se o njenem življenju, literar-
nem ustvarjanju, pogovor pa je nanesel celo na Indijo in Ameriko. 
Gospa nam je med klepetom prebrala nekaj svojih pesmi, ki so ji 
najbolj pri srcu.

Na januarski seji občinskega sveta je svetnik Jožef Žlahtič (SD) 
izrazil pomembno misel: Nismo sicer lastniki zemljišč, smo pa 
gospodarji prostora. Na seji so namreč kar štirje investitorji pred-
stavili svoje načrte o gradnji novih stanovanjskih sosesk. Nove 
pozidave niso v skladu z željo po omejitvi priseljevanja, saj ob-
čina ni sposobna zagotoviti ustrezne komunalne infrastrukture že 
za trenutno populacijo, kaj šele za tisoč ali več novih prebivalcev. 
Svetniki so se spraševali, ali sploh imajo pravico ustaviti investi-
torje, in sklenili, da se bodo zbrali na posebni seji, ki bo posvečena 
samo prostorskim načrtom in apetitom po gradnji stanovanjskih 
sosesk. Ob tem pa je vse tiho glede gradnje doma za ostarele, kljub 
temu da svetnik Jože Rojc (Desus) skorajda na vsaki seji občinske-
ga sveta sprašuje, kaj se dogaja s tem projektom. Med tem pa se 
izteka rok trajanja podeljeni koncesiji. Menda velja le še do konca 
letošnjega leta. Bo izgubljena?

Seja, povezana s prostorskimi zadevami, se je odvila ravno na 
debeli četrtek. S poročilom smo pohiteli, tako boste lahko primer-
jali januarske in februarske sklepe in si tako ustvarili mnenje o de-
lovanju naše občine in njenih organov. Investitorji so menda zelo 
nejevoljni – samo čakamo lahko, ali bo sledila kakšna tožba zaradi 
povzročanja poslovne škode.

V tej številki vam v branje poleg poročil s sej občinskega sveta 
ponujamo veliko novic iz občinske hiše, ki govorijo o zelo aktual-
nih temah. Začenjamo tudi s predstavitvami naselij oziroma zasel-
kov, ki so odmaknjeni od vsakodnevnega dogajanja. Za to številko 
smo se odpravili v Brezje.

Marec je mesec, ko se posebej spomnimo žensk in mater. Mate-
ram želim, da ne bi nikoli obupale nad materinstvom, ženskam pa, 
da jim nikoli v življenju ne bi bilo žal, da so se rodile kot ženske. 
Da jim bo uspelo, smo odgovorni vsi.

Iztok Petrič, odgovorni urednik
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Na 21. redni seji, ki je potekala 27. ja-
nuarja 2009, so svetniki najprej potrdili 
mandat svetniku Lojzetu Nebcu z Orel 
(Lista za domači kraj), ki je zamenjal To-
maža Štrumblja. Novi svetnik je v pred-
stavitvi povedal, da ga bodo zanimale 
zlasti gospodarske in kmetijske teme, 
zasedel pa bo tudi mesta, ki jih je v ko-
misijah občinskega sveta zasedal njegov 
predhodnik.

Poročilo z 21. redne seje občinskega sveta

Nove stanovanjske soseske – da ali ne?

Svetnik Lojze Nebec, Lista za domači 
kraj

V naslednji točki naj bi svetniki raz-
pravljali o Odlokih o spremembah in do-
polnitvah Odlokov o prostorskih uredit-
venih pogojih (PUP) za planske celote Š 4 
Lavrica, Š 9 Škofljica, Š 11 Gumnišče, Š 
12 Pijava Gorica in Š 13 Želimlje. Odlo-
ki so bili usklajeni s smernicami nosilcev 
urejanja prostora in s pripombami z javne 
razgrnitve. Ko je pripravljavec PUP-ov 
začel predstavljati spremembe, so svet-
niki ugotovili, da gradivo, ki so ga pre-
jeli, ni primerno. Iz njega namreč ni bilo 
moč razbrati, kakšne spremembe so bile 
vnesene. Svetniki tudi niso bili seznanje-
ni s pripombami z javne razgrnitve, niti 
s stališči pripravljavca do teh pripomb. 
Razvnela se je precej živahna razprava o 
gradivih, ki jih občinska uprava pripravlja 
svetnikom. Pripravljavec je pojasnil, da 
je na občino poslal več izvodov gradiv, 
iz katerih so bile spremembe jasno ozna-
čene. Posredovana so bila tudi stališča 
do pripomb z javne razgrnitve. Svetni-
ki so točko zaključili brez glasovanja in 

predlagali so, da se na temo prostorskih 
načrtov in ureditvenih pogojev skliče po-
sebna seja, na kateri bodo ob primernem 
delovnem gradivu lahko skupaj dorekli 
bodočo podobo občine. Svetnik in podžu-
pan Roman Brunšek je večkrat poudaril, 
da je pomembno predmetni odlok za Š 9 
Škofljica sprejeti čim prej, saj je povezan 
z zagonom vrtca v naselju Lanovo. S ča-
kanjem se odmika tudi odprtje vrtca.

V nadaljevanju so potencialni investi-
torji predstavljali urbanistične zasnove 
v Smrjenah ter na Škofljici in Lavrici. V 
Smrjenah naj bi pod investitorstvom pod-
jetja KA investicije, d. o. o., zraslo naselje 
6 enostanovanjskih hiš in 8 dvojčkov, kar 
bi skupaj zneslo 22 stanovanjskih enot. 
Prav tako v Smrjenah naj bi investitor 
Projekt Smrjene, d. o. o., zgradil 18 eno-
stanovanjskih hiš. Na Škofljici želijo gra-
diti ogromen objekt z luksuznimi stanova-
nji v velikosti od 90 do 175 m2 (investitor 
B.B.S. inženiring, d. o. o.) ter na Lavrici 
poslovno-stanovanjski objekt (2 poslovna 
prostora in 27 stanovanj) v izvedbi Ecu-
man, d. o. o . Po predstavitvah so svetniki 
razpravljali o možnostih, da investitorje 
zavrnejo. Prostorski načrti gradnjo na-
mreč omogočajo, problem pa predstav-
ljala komunalna infrastruktura, ki novega 
priseljevanja preprosto ne bo prenesla. Ali 
občinski svet gradnjo sploh lahko ustavi? 

Jožef Žlahtič je opozoril, da bodo gradbe-
nega bika enkrat morali zgrabiti za roge in 
najti mehanizme za gospodarjenje s pros-
torom. Občinski svet sicer ni lastnik zem-
ljišč, je pa gospodar prostora. Gašper Be-
denčič je opozoril na morebitne finančne 
posledice, če bi občina ovirala gradnjo in 
s tem delala investitorjem poslovno ško-
do. Z vprašanjem, koliko so svetniki sami 
aktivno sodelovali pri pripravi prostorskih 
načrtov, si je edini izprašal vest in tako 
potrkal tudi na vest drugih. Bojan Božič 
je opozoril na nagel prirast prebivalcev, ki 
vodi v kolaps, in pozval, naj se čim prej 
začne razmišljati o ukrepih. Damjan Pan-
gerc je pozval, naj občina prostorske akte 
pripravlja ekspresno. Ob tem je župan re-
kel, da so postopki priprave opredeljeni 
in da nima smisla hiteti, ker bi potem čez 
dve leti vnovič vnašali spremembe. Ob 
tem se sprašujemo, kaj je z izvedbenim 
delom razvojnega načrta občine, ki naj 
bi bil podlaga sprejemanju PUP in ostalih 
aktov. O predstavljenih urbanističnih za-
snovah svetniki niso sklepali, zagotovo pa 
vsi nestrpno pričakujemo sejo občinskega 
sveta, ki bo posvečena samo prostorskim 
vprašanjem.

Nato so svetniki sprejeli spremembe 
in dopolnitve Pravilnika o sofinancira-
nju dejavnosti neprofitnih organizacij, 
društev in posameznikov. Kot je pove-
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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

dal Brunšek, je cilj popravkov v tem, da 
bi olajšali delo društev. S spremembami 
se je strinjala tudi Komisija za družbene 
dejavnosti. Razmišlja se tudi o skupni ra-
čunovodski službi za vsa društva.

Svetniki so sprejeli tudi Letni program 
športa Občine Škofljica za leto 2009, ki 
je osnova za objavo razpisa in v nadalje-
vanju dodeljevanja sredstev športnim dru-
štvom na podlagi pravilnika.

Zaradi povečane gostote prometa in s 
tem zmanjšanja varnosti šolarjev in dru-
gih udeležencev v prometu je na občinski 
naslov prišlo več predlogov in pobud za 
spremembo prometne ureditve na cesti 
Glinek–Klanec. Občina je pripravila ne-
kaj možnih rešitev, ožja lokalna skupnost 
pa je zavzela stališče, da prometne ure-
ditve ni potrebno spreminjati. Naročena 
je projektna dokumentacija za izdelavo 

pločnika na cesti Glinek–Klanec.
V predzadnji točki dnevnega reda so 

se svetniki seznanili z možnostjo poda-
ljšanja linije mestnega avtobusa št. 3 
do Škofljice. Javno podjetje Ljubljanski 
potniški promet (LPP) je pripravilo štiri 
variante: podaljšanje linije v celoti, poda-
ljšanje vsakega drugega ali vsakega tret-
jega avtobusa ter vzpostavitev nove po-
vezovalne linije do sedanjega obračališča 
na Rudniku. Stroški bi bili v vsakem po-
gledu visoki, in sicer od 837.036 evrov za 
celotno podaljšanje do 191.700 evrov za 
povezovalno linijo. K podaljšanju seveda 
sodi izgradnja postajališč, obračališča, 
nakup novih (zgibnih) avtobusov in zapo-
slitev novih voznikov. V razpravi je Janez 
Zagorc predlagal, da se proga podaljša do 
Gumnišča, Žlahtič pa je predlagal poda-
ljšanje do Pijave Gorice. Jožefa Noseta 

je zanimalo, ali mora občina sama kriti 
stroške izgradnje obračališča in postavit-
ve semaforja. Župan mu je odgovoril, da 
mora. Bojana Mencinger je menila, da bi 
s podaljšanjem linije finančno razbreme-
nili starše in starejše, saj je mestni avto-
bus cenejši. Svetniki o predmetni zadevi 
niso sklepali, je pa župan rekel, da bodo 
razgovori o tem še potekali in da bo ob-
činski svet o aktivnostih obveščen.

Pri pobudah in vprašanjih je župan svet-
nike obvestil, da je za vrtec v Lanovem 
izbran izvajalec, v pripravi pa je razpis za 
opremo. Glede šole na Lavrici je podpisa-
na pogodba za zemljišče in izveden prvi 
del plačila, izteka pa se rok za prijave na 
natečaj.

Poročilo je pripravil
Iztok Petrič

Seja je potekala v četrtek 19. 2. 2009. 
Po sprejemu dnevnega reda 22. redne 

seje je Občinski svet Občine Škofljica 
imenoval gospoda Lojzeta Nebca za člana 
komisije KVIAZA.

Nato so prešli k obsežnejši temi s po-
dročja urejanja okolja in prostora, kjer so 
bili na dnevnem redu osnutki in predlogi 
Odlokov o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za plansko celoto Š 4 Lavrica, Š 11 Gum-
nišče, Š 12 Pijava Gorica, Š 13 Želimlje 
in Š 9 Škofljica. Spremembe je predsta-
vila občinska urbanistka ga. Darja Draks-
ler, ki je pred obrazložitvijo posameznih 
sprememb pojasnila vzroke za spremem-
bo posameznih odlokov. Naštela je ne-
kaj tistih vzrokov, ki so predvsem ovirali 
uresničevanje javnega interesa. Prvi vzrok 
je bila izgradnja igrišča na Vrhu nad Že-
limljami, za katerega je potrebo zazidlji-
vo zemljišče. Razmišljajo tudi o izgradnji 
balinišča. Nadalje sta pomembna vzroka 
za spremembo sanacija kamnolomov in 
osnova za lažjo realizacijo kanalizacij-
ske infrastrukture Lavrica–Škofljica. Na-
slednji vzrok za spremembo je gradbeno 
dovoljenje za vrtec Smrkolin in vrtec 
Škofljica. Ker vseh teh projektov ni bilo 
možno izpeljati, so potrebne spremembe 
v posameznih odlokih. Potem so svetniki 

pregledali posamezne člene, kjer se vršijo 
spremembe v Odloku o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o prostorskih uredit-
venih pogojih za plansko celoto Š 9 Škof-
ljica.

Pomemben je bil predvsem člen 5 g, 
kjer so dodali, da so na območju kamno-
lomov do sprejetja občinskih lokacijskih 
načrtov dovoli sanacijo z ozelenitvami in 
da so na območju kamnolomov dovolje-
ne začasne deponije zemljin. Pod točko 
1.7, v kateri so splošna merila, pogoji in 
usmeritve za ureditvene enote, so najbolj 
pomembne naslednje spremembe: višina 
kolenčnega zidu se je pri etažnosti K + 
P ali K + P + 1N dvignila s 0,5 m na 0,6 
m; pri objektih z mansardo pa se je ko-
lenčni zid dvignili s 0,8 m na 1,0 m. Po 
spremembi bo dovoljena poljubna stre-
ha, medtem ko je bila do sedaj obvezna 
simetrična dvokapnica. Pri tem je po-
trebno poudariti, da so za vaška jedra še 
vedno obvezne simetrične dvokapnice. 
Določene se tudi barve fasad, ki smejo 
biti v nežnih pastelnih tonih, medtem ko 
so osnovne barve in fosforescentne bar-
ve prepovedane. V Proizvodni coni Re-
ber bo za vrtec Smrkolin z dopolnjenim 
odlokom možno pridobiti gradbeno do-
voljenje. Ostale dopolnitve se nanašajo 
na območja varovanih pasov, naravne in 

22. redna seja občinskega sveta

Spremembe »spornih« odlokov sprejete, 
novogradnje zavrnjene
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kulturne dediščine ter izboljšanje javne 
infrastrukture.

Spremembe so bile potrjene s strani 
vseh 15 članov občinskega sveta. Ker je 
bil osnutek potrjen, je župan predlagal 
obravnavo po skrajšanem postopku, da bi 
tako na isti seji potrdili tudi predlog odlo-
ka. Vendar je bila večina svetnikov mne-
nja, da so na tej seji potrdili osnutek, na 
naslednji seji, ko bo osnutek pripravljen, 
pa bodo obravnavali še predlog odloka. 

V nadaljevanju so obravnavali Odlok 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za plan-
sko celoto Š 4 Lavrica, ki je zgolj le dopol-
nitev zaradi ureditve javne infrastrukture 
(kanalizacija, plinovod). Osnutek odloka 
je potrdilo vseh 15 navzočih svetnikov.

Obravnava Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o prostorskih ure-
ditvenih pogojih za plansko celoto Š 11 
Gumnišče se nanaša le na vodovod v Go-
renjem Blatu in je bil potrjen.

V Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za plansko celoto Š 12 Pijava Gorica je 
vpisana dopustna dejavnost športa in re-
kreacije, in sicer za ureditev otroškega 
igrišča na parc. št. 229 k. o. Gradišče. 
Dopustno je tudi balinišče. Osnutek je bil 
potrjen. 

Zadnji izmed osnutkov Odloka o pros-
torskih ureditvenih pogojih za plansko ce-
loto Š 13 Želimlje ima spremembe zgolj 
v oštevilčenju členov. Osnutek je bil prav 
tako potrjen.

Po sprejetju osnutkov je ga. Drakslerje-
va razložila, kakšen je postopek priprave 
občinskega prostorskega načrta – OPN 
in v kakšni fazi je. Po pridobitvi vhodnih 
gradiv in pobud občanov ter občine je iz-
delana analiza prostora, pregled prejetih 
in opredeljenih pobud ter osnutki urbani-
stičnih načrtov za naselja Lavrica, Škoflji-
ca in Pijava Gorica. Izdelovalec pripravlja 
osnutek OPN za pridobitev smernic nosil-
cev urejanja prostora. Na podlagi smernic 
bo izdelan dopolnjen OPN, ki bo pred-
stavljen na javni razgrnitvi.

Potem so svetniki prešli k najbolj pereči 
temi dneva – urbanistične zasnove, za ka-
tere bi moral občinski svet ali potrditi ali 
zavrniti gradnjo.

Gre za 4 urbanistične zasnove, in sicer: 
1. Naselje enostanovanjskih hiš in dvoj-

čkov v Smrjenah, parc. št. 738/1 k. o. Gra-
dišče. To je projekt, kjer želi investitor 
zgraditi 8 dvojčkov in 6 enostanovanjskih 
hiš. Februarja 2008 je na tej lokaciji želel 
zgraditi 15 enostanovanjskih hiš, za kate-
rega je od občine takrat pridobil pozitivno 
mnenje. Oktobra 2008 je ponovno podal 
vlogo za mnenje h gradnji 8 dvojčkov in 
6 enostanovanjskih hiš. Z novim predlo-
gom se število stanovanj poveča s 15 na 
22. Svetniki so sklenili, da projekt ni pri-
meren ter da so pozitivno mnenje k grad-
nji že izdali in ga ne bodo spreminjali. 

2. Projekt je naselje 18 stanovanjskih 
hiš v Smrjenah, na parc. št. 671/11 k. o. 
Gradišče. Projekt je problematičen, ker 
niso upoštevani odmiki od ceste. Inve-

stitor je kljub opozorilom občinske urba-
nistke presegel maksimalno pozidanost 
parcele, ki je 30%. Svetniki so sklenili, da 
projekt ne izpolnjuje pogojev, zato so za-
vrnili gradnjo 18 enostanovanjskih hiš.

3. Projekt je večstanovanjski objekt na 
Škofljici, parc. št. 782/4, 782/5, 783/1, 78-
4/3, 784/4, vse k. o. Lanišče, za katerega 
je investitor podal vlogo za mnenje k iz-
gradnji večstanovanjskega objekta, etaž-
nosti K + P + 2N s parkirišči v kletni etaži 
in 21 stanovanjskimi enotami. Ker leži 
območje omenjene gradnje v območju ur-
banega središča, so tu dopustne upravne, 
poslovne, trgovske, storitvene, izobraže-
valne, zdravstvene in kulturne dejavnost. 
Ker naštete dejavnosti v obravnavanem 
objektu niso v pretežnem deležu (največ 
je stanovanj) so gradnjo večstanovanjske-
ga objekta zavrnili.

4. Projekt je poslovno-stanovanjski ob-
jekt na Lavrici parc. št. 1828/3 k. o. Rud-
nik, za katerega investitor prosi občino za 
izdajo pozitivnega mnenja. Gre za objekt, 
razdeljen na dve enoti, ki sta v pritličju 
ločeni s pasažo, v nadstropjih pa sta pove-
zani. Etažnost je K + P + 2N + M. V kleti 
so parkirišča, tako da je na terenu čim več 
zelenih površin. Del pritličja je namenjen 
poslovni dejavnosti, ostalo je 27 stano-
vanj. Investitor bo na parceli zgradil tudi 
otroško igrišče. Nameravano gradnjo so 
svetniki zavrnili z razlago, da investitor ni 
predložil soglasij sosedov. 

Poročilo je pripravila
Maja Novak

Pred koncem leta 2008 je bila pod-
pisana pogodba z iProjektom za odkup 
zemljišča (7.964 m²) in tudi plačan prvi 
obrok. V letošnjem proračunu je za nakup 
zemljišča rezerviranih 857.900 evrov. Za 
kupljeno zemljišče smo dali že predhodno 
narediti idejno zasnovo šole, da bi ugo-
tovili, če je umestitev objekta v prostor 
sploh mogoča. Projekt je pokazal, da je 
zemljišča dovolj za potrebe predvidene 
šole, čeprav se zavedamo, da so merila, 
ki jih je predpisalo Ministrstvo RS za 
šolstvo in šport, zahtevnejša, zato smo že 
najavljeni na ministrstvu za nadaljnje po-
govore. Vemo pa, da je bilo to zemljišče 
v prostorskih načrtih ves čas namenjeno 
šoli. Pričakujem, da nam bo veliko dobrih 
rešitev prinesel tudi javni, projektni, od-

prti, enostopenjski arhitekturni natečaj za 
izbiro strokovno najprimernejše rešitve 
za objekt šole. Občina je pripravila pro-
jektno nalogo, sam natečaj pa je izpeljala 
Zbornica za arhitekturo in prostor Slove-
nije. Ker se je zbiranje ponudb zaključi-
lo konec januarja, je komisija že odprla 
prispele ponudbe, do konca februarja pa 
mora opraviti zahtevno nalogo in izbrati 
najboljši predlog. Pričakuje se, da bo z iz-
delovalcem zmagovalnega elaborata pod-
pisana tudi pogodba o izdelavi projektne 
dokumentacije, kot to predvideva vsebina 
natečaja. 

Vrednost projekta (torej sama izgradnja 
in oprema šole) je bila po DIIP-u ocenje-
na na približno 7.400,000 evrov.  Sredstva 
bodo zagotovljena delno iz občinskega 

proračuna, delno s kreditiranjem, računa-
mo pa tudi na sredstva ministrstva za šol-
stvo. Letos je v proračunu za gradnjo tre-
nutno namenjenih 1.570.000 evrov. Šolo 
bo projektirala in gradila občina, torej ne 
pridejo več v poštev rešitve z investitor-
jem na Lavrici, da bi bil on investitor in 
občina najemnik šole. Gradila se bo dvo-
oddelčna šola z vsemi potrebnimi elemen-
ti za celovito šolsko dejavnost, torej s telo-
vadnico, igriščem, kuhinjo in predvidoma 
šolsko zobozdravstveno ordinacijo. Šola 
bo delovala v sklopu OŠ Škofljica, kakor 
je bilo to do sedaj. Gradnja, ki naj bi se 
začela v tem letu, bo predvidoma končana 
leta 2010. 

Roman Brunšek, podžupan

Postopki za gradnjo šole na Lavrici
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Vpis otrok v vrtec
Spoštovani starši predšolskih otrok!
Vse tiste starše, ki želite septembra 2009 

vključiti svojega otroka v Vrtec Škofljica 
ali Vrtec Lavrica, obveščamo, da spreje-
mamo vloge do vključno 31. marca 2009.

Obrazec Vloga za sprejem v vrtec lahko 
dobite v vseh enotah vrtca, in sicer v po-
slovnem času vrtca (vsak dan od 5.30 do 

16.30 ure) ali pa na spletni strani našega 
zavoda.

Na osnovi vlog, ki jih boste pravočas-
no oddali, Vam bomo v začetku meseca 
aprila poslali obrazec Priloga k vlogi, v 
katerem boste navedli osnovne podatke o 
zaposlitvi, družinskih članih … Priložiti 
bo potrebno tudi potrdilo o stalnem pre-

bivališču v Občini Škofljica (za otroka in 
vlagatelja ali obeh staršev).

V primeru, da bo prošenj za sprejem v 
vrtec več, kot bo prostih mest, bo na osno-
vi Pravilnika za sprejem otrok v vrtec o 
sprejemu odločala komisija.

Vera Šparovec,
pomočnica ravnateljice

Po dolgotrajnih procedurah, ki so po-
vezane z javnim razpisom, je sedaj iz-
bran izvajalec za dela v naselju Lanovo, 
kjer bomo v vili blok preuredili spodnje 
prostore za potrebe dodatnega otroškega 
varstva. Z izvajalcem je bila podpisana 
pogodba, v kateri je predviden dvomeseč-
ni terminski načrt za dokončanje vseh del. 
Izvajalec je bil po podpisu nadzora in iz-
polnjenih vseh pogojih uveden v delo 16. 
februarja. Dogovorjeno je, da bo poskušal 
vsa dela časovno in kvalitetno optimizira-
ti, saj je stiska staršev odklonjenih otrok 
res velika. Do konca februarja bo izvede-
no tudi zbiranje ponudb za opremo, ki je 
bila zelo podrobno opredeljena v razpisni 
dokumentaciji. V pregled je bila poslana 
ge. Šparovčevi, pomočnici ravnateljice, 
da poskrbimo še za drobni inventar, brez 
katerega vrtec ne more delovati, lahko 
pa se nanj pozabi. Pričakujemo, da bo 
oprema nameščena v štirinajstih dneh po 
dokončanju del. V tem času smo na raz-

širjenem sestanku občinske uprave z go. 
Avsenakovo, ravnateljico OŠ in vrtca 
Škofljica, ter go. Šparovčevo spregovorili 
o organizacijskih postopkih ter predvide-
nem številu sprejetih otrok. V tri oddelke 
nameravamo namestiti 42 otrok. V nada-
ljevanju smo se dogovorili, da bodo starši 
prejeli v podpis izjavo, s katero bodo po-
trdili namen vpisa svojega otroka v od-
delke v Lanovem, dokler ne bodo prostori 
tako izdelani, da bodo lahko pristopili k 
podpisu pogodbe. Obenem bodo lahko 
starši v vrtcu konkretneje izvedeli, kakš-
ne so možnosti za vpis njihovega otroka v 
javno varstvo. Povratne informacije bodo 
tudi osnova za natančno analizo števila 
predšolskih otrok v naslednjem letu glede 
na letnice rojstva, saj iščemo rešitve tudi 
za prihajajoče šolsko leto. V ta namen 
je bilo ogledanih tudi nekaj prostorov v 
posameznih stanovanjskih hišah, vendar 
pravih odločitev še ni. Radi pa bi spodbu-
dili tudi vse občanke in občane k možno-

sti družinskega varstva ali kakšne druge 
oblike varovanja otrok na domu, kot jih 
predvideva Zakon o vrtcih. Če se vidite v 
tej vlogi, se oglasite na občini. Zavedamo 
se, da so to vse samo delne rešitve pros-
torske stiske za predšolske otroke, dokler 
se ne odpre nova šola na Lavrici, s katero 
bomo v začetni fazi, ker šola ne bo popol-
njena z vsemi oddelki, reševali tudi po-
manjkanje prostih mest v vrtcu. 

Občinski svet je na zadnji redni seji 
sprejel še dopolnitev Odloka o podelitvi 
koncesije za izvajanje programa predšol-
ske vzgoje in varstva. Takoj potem je bil 
pripravljen razpis za podelitev koncesi-
je, ki bo objavljen na občinskih spletnih 
straneh in v Uradnem listu RS. Upamo, 
da bomo naleteli na pozitiven odziv in 
pridobili koncesionarja ter tako tudi na ta 
način omogočili več otrokom predšolsko 
varstvo. 

Roman Brunšek, podžupan

Dodatni oddelki vrtca v naselju Lanovo

Nam lahko na kratko predstavite 
»zgodovino« pravilnika?

Financiranje programov društev v vsej 
njihovi raznolikosti je v preteklosti pred-
stavljalo določen problem, saj je bilo po-
trebno izdelati merila za dodeljevanje pro-
računskih sredstev. Z namenom, da to po-
dročje uredimo, sta se Občinska uprava in 

Komisija za družbene dejavnosti pod vod-
stvom Romana Brunška že v preteklem 
mandatu lotili izdelave več pravilnikov, 
ki naj bi pokrivali različna področja (kul-
turno, humanitarno in ostale dejavnosti). 
Tako so nastali trije pravilniki. Težava pa 
se je pojavila pri raznolikosti programov, 
ki jih izvajajo naša društva, in tudi pri šte-

Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti neprofitnih organizacij, društev in posameznikov

Dodatno vrednotenje dela in enostavnejše poslovanje
S področja družbenih dejavnosti želimo tokrat predstaviti Pravilnik o sofinanciranju 

dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, humanitarnih organizacij, ljubi-
teljski kulturnih dejavnosti in drugih organizacij in Točkovnik za programe društva. 
Luč sveta je ugledal v letu 2007, na seji občinskega sveta 14. 1. 2009 pa so bile sprejete 
določene spremembe. O pravilniku smo se pogovarjali z gospodom Jožetom Kastel-
cem, ki je bil kot delavec občinske uprave aktiven pri njegovi pripravi.

vilu pravilnikov, zato so člani komisije 
izrazili željo, da se pripravi skupni pra-
vilnik, ki bo omogočal, da društva razno-
likost programov ohranijo, obenem pa so 
njihovi programi tudi finančno ovrednote-
ni. Pri tem je bilo poudarjeno, da se mora 
nadaljevati preglednost in seveda objek-
tivnosti. Priznati moramo, da to ni bilo 
lahko. V upravi smo v sodelovanju s pod-
županom Romanom Brunškom pripravili 
pravilnik in točkovnik, ki ga je nato Ko-
misija za družbene dejavnosti, ki jo je vo-
dil Jože Žlahtič, obravnavala in dopolnila. 
V letu 2007 je bil pravilnik predložen v 
obravnavo občinskemu svetu, ki ga je z 
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manjšimi popravki tudi takoj sprejel. Sam 
pravilnik s točkovnikom ter tudi vso raz-
pisno dokumentacija sva s podžupanom 
Brunškom predstavila in obravnavala na 
razširjenem sestanku s predsedniki dru-
štev. Po novem pravilniku in točkovniku 
so se vrednotili prispeli programi društev 
na razpis leta 2008.   

Kakšen je osnovni namen pravilnika? 
Ste si pri pripravi sprememb pravilni-
ka in točkovnika pomagali s kakšnimi 
podobnimi pravilniki?

Ker so se v preteklosti nekatera društva 
pritoževala, češ da je financiranje njihovih 
programov nepregledno, ali pa so se po-
javljali pomisleki, da eno društvo prejme 
preveč in drugo premalo, smo se lotili iz-
delave pravilnika. Postopek je potekal, kot 
je razvidno iz predhodnega kronološkega 
pregleda. Osnovni namen pri pripravi je 
bil poenotiti merila za financiranje pro-
gramov za vsa društva ali enote društev, 
ki delujejo v okviru Občine Škofljica. Pri 
pripravi pravilnika smo pregledali kar ne-
kaj pravilnikov drugih občin, ki so bili po 
vsebini blizu naši stvarnosti glede sofi-
nanciranja delovanja društev, se posveto-
vali s posameznimi poznavalci društvene 
dejavnosti, upoštevali specifičnosti naše 
občine in se seveda držali zakonodaje. 

Uporaba pravilnika je gotovo po-
večala obseg »birokratskega« dela v 
društvih. So le-ta z vaše strani deležna 
kakšne strokovne pomoči? 

Pravilnik se je v praksi popolnoma upo-
rabil v letu 2008. Društva so morala tako 
na podlagi zahtev pravilnika kot tudi na 
podlagi podpisane pogodbe občini pred-
ložiti finančna in vsebinska poročila (pol-
letno, letno in zaključno). Glede na to, da 
so društva prejela za izvedbo programov 
in za delovanje proračunska sredstva, je 
bilo podajanje poročil v navedeni obliki 
in obsegu na začetku za vse sprejemljivo. 
Toda kmalu so s strani društev pričele pri-
hajati pripombe, da je podajanje poročil 
poleg vsega ostalega dela, ki ga opravlja-
jo prostovoljno in zastonj, kar je popol-
noma res, dodatna obremenitev, zato smo 
začeli iskati nove možnostih poenostavit-
ve podajanja poročil. Za pomoč pri pri-
pravi programov kot tudi poročil je bila 
na razpolago občinska uprava. Z obsegom 
in vsebino pomoči so bila, glede na od-
zive predstavnikov društev, društva zado-
voljna. Žal pa drži, da mora danes društvo 
voditi že tako zahtevno in obsežno finanč-

no poslovanje kot kakšna družba, kar pa 
predstavlja določene težave. 

Je z uporabo pravilnika postala deli-
tev sredstev bolj »pravična«? Kaj pri-
čakujete od dopolnjenega oz spreme-
njenega pravilnika?

Popravki oz. dopolnitve, ki ji je spre-
jel občinski svet na 21. redni seji, so bili 
predlagani prav z namenom, da se olajša 
delo društvom, se zmanjša obseg »biro-
kratskega dela«, poenostavi podajanje 
poročil in se dodatno ovrednoti priredit-
ve, ki so medobčinskega, državnega ali 
celo meddržavnega pomena. Že ob prvem 
sprejetju smo poudarili, da bomo pravil-
nik po potrebi dopolnili v tistih alinejah, 
kjer se bo v praksi pokazalo, da so v korist 
vsem društvom pri njihovem poslovanju 
in delu.  

Je točkovnik dovolj univerzalen, da 
lahko obsega društva s širokim spek-
trom aktivnosti?

Točkovnik, ki je poleg seznama priredi-
tev po področjih priloga pravilnika, se je v 
preteklem letu pokazal za vsebinsko dokaj 
dodelanega. Glede na sestavo točkovnika 
je bilo možno točkovati raznolike progra-
me društev (npr. turistično društvo je lah-
ko za predložen program prejelo sredstva 
tudi za kulturno prireditev in obratno …). 

Vsekakor pa sta tako pravilnik kot toč-
kovnik »živa materija«, tako kot so »živi« 
in raznoliki programi društev, ki se dopol-
njujejo. Zato ugotavljamo, da tako pravil-
nik in točkovnik ne bosta nikdar do konca 
izpopolnjena, temveč bosta, tako kot to 
dopušča pravilnik, vedno v določenem 
dopolnjevanju glede na razmah društve-
nega življenja.

Ena od postavk v točkovniku je natanč-
no izdelani koledar prireditev društva. 
Kako postopate v primeru, ko koledarja 
prireditev ni mogoče pripraviti za celo 
leto?

Tako društva kot tudi župan, podžupan 
in uprava si že leta prizadevamo, da bi v 
začetku leta izdelali in izdali letni koledar 
prireditev v Občini Škofljica, vendar nam 
to onemogoča že objava razpisa za sofi-
nanciranje programov društev (običajno 
je objavljen v mesecu marcu). Prav tako 
nekatera društva planirajo zgolj obdobje 
ali mesec, ko bodo izvedli določeno prire-
ditev, ne pa tudi natančnega datuma, zato 
nekaj malega dodatno točkujemo natanč-
no opredeljen projekt, da bi spodbudili 
oglaševanje prireditev v medijih (Glas-

niku in Radiu Zeleni val …). To pomeni, 
da društvo že pri kandidiranju za sredstva 
navede točen naslov prireditve, datum, 
uro in kraj prireditve. Na vsak način pa 
bomo letos vsaj v Glasniku objavili kole-
dar prireditev po zaključenem razpisu. 

Na kakšni konsenzualni ravni so bile 
pripravljene spremembe in s tem pred-
log novega pravilnika?

Spremembe pravilnika so bile narejene 
na podlagi pripomb predstavnikov dru-
štev, ki so bile izrečene na letnem sreča-
nju društev s podžupanom Brunškom, na 
podlagi ugotovitev razpisne komisije in 
same uprave ter glede na obravnavo na 
komisiji za družbene dejavnosti.

Se bodo sredstva po novem pravilni-
ku delila že v letošnjem proračunskem 
letu?

Pravilnik s sprejetimi popravki bo sto-
pil v veljavo z naslednjim dnem po objavi 
v Uradnem listu RS. To pomeni, da bodo 
društva dajala poročila enkrat letno, ven-
dar takrat vsebinska in finančna. Medse-
bojne obveznosti med občino in društvom 
pa bo tudi v prihodnje določala pogodba o 
sofinanciranju programov društva.

Kdaj bodo društva prejela po točkov-
niku določena sredstva?

Po objavi razpisa, katerega rok ne sme 
biti daljši od 45 dni in ne krajši od 30 
dni, bo komisija, ki jo imenuje župan, 
pregledala prispele vloge, jih točkovala, 
uprava pa bo pripravila sklep o številu ter 
vrednosti točke in pogodbo. Na podlagi 
podpisane pogodbe bodo društva prejela 
akontacijo sredstev.

Bi radi ob zaključku še kaj poudari-
li?

Želimo, da bi spremembe pravilnika 
olajšale delo predsednikom in blagaj-
nikom društev, ki pogosto izgorevajo v 
delu, potem pa se morajo mučiti še z raz-
nimi papirnatimi obveznostmi. Vemo, da 
se člani društev večkrat veselijo dobro 
izvedenih prireditev in da doživijo neko 
svoje notranje zadovoljstvo, ko s svojim 
delom obogatijo prijetno druženje obča-
nov, a na določen način bi jim radi tudi 
mi pomagali z dobrim sodelovanjem, saj 
se zavedamo njihovega truda in pomemb-
nega dela. 

Zahvaljujemo se vam za pogovor in 
želimo, da bi pravilnik res služil svojemu 
namenu.

Pogovarjal se je Bojan Pirnat
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V sredo, 11. februarja, smo bili povab-
ljeni na ministrstvo za promet, kjer naj bi 
se pogovarjali o obvoznici. Sestanka smo 
se udeležili župan in oba podžupana. Po 
uvodnih besedah ministra za promet dr. 
Vlašiča je najprej spregovoril predstavnik 
DRSC-a. Opozoril je, da že več let po-
teka proučevanje možnih tras obvoznice 
mimo Škofljice. Po različnih strokovnih 
predlogih se je izkazalo, da je ovir veli-
ko in da ima občutek, da so se trenutno 
znašli pred visoko steno. V nadaljevanju 
je dal besedo projektantu, ki je predstavil 
različne variante in se na koncu ustavil 
ob zadnjih obravnavanih. Kot najustrez-
nejša se je izkazala trasa, ki se od Kočev-
ske ceste odcepi pred Škofljico, prehaja 
v bližino območja Poslovno obrtne cone 
Škofljica, se nadaljuje po Barju, prečka 
železniško progo, se naveže na moderni-
zirano štiripasovno Dolenjsko cesto in se 
nato priključi na preurejeni AC priključek 
Ljubljana jug. Ta predlog je seveda za ob-
čino nesprejemljiv, saj močno posega v 
Poslovno obrtno cono Škofljica ter delno 
tudi v naselje Lavrica. Ko so poskušali 
umakniti cesto na rob cone, so naleteli na 
arheološko najdišče Breg, kamor pa mi-
nistrstvo za kulturo ne dovoli posegati, saj 
je območje zavarovano s 1. varstvenim 
režimom. Pošteno je potrebno zapisati, da 
je sekretar na ministrstvu za kulturo sicer 
to izpostavil, medtem ko je jasno povedal, 
da je potrebno upoštevati tudi ljudi in nji-
hovo kvaliteto življenja. Izkazalo se je, da 
je premikanje trase sporno tudi z okolje-
varstvenega stališča, saj sega Natura 2000 

praktično do vrat naselja Škofljica. Tu pa 
imamo Direktivo o pticah in barjanskega 
metulja – okarčka. Obstaja možnost, da 
se zagotovi 240 ha nadomestnih habitatov 
za ptice in 37 ha površin za barjanskega 
okarčka. Seveda pa je potrebno takšen re-
žim vzpostaviti nekje od 5 do 10 let pred 
samo gradnjo obvoznice. Predstavnica 
ministrstva za kmetijstvo je v nadaljeva-
nju sestanka povedala, da je takšne povr-
šine zaradi intenzivne kmetijske rabe na 
Barju skorajda nemogoče zagotoviti in se 
tako nekako pridružila mnenju okoljskega 
ministrstva, da naj se trasa izogne obsto-
ječemu območju.

Po krajših predstavitvah posameznih 
udeležencev sestanka je minister ugo-
tovil, da je stanje zelo zapleteno, in dal 
besedo predstavnikom lokalne skupnosti. 
Z naše strani je bilo jasno povedano, da 
je obvoznica nujna, da je življenje obča-
nov v jutranjih in popoldanskih konicah 
nevzdržno, da letijo na račun počasnosti 
prometa očitki voznikov vse do hrvaške 
meje. Veliko se govori o pomembnosti 
varovanja okolja, a se pri tem pozablja na 
lokalno prebivalstvo, ki se duši v jutranjih 
izpušnih plinih. Prav tako obstaja izred-
na nevarnost za 750 šolarjev, ki se vsako 
jutro na različne načine prebijajo ob pro-
metnici do šole. Da ne omenjamo šole na 
Lavrici, ki stoji neposredno ob reki vozil, 
v prahu in izpušnih plinih. Izpostavili smo 
vprašanje, če so res metulji še na tem po-
dročju, ki je okoljsko že zelo degradirano, 
in če se arheologi zavedajo, da je na Bregu 
zasutih ogromno smeti. Spomnili smo na 

obljube politikov, ki so nam v preteklosti 
obljubljali rešitve v letu 2010, pa do danes 
še nimamo opredeljene trase v prostoru. 
Občinski svet se je leta 2005 opredelil za 
traso, ki se priključi na ljubljanski obroč 
pri Rutarju, sedaj pa v medijih vedno zno-
va beremo, da lokalna skupnost nasprotu-
je predlagani trasi. Kateri? Tisti, ki pelje 
pred vhodi zasebnih hiš? Jasno smo po-
vedali, da želimo biti konstruktivni in da 
bomo sodelovali v iskanju rešitev, vendar 
ne na škodo lokalnih prebivalcev in njiho-
vega življenjskega standarda. Namignili 
smo, da ob pogovorih, usklajevanjih in 
sestankih obstajajo tudi drugačne oblike 
pritiska, ki se jih bomo morali oprijeti, če 
ne bo videti nobene prave rešitve. Nekaj 
upanja je vlil predstavnik univerze, ki je 
zastopal mnenje, da je najbolje pozabiti 
iskanje trase po Barju in se lotiti optimi-
zacije priključitve obvoznice na avtocesto 
mimo Lisičja, saj je verjetno najhitreje 
uresničljiva.  

Minister dr. Patrik Vlašič, ki se je res 
kot edini minister udeležil sestanka in da-
jal vtis, da želi, da se problem reši, je od-
govoril, da je jasno razumel naše sporočilo 
in da je obvoznica politično vprašanje, saj 
je stroka že vse povedala. Obljubil je, da 
se bo sam zavzel za iskanje rešitev in se o 
tem pogovoril s kolegi ministri. Mi bomo 
z radovednostjo pričakovali njegovo spo-
ročilo, vendar ne dolgo, saj nimamo več 
časa, če želimo še kdaj pravočasno, brez 
jeze, nervoze in predvsem varno priti v 
službo, k zdravniku, v šolo …

Roman Brunšek, podžupan 

Obvoznica

Župan Boštjan Rigler je v intervjuju v pretekli številki Glasni-
ka kot večjo investicijo navedel tudi 2. fazo opremljanja Poslovno 
obrtne cone (POC) Škofljica. Kaj to dejansko pomeni?

Kratko povedano, gre za drugo tretjino izgradnje cest in komu-
nalne infrastrukture. Gabrijela Golob, višja svetovalka za investici-
je, je povedala, da je bila vloga za gradbeno dovoljenje podana že 
v lanskem letu, imajo pa težavo, ker jim družba Gavrilovič ne da 
služnosti za cesto, ki naj bi potekala po njenem zemljišču. Izbran je 
bil tudi že izvajalec del. Če se na izbiro ne bo nihče pritožil in če bo 
pravočasno pridobljena omenjena služnost, bi z gradnjo začeli že 
aprila in jo zaključili avgusta.

V letošnjem proračunu je za izgradnjo 2. faze POC predvide-
nih 1. 379.000 evrov, od tega 244.000 iz evropskih skladov. Na-
črtovano podaljšanje industrijskega železniškega tira druga faza ne 
vključuje.

Poslovno obrtna cona Škofljica

Začela se bo druga faza opremljanja
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Ob začetku gradnje POC je občina po-
sedovala zgolj nekaj manjših zemljišč, ki 
pa jih je prodala, tako danes nima nobe-
nega lastništva nad zemljišči. Eden večjih 
lastnikov zemljišč je družba Metropola, ki 
ta zemljišča prodaja končnim investitor-
jem. Kolikšna je tržna cena za zemljišča, 
nam ni uspelo izvedeti. Predstavniki Me-
tropole v štirinajstih dnevih niso odgovo-
rili na naša vprašanja, čeprav jih Zakon 
o medijih zavezuje, da morajo na novi-
narska vprašanja odgovoriti v roku sed-

mih delovnih dni. Občina tako pri trženju 
zemljišč ne sodeluje, končnim kupcem 
zaračuna le komunalni prispevek, ki pa 
pomeni dejanski vložek občine v izgrad-
njo infrastrukture.

Kakšna je trenutna zasedenost zemljišč, 
nam Golobova ni vedela povedati, je pa 
dodala, da je do sedaj osem investitorjev 
vložilo vlogo za izračun komunalnega 
prispevka.

Kdaj bo škofljiška poslovno-obrtna 
cona v polnosti zaživela, je težko napove-

dati. Že v tem prispevku je bilo zapisanih 
kar nekaj če-jev, ob podrobnejši analizi bi 
jih bilo verjetno še ducat. Upamo lahko le, 
da investicije ne bodo zaman in da bomo 
vložek v komunalno opremljanje dobili 
čim prej povrnjen. Industrijsko cono je v 
neposredni bližini namreč začela graditi 
tudi sosednja Občina Ig, kar zagotovo – 
ob naraščajoči recesiji – pomeni dodatno 
konkurenco pri prodaji zemljišč.

Besedilo in fotografija
Iztok Petrič

V Poročilu o delu občinske uprave v 
letu 2008 je mag. Lorena Goričan zapisa-
la, da je medobčinska inšpektorica občin 
Ig in Škofljica uvedla 197 postopkov, in 
sicer predvsem na pobudo občanov, v pri-
merjavi z obsegom obravnavanih zadev v 
2007 je delež postopkov precej višji (38 
%). Največkrat je bilo kršeno najmanj eno 
zakonsko določilo, največkrat pa je bilo 
izrečeno opozorilo, ki so ga stranke v več-
ini primerov upoštevale. Inšpektorica je 
ob izvrševanju svojih rednih nalog sode-
lovala tudi pri pripravi Ocene ogroženosti 
Občinskega programa varnosti.

Eno izmed področij inšpekcijskega 
nadzorstva in občinskega redarstva je tudi 
urejanje javnih poti, površin za pešce in 
zelenih površin. In ker se bliža čas, ko 
bomo vse več zunaj – torej tudi na spre-
hodih po naši občini – smo glavni inšpek-
torici medobčinskega inšpektorata gospe 
Leonidi Goropevšek - Kočar postavili 

nekaj vprašanj, povezanih prav z omenje-
nim področjem.

Zdi se, da se število sprehajalcev, npr. 
po stari Kočevki, veča. In s tem številom 
se veča tudi število psov, ki jih lastniki 
radi vzamemo s seboj, saj se tam lahko 
bolj ali manj svobodneje gibljejo. Hote ali 
nehote pa se s tem veča tudi število pasjih 
iztrebkov, ki vsekakor niso v ponos last-
nikom psov, še bolj pa so moteči npr. za 
sprehajalce brez psov ali tiste z majhnimi 
otroki. 

Zanimalo nas je, ali na inšpektoratu raz-
mišljajo o primernejšem odlaganju pasjih 
iztrebkov, npr. o postavitvi zabojnikov z 
vrečkami, kot je to utečeno po nekaterih 
mestnih predelih, vsaj na bolj obiskanih 
poteh in na pločnikih. Inšpektorica nas je 
opozorila, da inšpektorat opravlja nadzor 
nad odloki, ki jih sprejme občina:

»Nadzor se opravlja le nad tistimi dolo-
čili, ki so zapisana v odlokih in imajo tudi 

kazenska določila. Inšpektorat ni »organ«, 
ki bi določal, kako urediti določene zahte-
ve, želeje občanov, temveč je le nadzorni 
organ. Lahko sicer da občini pobudo, da 
določene stvari uredi v odlokih … ni pa 
dolžan …«

Inšpektorica nam je pojasnila, da bi 
vprašanje o odlaganju pasjih iztrebkov 
oziroma postavitvi zabojnikov z vrečka-
mi lahko bilo zapisano v Načrtu razvojne-
ga programa občine (NRP). »Kot je meni 
znano, to ni zapisano,« je še dodala.

Glede na to, da v naši občini nastajajo 
prave stanovanjske soseske, štirinožnih 
prijateljev pa je tudi vedno več, bo ob-
činska uprava verjetno morala razmišljati 
tudi o odloku, ki bo urejal odlaganje pas-
jih iztrebkov oziroma na ravnanje z njimi 
opozoril lastnike psov.

Katja V. Škrabec

Medobčinski inšpektorat

Kdaj bomo dobili odlok o odlaganju pasjih iztrebkov?

O porabi sredstev v gospodarstvu in kmetijstvu govorijo vrsti-
ce v nadaljevanju. Pričujoča kmetijska poraba in aktivnosti bodo 
v bodoče predstavljene po posameznih temah. Vsak bralec si bo 
tako lažje ustvaril vtis, kaj posamezna področja obsegajo.

Da je delo pravilno in celovito opravljeno, je potrebno upoš-
tevati zapleteno obstoječo zakonodajo (javna naročila, javni raz-
pisi … ) in občinske predpise (Pravilnik o merilih za določila 
obratovalnega časa gostinskih obratov …, Pravilnik o subvenci-
oniranju obrestne mere, Pravilnik o dodeljevanju proračunskih 
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Škofljica 
…).

Področje gospodarstva, kmetijstva, turizma v proračunu ob-
sega le nekaj odstotkov sredstev, vendar je močno razpršeno. 

Postopki javnih naročil so bili izvedeni za naslednje projekte:

Kmetijstvo
- tekoče vzdrževanje poljskih poti – 8.147,00 €
- tekoče vzdrževanje gozdnih cest – 3. 619,00 €
- rekonstrukcija gozdnih vlak – 9.800,00 €
- zapuščene živali – 5.000,00 €
Opravljeni so bili razpisi v skladu s Pravilnikom o sofinanci-

ranju programov za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja 
v Občini Škofljica, ki vključujejo pripravo razpisne dokumen-
tacije, ocenjevanje vlog, izdajo sklepov o dodelitvi sredstev in 
sklepanje pogodb s prejemniki sredstev, v skupni višini 11.80-
0,00 evrov.

Razvoj podeželja (skupaj 11.185,00 €)
- konstituiranje lokalne akcijske skupine LEADER LAS
- nabor projektov za LEADER LAS

Finančni obračun na področju gospodarstva, 
kmetijstva in turizma 2008
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- organizacija predavanj (dopolnilne dejavnosti, razpisi)
-  sodelovanje na promocijskih dnevih v okviru »Sožitje med 

mestom in podeželjem«
Turizem
-  označitev trase in postavitev tabel za kolesarske poti v višini 

– 6.357,00 €
- izobraževanje turističnih vodnikov v višini – 475,00 €
-  promocija občine: mednarodna poletna akademija – 

3.250,00 €
- tekmovanje koscev in grabljic – 3.540,00 €
- dogovori za vzpostavitev informativnih tabel – mTURIST
- revitalizacija gradu Lisičje – izdelava analiz
Protipožarna varnost – 63.406,00 €
- sodelovanje z gasilskimi enotami, gasilsko zvezo, Odborom 

za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, financiranje GZS

Občinsko glasilo – 43.000,00 € 
- založniške in tiskarske storitve, lektoriranje, sejnine …)
-  javno naročilo, sodelovanje z uredništvom, informacije ob-

čanom
Ostale naloge
- delo za občinski svet in komisije občinskega sveta
- sodelovanje z RRA LUR – 6.670,00 €
- politične stranke
- volitve in referendumi
Sodelovanje pri urejanju lastništva nepremičnin (zemljišča, 

zgradbe …)
Vsi našteti projekti so bili zaključeni v letu 2008.
Ge. Brigiti Marinšek se zahvaljujemo za pomoč pri zbiranju 

informacij.
Andrej Pogačnik

Vsi skupaj smo že prehodili dobro pol-
ovico mandata, ki nam je bil zaupan ob 
zadnjih volitvah. Navkljub neprofesional-
nosti Sveta KS Lavrica se čutim dolžnega, 
da krajane seznanim z dosedanjim delom 
in »rezultati« naših prizadevanj. Lavrica 
je bila do leta 2005 naselje individualnih 
hiš z dvema vrstama večstanovanjskih 
objektov. Potrjena je bila tudi gradnja so-
seske VS 4/4. Glede na stanje, ki smo ga 
dobili, smo si naredili plan, ki mu bomo 
posvečali vso pozornost.

Gradnja nove osnovne šole
Po predvolilnih obljubah in dogovoru 

naj bi bila šola vseljiva v šolskem letu 
2010/11, kar naj bi sovpadalo z vselitvijo 
nove soseske VS 4/4. O pogojih šolanja 
otrok na Lavrici je bilo že veliko poveda-
nega in napisanega, zato tega ne bi obna-
vljal. Kakšno je stanje na naši podružnič-
ni OŠ in kakšno bo stanje v naši občini 
po vselitvi vseh stanovanjskih objektov, 
ki so že in bodo dograjeni ter vseljeni v 
roku dveh let? Bomo uspeli problem pra-
vočasno rešiti? Trenutno stanje priprav na 
gradnjo OŠ na Lavrici je bilo podano v fe-
bruarskem Glasniku, in sicer v intervjuju 
z županom g. Boštjanom Riglerjem. Vsa 
dogajanja, vezana na gradnjo nove OŠ 
na Lavrici, bomo objavljali v občinskem 
glasilu.

Varstvu predšolskih otrok na Lavrici 
nismo posvečali posebne pozornosti, pa 
ne zato, ker na tem področju ne bi bilo 
velikih problemov, tako na Lavrici kot 
v celotni občini, ampak menimo, da ima 
šola prednost.

Kanalizacija
Primarni kanal do Lavrice je bil do-

grajen do sredine leta 2008. Gradnja se je 
zavlekla zaradi nestrokovnega pristopa k 
projektu že na samem začetku. Do danes 
na primarni kanal še ni priključena sekun-
darna kanalizacija, ki je bila po delu Lav-
rice zgrajena pred petimi leti. Upamo, da 
bomo krajani Lavrice zaradi manjkajočih 
30 m sekundarnega voda to povezavo do-
čakali v letu 2009, saj bomo tako razbre-
menili naše okolje s komunalnimi odpla-
kami 250-ih gospodinjstev. V preteklosti  
smo podali nekaj utemeljenih predlogov 
za priključitev novega naselja VS 4/4 na 
kanalizacijo. Do danes še nismo dobili 
odgovora na naš predlog. 

Cestnoprometna ureditev
Menimo, da je potrebno z rastjo kraja 

predvideti tudi ustrezne cestne povezave 
s pločniki in kolesarskimi stezami, ureje-
nimi križišči, cestno-železniškimi prehodi 
in železniško postajo. Vsa ta infrastruk-
tura z možnostjo nadaljnjega razvoja bi 
morala biti upoštevana pri načrtovanju in 
izdelavi Podrobnega prostorskega načrta 
(PPN).

Izdelava PPN pa je predvidena šele v 
letu 2009. Posledicam prepozno izdela-
nega PPN se po vsej verjetnosti ne bomo 
mogli izogniti. Investitorji imajo svoje ci-
lje in jih prodorno uresničujejo. Kdo pa 
vodi ostale plane, ki bi morali biti izvede-
ni pravočasno, s pogledom v prihodnost 
razvoja kraja in občine? Na vse to opoza-
rjamo, drugih vplivov pa KS nima.

Družbene dejavnosti
Na področju družbenih aktivnosti smo 

v letu 2008 skupaj z našimi društvi orga-
nizirali celodnevno vsesplošno druženje z 
naslovom Dan Lavrice, ki ga namerava-
mo izvesti tudi letos. 

Kako delujemo v Svetu KS Lavrica?
Člani Sveta KS in občinski svetniki s 

področja Lavrice prejemajo gradivo, va-
bila na seje in zapisnike po elektronski 
pošti. V dveh letih smo imeli enajst sej 
Sveta KS Lavrica. Poskušamo nadzirati 
vse projekte, ki se dogajajo na Lavrici, in 
smo aktivni na različnih področjih. Žal se 
sestankov udeležujejo le trije svetniki od 
petih. Zelo dobro sodelujemo s svetnikom 
g. Bojanom Božičem, ki je tudi član KS 
in naša neposredna veza z občino, in pod-
županom g. Romanom Brunškom, ki nas 
ustno sproti obvešča o dogajanjih, ki so 
povezana z Lavrico. Na spletnem portalu 
www.lavrica.eu pa urejamo podstran, ki 
je namenjena KS. Tu so na voljo vsi za-
pisniki sej tega mandata.

Naše želje in pričakovanja:
-  izgradnja prepotrebne nove OŠ in raz-

širitev vrtca,
-  priključitev že zgrajene sekundarne 

kanalizacije na primarno in postopna 
gradnja kanalizacije po ostalih predelih 
Lavrice,

-  postopna rekonstrukcija cest, križišč, 
cestno-železniških prehodov in umesti-
tev železniške postaje,

-  ne smemo pa pozabiti na naše vodotoke, 
saj nas ti lahko kaj hitro presenetijo.

Janez Gačnik, 
predsednik Sveta KS Lavrica

Lavrica

Poskrbimo za naš kraj Lavrico
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Skromni del občinskega proračuna, ki 
je predviden za Krajevno skupnost Pija-
va Gorica za leto 2009, me je spodbudil 
za sklic seje sveta krajevne skupnosti. Na 
sejo sem povabil tudi župana g. Boštjana 
Riglerja, podžupana g. Ivana Jordana in g. 
Romana Brunška, izvajalko projekta ka-
nalizacije go. Vesno Tomažin, predsedni-
ka gasilcev g. Andreja Pirca in predsedni-
co kulturnega društva Jelko Janež Tavčar.

Dnevni red je vseboval izvedbo naj-
nujnejših del v kraju. Pričeli smo z najza-
htevnejšim projektom, to je kanalizacijo. 
Ga. Vesna Tomažin je poročala, da gre 
pridobivanje služnostnih pogodb h kon-
cu. Gospod župan pa je zatrdil, da se bo 
v letošnjem letu pridobilo gradbeno do-
voljenje in zemljišče za čistilno napravo. 
Prihodnje leto pa naj bi pričeli z deli. Nuja 
izvedbe tega projekta je še toliko večja, 
saj tečejo po isti trasi tudi: kanalizacija 
meteorne vode (hudourniki po Gasilski, 
Prijateljevi, Na hrib in Zagoriški ulici), 
vodovodne cevi in kabli za javno razsvet-
ljavo (Gasilska ulica). Najbolj pereči pa 
so vsekakor prikriti studenčki neprijetne-
ga vonja in videza – od sleherne hiše v 
kraju.

Že kar nekaj let si pijavški gasilci pri-
zadevajo za sanacijo balkona in stopnic 
na gasilskem domu. Dogovorili smo se, 
da gasilci pridobijo predračun omenjenih 
del, nakar bo stekel dogovor za potrebna 

Pijava Gorica – kako naprej?

sredstva in izvedbo del. To je zagotovil g. 
župan.

Mesta v proračunu ni našla problemati-
ka vaškega jedra, ki naj bi vsebovalo otro-
ško igrišče z igrali ter prostor za kulturne 
prireditve.

Stekla je živahna razprava o obstoječih 
stavbah. Vemo, da stavba, ki je zapuščena, 
hitro propade. Zato smo ugodili prošnji 
Oldtimer cluba Škofljica za uporabo dveh 
samostojnih garaž za njihove potrebe. Za 

ostali stavbi so bila mnenja deljena. Ena 
stran, na čelu s člani kulturnega društva, 
je mnenja, da se stavbi malenkostno sani-
ra in uporablja do časa, ko bi občina za-
gotovila sredstva za rušenje in izgradnjo 
nadomestne večnamenske stavbe. Druga 
stran pa se zavzema za takojšnje rušenje. 
Podžupan g. Jordan je predlagal, da naj 
si vso stvar ogleda in oceni strokovnjak, 
ter obljubil, da bo za to poskrbel sam. Na 
osnovi pridobljenega mnenja strokovnja-
ka bomo sprejeli odločitev.

Že dalj časa pa je moteče imenovanje 
zakupljenega prostora med cerkvijo in ga-
silskim domom, še posebej, ker je to pros-
tor v vaškem jedru. Mislim, da bi za kra-
jevno rabo omenjeni prostor poimenovali 
»Pijavški trg« ali kratko »Trg«. Ko človek 
opazuje ta prostor, mu samo po sebi pride 
na misel to ime. S tem se je strinjal tudi g. 
župan. Navdušenje nad tem imenovanjem 
so pokazali tudi člani kulturnega društva.

V predlog finančnega načrta smo za-
pisali tudi popravilo dela stare Kočev-
ske ceste od bencinskega servisa v sme-
ri Ljubljana (dovozna pot do kmetijskih 
parcel) in regulacijo Strajanovega potoka, 
ki ni bil vzdrževan že 30 let. Struga vo-
dotoka je zaraščena in ob večjem deževju 
poplavlja poljske površine.

G. župan je glede tega povedal, da je 
cesta kljub uporabi za kmetijske namene 
v pristojnosti države in dodal, da bo vzpo-
stavil stike za dogovor o popravilu. Gle-
de regulacije Strajanovega vodotoka pa 
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Iz krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti

je pojasnil, da je že stekel dogovor z iz-
vajalcem, da se v letu 2009 izvede posek 
zaraščene vegetacije. V letu 2010 pa naj 
bi se izvedla zemeljska dela, je zagotovil 
g. župan.

Glede križišča Kočevske in Želimelj-
ske ceste ter Prijateljeve ulice in postaj 
na Kočevski cesti je g. župan povedal, da 
so projekti gotovi, dogovor o financah pa 
steče v tekočem letu.

G. župana smo povprašali glede nev-
zdržnega prometa in obvoznice. Pojasnil 
je, da se pogovori o tej problematiki na-
daljujejo v kratkem.

Krajani opozarjajo na vedno nove pro-
bleme. Eden od njih je Dreniška cesta. 
Zaradi novo odprte deponije za odpadli 
gradbeni material na Dreniku prihaja za-
radi pretežkih tovornjakov do razpok v 
asfaltu. Asfalt na Dreniški cesti je tako 
imenovana protiprašna zaščita, ta pa ne 
prenese take obremenitve. Cesta je tudi 
preozka. Ob srečanju nasproti voze-
čih večjih vozil se tovornjak umakne na 
skrajni rob asfalta in ga zlomi. Najhuje bo 
spomladi, ko bo mraz popustil. Sprašujem 
se, kdo krije stroške poškodovane ceste. 
Zaradi zmrzali nastajajo udarne jame tudi 

na Srednji ulici. Enak problem zaznava-
mo tudi na cestišču Na gmajno.

Glede na vse navedeno smo sprejeli 
sklep, da bomo spremljali potek del in 
krajane kvartalno obveščali o napredku.

Ob pregledu navedene problematike je 

razvidno, kako majhen kos občinske po-
gače je zašel v našo krajevno skupnost za 
tekoče leto. Za naslednje leto močno upa-
mo na realizacijo zastavljenih projektov.

Andrej Ciber,
predsednik Sveta KS Pijava Gorica
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V nedeljo, 8. februarja, je bila 160. ob-
letnica smrti našega največjega pesnika 
Franceta Prešerna. Spomin nanj smo obe-
ležili tudi na OŠ in vrtcu Škofljica, kjer 
je v četrtek, 5. februarja, potekala občin-
ska proslava Sreča se mi v pesmi smeje. 
Rdeča nit proslave je bila sreča. Za vse 
prisotne: svetnike, svetnico, g. župana 
Riglerja, podžupana g. Brunška in g. Jor-
dana, go. ravnateljico Jadvigo Avsenak, 
učiteljice, učitelje, učenke, učence, starše, 
babice, dedke in vse ostale se je čas za hip 
ustavil. Resnično se nam je nasmejala sre-
ča. Mislim, da smo se vsi strinjali z gospo 
ravnateljico, ki je v osrednjem nagovoru 
dejala, da so otroci naša sreča. Nihče od 
navzočih ni bil brez nasmeška na ustih, 
ko je gledal učence, ki so nastopali. Bili 
so zelo sproščeni, samozavestni in »naga-
jivi«. Proslavo si je zamislila, zanjo na-
pisala scenarij, izbrala recitacije in igrico 
ga. Katarina Hafner Blatnik. Z učenci in 
učenkami, ki so igrali ali recitirali pesmi, 

so se pripravljali od oktobra. Na prosla-
vi so sodelovali tudi folkloristi, ki so za-
peli in zaplesali pesmi Jaz pa pojdem na 
Gorenjsko ter Jaz sem pa mlinarjev sin. 
Njihova mentorica je ga. Metka Pukšič 
Mavsar. Proslavo so s svojimi glasovi po-
lepšali trije pevski zbori, ki jih vodi ga. 
Mateja Novak. Najmlajši člani (1., 2. in 
3. razred) so zapeli pesem Ko si srečen, 
malo starejši (4. in 5. razred) so spremljali 
Kekca (Matej Zemljič), ko je zapel pes-
mi Kaj mi poje ptičica ter Jaz pa pojdem 
in zasejem dobro voljo pri ljudeh. Člani 
mladinskega zbora pa so zapeli himno in 
pesem Ko se smeješ. Sreča se nam je za-
smejala tudi v pesmih Toneta Pavčka Ste 
srečni? v interpretaciji Katarine Bekš in 
Srečni otroci v interpretaciji Tjaše Pugelj. 
Seveda niso manjkale niti pesmi Franceta 
Prešerna – Edi Kosmač in Marko Tomažič 
sta ob zvokih kitare (Janez Bevc) dekla-
mirala sonet O Vrba. V izvedbi Neže Re-
par in Petre Fakin ter ob glasbeni sprem-

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku

Sreča se mi v pesmi smeje 
ljavi Nine Rupar pa smo slišali sonet Čez 
tebe več ne bo, sovražna sreča. Učenci 1. 
razreda so v kratkem filmčku razmišljali, 
kaj je zanje sreča. Kekec (Matej Zemljič) 
je skupaj s prijatelji Rožletom (Fedja Go-
lež), Tinkaro (Karmen Vončina), vilo Škr-
latico (Nina Janežič) in Volkcem (Zerina 
Baličevac) prepričal Pehto (Tajda Liplin 
Šerbetar), da je Mojci (Urška Zagorc) 
dala kapljice, s pomočjo katerih je spre-
gledala. Po pesmi Ko si srečen sta se na-
povedovalca Jože Okorn in Barbara Gale 
poslovila. Nihče ni mogel verjeti, da je 
minila ena ura. 

Hvala nastopajočim, mentoricama ge. 
Metki Pukšič Mavsar, ge. Mateji Novak 
in seveda glavni organizatorki in mentori-
ci ge. Katarini Hafner Blatnik za čudovit 
večer. Ne pozabimo – sreča je v nas sa-
mih, najdemo pa jo lahko tudi v majhnih 
stvareh.

Špela Dremelj
Fotografije Mateja Adamič
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V četrtek, 5. 2. 2009, se je na naši 
osnovni šoli odvijala prireditev ob slo-
venskem kulturnem prazniku. Že na za-
četku naj poudarim, da so se nastopajoči 
učenci in vse učiteljice, ki so sodelovale 
pri proslavi, zelo potrudili. Večer sta od-
lično vodila in ga zelo lepo popeljala do 
konca učenca Jože in Barbara. Začetek 
sta odprla zelo prijetno – tako da so bili 
vsi gledalci navdušeni nad njima. Seveda 
sta nato besedo predala še ge. ravnatelji-
ci Jadvigi Avsenak, ki je povedala nekaj 
zelo lepih besed. Naša šola je lahko zares 
ponosna, da imamo tako prijetno ravnate-

ljico. Ga. ravnateljica je besedo nato pre-
dala županu Občine Škofljice g. Riglerju. 
Ko je zaključil, se je s slovensko himno 
odprlo srce proslave, ki jo je zapel šolski 
mladinski pevski zbor pod vodstvom uči-
teljice glasbe ge. Mateje Novak. Učenci 
so himno zapeli brez napake in si zaslu-
žijo izjemno pohvalo. Proslava se je na-
daljevala z igrico Kekec, ki nas je pod 
vodstvom učiteljice ge. Katarine Hafner 
Blatnik spremljala skozi celotno pro-
slavo. Igralska zasedba je bila odlična, 
meni osebno je bil najboljši Rožle (‘’... 
ti si čist nor ...’’). Proslavo je s petjem in 

plesom popestrila tudi folklorna skupina 
pod vodstvom učiteljice ge. Metke Puk-
šič Mavsar. Manjkale niso niti nekatere 
pesmi Franceta Prešerna iz zbirke Soneti 
nesreče. In marsikdo od gledalcev je bil 
ganjen. Pevski zbori so lepo zapel pesmi, 
ki so vse navzoče spravile v dobro voljo. 
Lahko rečem, da je proslava več kot uspe-
la, saj so domov vsi odhajali boljše volje 
in nasmejani. Verjamemo, da bo tudi na 
prihodnjih prireditvah tako.

Živa Kočevar, 9. c

Prešerna zaznamoval Kekec, izstopal pa je tudi Rožle

Zahvala
Po odličnem božično-novoletnem koncertu smo 

lahko obiskovalci ponovno uživali v bogatem in 
sproščenem programu ob slovenskem kulturnem 
prazniku. Učenci različnih starosti so nam pod vod-
stvom učiteljice Katarine Hafner Blatnik nazorno 
pokazali, kje se nam sreča smeje. V naših otrocih, 
v njihovem pogumu, v njihovih sposobnostih, v 
njihovi ustvarjalnosti. Vemo, da je bilo za tako po-
polnimi nastopi veliko vaj, vendar smo dobili vtis, 
da so učenke in učenci pri tem res uživali, česar 
smo še posebej veseli. Ko smo odhajali, smo bili 
navdušeni in ponosni, zato iskrena zahvala vsem 
nastopajočim učenkam in učencem, od Kekca do 
prvošolke v folklornem nastopu; vsi ste bili pravi 
mali umetniki. Prav tako pa vse pohvale mentori-
cam in mentorjem, gospe Katarini Hafner Blatnik 
za izvrstno zamisel in izvedbo programa, gospe 
Mateji Novak za pripravo zborov, ki nas ob vsakem 
nastopu prepričajo z odličnim petjem in usklajeno 
koreografijo, Romani Zupančič Leljak za razgiba-
no sceno ter vsem ostalim učiteljicam in učiteljem, 
saj je moral vsak nekaj prispevati v kulturni mozaik 
večera. Hvala vsem!

Roman Brunšek, podžupan

Fotografija sprašuje

Tokrat občinsko upravo sprašujemo, kako je poskrbljeno 
za invalide in gibalno ovirane, ki želijo obiskati občinske ura-
de. Glede na številne stopnice je invalidom vstop v občinsko 
stavbo praktično onemogočen, zato nas zanima, kako rešuje-
jo ta problem.

V prejšnji številki Glasnika smo spraševali, kdo bo plačal po-
pravilo uničene ograje na mostu pred vasjo Sela. Ograja je bila v 
soboto, 7. februarja 2009, popravljena, z občine pa so sporočili, 
da je zamenjavo ograje financirala oseba, ki je ograjo uničila.
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Kljub težkim preizkušnjam je rada 
obiskovala šolo

Rodila se je leta 1939 v Želimeljski do-
lini pri Pavlinu, kot se je pri njih reklo po 
domače. »Otroštvo je bilo težko,« pripo-
veduje. »Ko sem bila stara tri leta, so mi 
Italijani ubili očeta, kasneje pa so nam 
– ravno na vseh svetih dan, ko smo bili 
pri popoldanski službi božji, zažgali še 
hišo.« Še vedno se živo spomni, kako je 
gorelo ostrešje. Mati so skozi okna metali 
tisto skromno premoženje, ki so ga imeli. 
Kljub tej preizkušnji je ohranila pozitiven 
odnos do življenja. Zelo rada je hodila v 
šolo, posebnih težav z učenjem ni imela. 
Še posebej sta ji bili pri srcu zgodovina 
in književnost. »Ogromno sem brala. Pod 
svobodnim soncem dvakrat, še danes 
poznam vse osebe po imenih.« In že jih 
našteva tako naglo, kot bi bila literatura 
njena glavna dejavnost v življenju. Ko jo 
vprašam, če iz časa svoje mladosti kaj ob-
žaluje, mi prikima. »Obžalujem to, da ni-
sem mogla naprej v šole, v Ljubljano, da 
bi pridobila višjo izobrazbo.« Sledi kratek 
trenutek tišine, nato nadaljuje: »Vendar ni 
bilo mogoče. Bili smo brez očeta, številč-

Tončka Podlogar iz Želimelj, žena, mati, gospodinja in pesnica, praznovala 70 let življenja

Zunanja skromnost skriva veliko notranje bogastvo
Gospo Tončko smo nepričakovano obiskali v času, ko je obhajala dva jubileja: 70 

let življenja in 10 let rednega objavljanja svojih pesmi v Glasniku. Za ta jubileja nis-
mo vedeli, o njej smo želeli pisati ob dnevu žena in materinskem dnevu. Kakorkoli, 
nasmehnila se nam je sreča, kot nas je Tončka nasmejana sprejela na svojem skrbno 
urejenem domu v Želimljah.

Ob praznovanju zlate poroke leta 2007 je nastala družinska fotografija. Od leve proti 
desni: sin Stojan, hči Sonja, gospa Tončka in njen mož Ciril ter hči Darja in sin Slavko. 
(Iz albuma Tončke Podlogar.)

Stare fotografije ji mnogokrat vzbude lepe 
spomine na preteklost

V živahnem pogovoru nam je zaupala tudi to, da je kakšno knjigo

na družina, zato je bilo treba ostati doma 
na kmetiji, nato pa sem se 19-letna poro-
čila k Čotu v Želimljah.«

Prvi otroci, prve rime
Ali je pesnila kot otrok, se ne spomni, 

zagotovo pa je »rimala«, kot pravi, takrat, 
ko so se ji rodili prvi otroci. Da je Tončka 
človek tradicionalnih vrednot, pove njena 
družinska statistika. V zakonu so se ji ro-
dili štirje otroci, ki so ji dali deset vnukov, 
na poti pa je tudi že četrti pravnuk. Z veli-
ko vnemo našteva njihova imena in mi jih 
kaže na fotografijah z zlate poroke, ki sta 
jo z možem Cirilom obhajala pred dvema 
letoma.



17

Aktualno

Njene prve pesmi so nastale ob vzgoji 
otrok. Pred kratkim ji je starejši sin po-
vedal tole pesmico, ki si jo je po mate-
rinih besedah zapomnil, ko je varoval 
mlajšo sestrico: »Jaz imam pa sestrico, 
sestro Sonjico, z mano rada se igra, be-
sede čudne mi čeblja. Gor po hiši hodiva 
in korakce štejeva, ona šteti še ne zna in 
jaz štejem za oba. En, dva, tri in nazaj se 
zavrti.« Za pisanje pri številčni družini ni 
imela časa. Kasneje je odšla še v službo 
v Ilirijo Vedrog na Lavrico, kjer je dela-

Življenjske poti
So poti, ki se visoko vzpenjajo
in zopet nizko padajo.

So ravne poti,
dolgočasne, vsakdanje.

So križpotja,
ne veš, v katero smer bi odšel,
da ne bi zašel.

So poti, ki peljejo
navznoter – tebe,
so nepredvidljive, zapletene.

Brez trnja ni poti,
ki pelje ti življenje.

Če ti ni dano iz trnja
priti na široko cesto,
vprašaj usodo,
ona ti piše dnevnik
od rojstva do groba.

Gospa Tončka nam je prebrala nekaj svo-
jih pesmi

Rokopis pesmi Zorki v slovo

la sedemnajst let. Je pa v tem času veliko 
brala. »Ker nismo imeli knjig, sem redno 
brala podlistke v Kmečkem glasu. Komaj 
sem čakala, da je prišel teden naokoli, da 
sem lahko prebrala nadaljevanje. Izhajala 
so dela Minke Krvina, Mimi Malenšek, 
Magde Stražišar, Ivana Sivca in še in še. 
Mnoge teh knjig sem si kasneje kupila. 
Bila sem tudi članica Sveta knjige.« V 
mladih letih, ko je bilo treba čez dan pred-
vsem delati, je mnogo knjig prebrala po-
noči ob zasenčeni luči. Včasih pa je šla s 
knjigo tudi v hlev, tam je napol na skrivaj 
prebrala roman V vrtincu. Čez dan pa je 
»rimala«. Pesmi ni zapisovala. Deklami-
rala jih je sama sebi in otrokom. Prvi za-
pisi so nastali šele pred desetimi leti, ko je 
začela objavljati v Glasniku. Njene zapise 
bo zbral in uredil vnuk Nejko.

»Pišem najraje o naravi.«
O čem najraje piše? »O naravi. Najraje 

imam pomlad. Danes sem odprla okno, 
da je v hišo posijalo sonce. Napisala sem 
tudi pesem o kozolcu, kar nekaj pa jih je 
o ljudeh, ki name naredijo vtis.« Posebej 
se v pesmi spomni Cesarjeve stare mame: 
»Vsakega je objela, veliko molila, bila je 
strašno dobra.« Pred nekaj dnevi je umrla 
gospa Zorka Jurhar, upokojena učiteljica 
iz Želimelj, ki je bila tudi njena dobra pri-
jateljica. Bolečino ob izgubi prijateljice 
je prelila v pesem Zorki v slovo. »O sebi 
ne morem pisati. V sebi imam nekakšen 
strah v smislu, kaj bodo rekli ljudje. Tako 
svoje spomine pripovedujem skozi druge 
ljudi in naravne pojave.« Gospa Jurhar je 
včasih skozi oko učiteljice ocenila kakšno 
njeno pesem. Ponavadi jo je pohvalila.

Gospa Tončka je še zelo aktivna. Še 
vedno skrbi za gospodinjstvo in pomaga 
na kmetiji, ki jo sedaj vodi sin. »Tako čas 
za pisanje najdem predvsem v zimskih 
popoldnevih. Včasih me tako prime, da 
niti skuhati ne morem do konca. Prej mo-
ram zapisati, kar mi roji po glavi, da sem 
lahko potem mirna za štedilnikom.« Vča-
sih piše tudi ponoči, ko ne more spati. V 
hiši si je uredila posebno sobo, »kamro«, 
kjer živi svoj literarni svet. V desetih letih 
je bilo v Glasniku objavljenih približno 
45 njenih pesmi. Tokrat objavljamo dve, 
Življenjske poti in Dan žena, ki sta nastali 
pred kratkim.

LIKUS
Ponosno pove, da je že 4 leta članica 

Literarnega kluba upokojencev Slove-
nije (LIKUS), ki ima sedež v Mariboru. 
Po mizi razprostre zbornike, pokaže svoje 

objave in pripoveduje: »Pred mano je bil 
član gospod Karel Pirman. Pred štirimi 
leti pa je Društvo upokojencev Škofljica 
včlanilo mene. Zame plačujejo tudi člana-
rino, za kar sem jim zelo hvaležna. Letno 
izdamo tri do štiri zbornike, vsak avtor 
pa ima na voljo štiri strani.« Torej Pod-
logarjevo ne beremo le občani Škofljice, 
pač pa jo po LIKUS-ovih zbornikih pozna 
vsa Slovenija. Njene pesmi so preproste, a 
nagovarjajo vsakega, še tako zahtevnega 
bralca. V rimah zapiše žalostna, a resnič-
na dejstva, kot na primer v zadnji kitici 
njene pesmi Dan žena:

»Mnogo gorja,
mnogo solza,
mnogo nesrečnih bo še žena,
po vsem svetu,
na praznik dan žena.«
Skozi vsebino pokaže neverjeten obču-

tek za sočloveka, za prepoznavanje njego-
vega položaja in počutja. Verjetno izhaja 
iz lastnih izkušenj. Doživel sem jo pred-
vsem kot radostno gospo, s hudomušnim 
pogledom in zdravo kmečko pametjo. 
Verjetno predvsem zaradi slednje uspeš-
no krmari skozi življenje. Ko sem se že 
poslavljal, sva začela razpravljati o tele-
vizijskih dokumentarcih, ki jih neverjetno 
rada gleda. Poseben vtis so nanjo naredili 
budistični pogrebi ob reki Ganges v Indiji 
in obredi žrtvovanja pri Majih v Ameriki. 
Vse to v mislih primerja s krščanstvom, 
ki mu pripada sama. Neverjetna razgle-
danost za sedemdesetletno gospo, ki je 
bila celo življenje predvsem gospodinja 
in mati.

Gospa Tončka, Bog vas živi še naprej 
in zapisujte svoje rime, da bodo ostale kot 
pričevalke vašega časa.
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Velikokrat slišimo, da se gasilci na-
slavljate z besedo tovariš. Mnogi se ob 
tej besedi sprašujemo, zakaj še vedno 
tovariš. Lahko bralcem Glasnika ob-
jasnite vaše pozdravljanje?

Gasilci se že od ustanavljanja društev 
naslavljamo s tovariši. Že v ohranjenem 
zapisniku občnega zbora našega PGD iz 
leta 1932 lahko preberemo, da je načelnik 
navzoče pozdravil kot tovariše.  Gasilci 
so v samostojni Sloveniji želeli spreme-
niti naslavljanje, vendar so prišli do za-
ključka, da lahko le pravi tovariš pomaga 
tistim, ki potrebujejo pomoč, gasilec pa 
lahko zaupa le tovarišu gasilcu, ko gresta 
skupaj v goreč objekt, na lestev …  »Bolj 
zaupam, da mi lestev drži tovariš kot go-

»Prostovoljno, a še vedno 24 ur na dan na razpolago«
Pogovor s tovarišem Pavletom Cigaletom, predsednikom Prostovoljnega gasilskega 

društva Škofljica, prejemnikom plakete Občine Škofljica za leto 2008 za prispevek k 
zaščiti in reševanju v Občini Škofljica.

Predsednik PGD Škofljica Pavle Cigale ob prejemu priznanja. Fotografija Ferucio 
Hrvatin.

spod,« je dejal neki starejši gasilec, ko so 
ga vprašali za mnenje, kako naslavljati 
gasilce. 

Lani ste praznovali 110. obletnico 
obstoja Prostovoljnega gasilskega dru-
štva Škofljica. Imate novo fresko na ga-
silskem domu, prenovili ste še fasado, 
zato se je v Glasniku veliko pisalo o vas. 
Ali smo na kaj pozabili oziroma bi žele-
li še kaj dodati?

Drugi morda mislijo, da se kar naprej 
postavljamo v ospredje, sam pa sem mne-
nja, da se še premalo propagiramo. Odkar 
je uvedeno tiho alarmiranje po pozivnikih 
še sirene na gasilskem domu ni več slišati, 
tako da so mnogi mnenja, da gasilci nima-
mo več intervencij. 

Predvsem smo ponosni na svojo motor-
no črpalko iz leta 1913, ki še vedno deluje. 
V Sloveniji je to verjetno najstarejša ohra-
njena črpalka patenta Rosenbauer. Ponos-
ni smo tudi na tri odlikovanja, ki smo jih 
prejeli lani: srebrni znak civilne zaščite, 
bronasto značko Gasilske zveze Slovenije 
in plaketo Občine Škofljica. Priznanja so 
pohvala za delo v preteklosti in obveza za 
delo v prihodnosti. 

Kakšno je okvirno število intervencij 
in kako ste nanje pripravljeni?

Na leto opravimo nekje med 10 in 20 
intervencij. V lanskem letu smo imeli 16 

Motorna črpalka iz leta 1913. Fotografija 
Maja Novak.

intervencij. Moram priznati, da so med 
temi intervencijami tudi nepotrebne pri-
jave. Za vsako intervencijo je potrebna 
maksimalna pripravljenost in koncentra-
cija. V nekaj sekundah mora človek spre-
jeti precej odločitev in ko na koncu ugo-
toviš, da je vse skupaj zastonj, nepotrebno 
… Vendar pa se na vsako intervencijo v 
trenutku odzovemo in ukrepamo hitro, a 
premišljeno. Pri hitrem ukrepanju je po-
trebno, da od ljudi, ki so na lokaciji, do-
bimo čim več točnih podatkov. 

Kakšna je pomembnost prostovolj-
nega gasilstva za današnji čas?

Včasih mi pride na uho, da smo prosto-
voljni gasilci del folklore. Čeprav ni več 
lesenih hiš, kritih s slamo, in črnih kuhinj, 
ki so bile največkrat vzrok za požar, so 
današnji požari mnogo nevarnejši. Pred-
vsem se pri gorenju izločajo strupeni pli-
ni, ki nastajajo pri gorenju različnih mate-
rialov. V zadnjih letih je pri gašenju nujno 
potrebna uporaba izolirnega dihalnega 
aparata. Brez lastnega vira zraka danes ne 
moreš stopiti v hišo in pomagati prizade-
tim. Da nismo pomembni, ne bi rekel, saj 
smo od leta 1995 osrednja enota občine 
za požare in druge intervencije. Gasilska 
brigada Ljubljana je zadolžena le še za 
prometne nesreče in nesreče z nevarnimi 
snovmi. 

Pri vsaki nesreči je pomembna hitrost. 
Vedno se v občini na nesrečo odzove te-
ritorialno gasilsko društvo in tudi PGD 
Škofljica. Sicer dvojno posredovanje ve-
likokrat ni potrebno, vendar je nujno po-
trebno poskrbeti za maksimalno varnost.

Kakšni so vaši načrti za letos?
Kot je na zadnjem občnem zboru dru-

štva povedal poveljnik Darko Matjaž: 
»Lani smo malo več časa namenili praz-
novanju, letos bomo več časa namenili 
vajam in usposabljanju.«

Glede na to, da smo v zadnjem letu ve-
liko delali na pripravah za proslavo ob 
110-letnici društva in na gasilskem domu, 
imamo letos v načrtu ureditev okolice ob-
jekta. Poleg tega bomo priredili Florjano-
vo mašo, ki bo 3. maja na Škofljici. Takrat 
bo tudi blagoslovitev obnovljenega doma 
in nove freske. Ostali načrti so čim boljše 
uvrstitve na tekmovanjih in udeležba na 
140. obletnici gasilstva na Slovenskem, ki 
ga prireja Gasilska zveza Slovenije, pa še 
kaj se bo našlo.

Na lanskoletni proslavi in gasilski 
veselici je PGD Škofljica prejelo novo 
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gasilsko vozilo. Veliko ljudi je pričako-
valo sireno v znak pozdrava, pa je ni 
bilo. Ali za tem stoji kakšna prigoda?

(Smeh) Ja takole je bilo! Dva dni pred 
prevzemom vozila smo imeli gasilci ge-
neralno čiščenje avtomobila in orodišča. 
Takrat smo pregledali in »sprobali« vse, 
od luči do sirene. Vse je delalo brezhibno. 
Potem pa, ko je bilo potrebno vozilo pri-
peljati na prevzem, me je poklical voznik, 
tovariš Kastelic: »Sirena ne dela!« Hitro 
sem mu razložil, katere tipke morajo biti 
vklopljene … pa nič … Tako smo na pro-
slavi opravili prevzem vozila le z lučmi. 
Napaka na elektriki. 

Ste novo vozilo že potrebovali?
Seveda, z njim smo že bili na interven-

ciji, vendar se je na srečo izkazalo, da ni 
bilo potrebno izkoristiti vseh njegovih 
kvalitet.

In za konec, kakšna misel?
Kljub napredku tehnologije in znanosti 

se vsega ne da nadzirati. Poplave in po-
žare lahko omejimo, ne moremo pa se jim 
izogniti. Zato je poslanstvo gasilca tako 
pomembno. V Sloveniji je prostovoljno 
gasilstvo dobro razvito, kar nam prizna-
vajo tudi mnoge evropske države. Se pa 
Slovenski gasilci prizadevamo za prime-
ren status gasilca v družbi. Vendar je vse 
skupaj še pri pogovorih in usklajevanjih. 

Za konec si v PGD Škofljica želimo čim 
več novih članov in čim manj intervencij.

Z gospodom Pavletom Cigaletom se je 
pogovarjala Maja Novak

Omenjena lanskoletna priznanja. Fotografija Maja Novak.

Operativna enota PGD Škofljica. Slika iz arhiva društva.

Prejemnici listine Občine Škofljica ob 
občinskem prazniku v septembru 2008 
sta bili gospa Sonja Petak in gospa Ma-
rija Zalar. Obe že vrsto let opravljata pa-
tronažno službo na območju naše občine. 
Gospa Zalar deluje na območju Škofljice 
in okoliških vasi, gospa Petak pa pokriva 
področje Lavrice. Na terenu hitro opazita 
vse potrebe, ki jih samoiniciativno sproti 
rešujeta. Tokrat sta del svojega časa na-
menili tudi vam, dragi bralci.

Kako ste se počutili, ko ste izvedeli, 
da ste med dobitnicami občinskega pri-
znanja? Je bilo to presenečenje ali ste 
kaj takega potiho pričakovali?

Ga. Zalar: Priznanje je bilo zame čisto 
presenečenje, saj mi ob obilici dela ostane 
zelo malo časa, da bi razmišljala o takih 

Patronažni sestri Marija Zalar in Sonja Petak 

Prva pomoč je najboljša in najpotrebnejša

Gospa Marija Zalar iz rok župana prejema priznanje listino Občine Škofljica
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stvareh. Odkrito pa priznam, da sem bila 
priznanja zelo vesela, saj je to ena potrdi-
tev da delam dobro za občane Škofljice.

Ga. Petak: Zame je bilo čisto presene-
čenje.

Kaj je tisto, kar vas je pritegnilo, da 
ste se odločili in izbrali prav ta poklic, 
ki ga, tako je videti, z veseljem oprav-
ljate?

Ga. Petak: To je poklic, ki bi si ga danes 
še enkrat izbrala. Pomeni mi zadovolj-
stvo, izziv, možnost stalnega izobraževa-
nja. Rada imam ljudi, jim pomagam, se 
z njimi veselim, žalujem, jih učim. Med 
nami se vse prepleta in ni mi težko.

Ga. Zalar: Za poklic medicinske sestre 
sem se odločila, ko sem bila stara 7 let. 
Takrat sem bila dalj časa bolna in pri-
bližno pol leta sem preživela v bolnišnici. 
Mislim, da v življenju ne bi znala ničesar 
drugega bolje početi, kot je delo medicin-
ske sestre, in to prav delo na terenu, saj ga 
z največjim veseljem opravljam že 32 let.

Lahko na kratko opišete svoj delav-
nik? Je ta definiran ali je kdaj potrebno 
»vskočiti« tudi izven delovnega časa?

Ga. Petak: Moj delavnik je definiran od 
plačnika – ZZZS. Uradno delam od po-
nedeljka do petka, od 8. do 15. ure, v so-
boto po potrebi. Vendar vem, da me ljudje 
potrebujejo takrat, ko so v stiski, zato jim 
vedno povem, da me lahko pokličejo na 
mobilni telefon. Nikoli tega ne izkorišča-
jo. Povedo pa, da so bolj brez skrbi. Če je 
potrebno, delam tudi zvečer, v nedeljo in 
za praznike. 

Ga. Zalar: Moj delovni dan poteka od 
ranih jutranjih ur in velikokrat do pozne-
ga večera. Če je potreba na terenu, ne po-
znam prostih sobot, nedelj ter praznikov. 
Ves čas me spremljajo besede mojega 
moža, ki mi je že pred leti rekel, da če so 

težave in bolečine cel teden, so tudi po-
noči, za vikende in praznike. Delovni dan 
si planiram sproti, saj sem dosegljiva na 
mobilni telefon in se obiski naročajo sko-
zi dan.

Znano je, da se prebivalstvo stara. 
Kakšno je stanje na terenu, kjer delu-
jete? Potrebuje vašo skrb več novoro-
jenčkov ali več ostarelih in bolnih?

Ga. Zalar: Število starejših prebivalcev 
v občini Škofljica je vsak dan večje, vse 
pogostejši so prezgodnji odpusti težko 
bolnih ljudi iz bolnišnic, zato je vsak dan 
več zahtevnega dela. Tudi število novoro-
jenčkov se v zadnjih letih, zaradi na novo 
priseljenih ljudi, zvišuje. Glede na število 
prebivalcev na terenu, ki ga kot patronaž-
ni sestri pokrivava skupaj s hčerko Tanjo 
Zalar, komaj opraviva vse potrebno delo.

Ga. Petak: Na terenu, kjer delam, je ve-
liko obojih – dojenčkov in starejših. Res 
pa je, da je s starejšimi in kroničnimi bol-
niki več dela. Je pa z vsemi potrebno veli-
ko potrpljenja, angažiranosti in znanja. V 
ta namen imamo kontinuirana stalna izob-
raževanja in strokovna posvetovanja.

Kakšne razlike zaznavate na terenu 
od tedaj, ko ste začeli, pa do danes?

Ga. Petak: Na tem terenu sem deveto 
leto. Edino, kar se spreminja, je število 
ljudi, ki je vedno večje. S tem pa je ved-
no več dela. Storitve, ki jih plačuje ZZZS, 
daleč presegam, vendar pri mojem delu ni 
naročanja in ni čakalnih dob.

Ga. Zalar: V teh letih se je zelo veliko 
spremenilo v načinu dela. Bistvo pa je 
ostalo isto: »Delati z ljudmi, ki so po-
trebni pomoči, jih znati poslušati in jim 
s pravo mero pomagati.« Moto mojega 
dela je, da učim ljudi samostojnosti in ne-
odvisnosti. V zadnjih letih opažam, da so 
v občini Škofljica ljudje pripravljeni po-
magati drug drugemu, da so svojci doma 
sposobni negovati tudi najtežje bolnike in 
da ljudje umirajo doma, obkroženi z svo-
jimi najdražjimi.

Zelo dobro je sodelovanje z upokojen-
ci, s Karitasom in posameznimi prosto-
voljci.

Če človek svoj poklic opravlja vest-
no in s srcem, zmore premagati še tako 
veliko prepreko, težavo … Kaj je tisto, 
kar se vam zdi najtežje, pri opravljanju 
vašega poklica?

Ga. Zalar: Najtežje pri svojem delu 
sprejemam krivico, laž, nasilje nad otroki 
in starostniki.

Ga. Petak: Pri našem delu je potrebno 
veliko znanja, razumevanja in potrpljenja. 

Včasih sem v stiski in se sprašujem, če 
bom zmogla, ko se pojavijo nova stanja, 
bolniki, stiske ljudi, pričakovanja. Vsak 
dan je nov začetek in nikoli ne veš, kakš-
ne preizkušnje te čakajo. Moram pa po-
vedati, da se veselim dela. Ljudje so hva-
ležni in dajo mi veliko energije za naprej. 
Rada delam in lepo sodelujem s svojimi 
varovanci. 

Na terenu vidite in doživite veliko. Je 
težko postaviti mejo med službo in za-
sebnim življenjem? Koliko vas »potre-
be in zgodbe« ljudi spremljajo v času, 
ko niste v službi?

Ga. Zalar: Nisem sposobna postaviti 
meje med službo in zasebnim življenjem, 
saj me usode ljudi spremljajo dan in noč 
in tudi tisoče kilometrov stran od doma, 
vendar tega ne jemljem za slabo, saj sem 
samo človek s čustvi in ne računalnik, ki 
se ga izklopi.

V utemeljitvi je bilo med drugim po-
udarjeno, da ste potrebnim na voljo 
tudi s prijazno in toplo besedo. Želite 
ob zaključku morda še kaj sporočiti na-
šim bralcem?

Ga. Petak: Nikoli mi ni odveč pomaga-
ti. Ko kdo čuti, da potrebuje moj nasvet 
ali pomoč, me lahko pokliče. Kdor me po-
zna, mislim, da to ve. Tistemu, ki potre-
buje mojo pomoč, se oglasim na telefonu 
041 738 616. Najdete pa me tudi na splet-
ni strani http://www.patronaza.si/Perso-
nal/sonja.html.

Ga. Zalar: Bralcem Glasnika bi rada 
sporočila le to, da z občani občine Škoflji-
ca delam z velikim veseljem. Želim jim, 
da bi čim manjkrat potrebovali mojo po-
moč ter naj še naprej ostanejo tako dobri 
ljudje.

Hvala za sodelovanje in naj bosta nese-
bičnost in požrtvovalnost vaša spremlje-
valca na poklicni poti.

Pripravil Bojan Pirnat

Iz poslanske klopi
Vabim vas v poslansko pisar-

no v ponedeljek, 9. marca 2009, 
med 15.30 in 17.00 v društvene 
prostore na Občini Škofljica. Lah-
ko me pokličete na tel. 01 478 95 
35 ali se mi oglasite po el. pošti 
alenka.jeraj@dz-rs.si. 

Informacije o mojem delu lahko 
najdete na www.alenkajeraj.sds.si.

Alenka Jeraj,
poslanka v Državnem zboru 

Republike Slovenije
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Politične stranke

Škofljica

VABILO
Vse članice in člane ter zainteresirane 

občane in občanke vabimo na 

letno skupščino Občinske organizacije 
Desus Škofljica

v sredo, 
11. marca ob 18. uri

v kulturni dvorani na Škofljici.

V sklopu priprav na 7. kongres Desusa 
bomo obravnavali predlog statutarnih 
sprememb, poslovnik in terminski plan 

stranke.

S povabljenimi gosti bomo odkrito in odpr-
to spregovorili o dogajanjih v naši občini.

Srečanje bomo popestrili s kulturnim pro-
gramom in pogostitvijo.

Vabljeni!

Občinski odbor Desus Škofljica

OB OSMEM MARCU, 
MEDNARODNEM DNEVU ŽENA,

VAM SOCIALNI 
DEMOKRATI ŠKOFLJICE,

MATERE, ŽENE IN DEKLETA, 
NAJISKRENEJE 

ČESTITAMO.

Čestitko ob prazniku želimo popestriti s 
pesmijo francoskega pesnika Charlesa 

Baudelaira: 

VINO ZALJUBLJENCEV

Ves prostor se v luči preliva!
Brez uzde, ostrog odhitiva,

na vinu odjezdiva v sij
božanski, v nebo čarovnij.

Kot angela, združena v živi
muki nepopustljivi,

skoz jutra modri kristal
k prividom iskrečih se dalj!

Sloniva lahno na peruti
razumnega vetra, svetlo

gore nama v blaznosti čuti.

O sestra, objeta tesno
letiva neutrudno do kraja
slasti, do sanjskega raja.

Baudelaire Charles, Rože zla, prevod 
Jože Udovič, MK 1977, Ljubljana.
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Iz dela naših društev

V četrtek, 22. 1. 2009, je bil v občinski 
društveni sobi sestanek vseh predstav-
nikov društev Občine Škofljica, ki ga je 
pripravil in vodil podžupan za družbene 
dejavnosti g. Roman Brunšek skupaj s 
predstavnikom občinske uprave g. Jože-
tom Kastelcem. V uvodu nam je g. podžu-
pan najprej zaželel uspešno in ustvarjalno 
leto 2009. Zahvalil se je za uspešne prire-
ditve, razstave, nastope, predavanja, hu-
manitarne akcije, skratka za vse različne 
projekte, ki so bili pripravljeni in izvedeni 
z veliko dobre volje, ustvarjalne energije 
in požrtvovalnosti. 

V nadaljevanju so vsi prisotni na krat-
ko predstavili svoje delo, predvsem pa so 
opozorili na težave in načeli nekaj proble-
matičnih tem. Izpostavljeno je bilo plaka-
tiranje v občini. Problem pa niso samo pa-
noji, ampak tudi oglasi in manjši plakati. 
Prilepljeni so praktično povsod, za seboj 
pa jih nihče ne pospravlja. Obenem pa se 
prelepljajo plakati domačih društev. Dan 
je bil predlog, da bi na občini dosledno 
upoštevali sprejeti odlok o plakatiranju, 
ki natančno določa pravila oglaševanja in 
predvideva tudi kaznovanje oglaševalcev 
oz. prirediteljev, ki po končanem dogod-
ku ne odstranijo svojih plakatov. Podane 
so bile ideje, da bi se občinska dvorana 
opremila s projektorjem, ki bi lahko brez 
dolgotrajne priprave popestril predava-
nja, prireditve in sestanke, da se nabavijo 
širokokotni mikrofoni za nastopanje na 
odprtem prostoru, o razstavi starodobnih 
motorjev v večnamenski športni dvorani 
… Zopet se je izpostavilo tudi vprašanje 
o gradnji doma za ostarele, saj je videti, 
kot da se tukaj nič ne dogaja. G. podžupan 
je pojasnil, da je investitor v procesu pri-
dobivanja potrebnih soglasij ter dovoljenj 
in da poteka usklajevanje na področju 
urejanja komunalne infrastrukture. Pred-
sednica KUD Škofljica je poudarila iz-
vedbo silvestrovanja, ki je bila precejšen 
organizacijski zalogaj, in pozvala društva, 
da bi se letos tega projekta lotili skupaj in 
tako pritegnili tudi več ljudi. O prednostih 
skupnega sodelovanja priča tudi božično-
novoletni koncert občinskih zborov, ki je 
vedno odlično obiskan.

Predsednica Župnijskega Karitas Škof-
ljica je povedala, kako so v lanskem letu 
uspeli pomagati mnogim ljudem v teža-

vah, še posebej pa je vesela, da so lah-
ko rešili bivanjsko stisko družine. Z ne-
sebično pomočjo ter ogromnim odzivom 
občanov in podjetnikov so stopili skupaj 
za dobro sočloveka. Podžupan, ki je so-
deloval pri akciji, je posebej poudaril, da 
se v občini še čuti solidarnost in da je bil 
odziv na pomoč res velik, kar je vredno 
vse zahvale. 

Predsednica Društva prijateljev mladine 
Lavrica je izpostavila problem nepoveza-
nosti med naselji. Želijo si, da bi priredit-
ve na Lavrici obiskovali tako Škofljičani 
kakor tudi prebivalci ostalih krajev v ob-
čini, čeprav pa se zaveda, da so njihove 
prireditve v posameznih krajih predvsem 
zato, da se jih lahko udeležijo v prvi vrsti 
domači otroci. Posebej pa je pohvalila so-
delovanje z občino, saj je mnenja, da ima-
jo društva v naši občini potrebno podporo 
pri svojih programih. Predsednik Vaške 
skupnosti Gradišče je ob navedbi njiho-
vih dejavnosti izpostavil predvsem obisk 
prireditev, saj je ob posamezni prireditvi 
včasih razočaran nad slabim odzivom 
krajanov. Tako so morali odpovedati tudi 
načrtovani izlet, ker je bilo prijavljenih 
premalo udeležencev. 

Gospa Vera Dolinar je v imenu čebelar-
skega društva povedala, da samo društvo 
v javnosti ni dovolj poznano, čeprav se 
udeležujejo občinskih prireditev s pripra-
vo stojnice, drugače pa vsako leto podari-
jo med šolam in vrtcem, da si pripravijo 
»medeni zajtrk«. 

Ob zaključku sta nam g. Kastelec in g. 
Brunšek podala še nekaj napotkov v pove-
zavi z razpisom za pridobitev sredstev za 
delovanje društev. Predstavljeno nam je 
bilo, kako se pravilno izpolnjujejo obrazci 
za dodelitev sredstev društvom oz. kako 
prijaviti program. Poudarjeno je bilo, da 
naj društva prijavijo raje manj prireditev, 
tiste pa zagotovo izpeljejo. V občinskem 
proračunu je za letošnje leto namenjeno 
29.000 € za društva in 2.900 € za njihovo 
delovanje, organizacijo in izobraževanja. 
Denar bodo po pravilniku in izdelanih kri-
terijih razdelili med društva glede na nji-
hov prijavljen program za leto 2009. Tudi 
letos bo izveden brezplačni računovodski 
tečaj za vsa društva, obenem pa se bodo 
lahko vsi udeleženci tečaja o posameznih 
težavah s predavateljico posvetovali tudi 

kasneje. Podžupan pa nam je posredoval 
tudi idejo, da bi občina poiskala ponud-
nika, ki bi vodil računovodske storitve za 
vsa občinska društva, ki bi to želela.  

Pogovor je ob sproščenem vzdušju na-
nesel tudi na grad Lisičje, za katerega se 
že dalj časa išče primerna rešitev. Na ob-
čini je bilo že precej poskusov, da bi našli 
investitorja, ki bi skupaj z občino preno-
vil objekt. Občinska želja je, da bi grad 
ostal v določeni meri v občinski lasti, 
zato so iskali možnosti javno-zasebnega 
partnerstva. S svojim programom naj bi 
bil dostopen širši javnosti in ne le željam 
zasebnega investitorja. Dejstvo pa je, da 
grad propada in nam je takšno stanje v 
sramoto, je zaključil podžupan, zato se bo 
potrebno jasno opredeliti, kaj hočemo in 
zmoremo z gradom.  

Na koncu je bilo izrečenih kar nekaj po-
hval podžupanu g. Romanu Brunšku, ki 
je vedno pripravljen priskočiti na pomoč 
z nasveti, idejami, vodenjem in s svojo 
požrtvovalnostjo »drži mnoge priredit-
ve pokonci«. Za to je potrebno ogromno 
truda in pozitivne energije, ki na žalost 
velikokrat ostane neopažena. Sama vem, 
koliko truda in predvsem dobre volje je 
potrebno pri organizaciji slikarske raz-
stave. Z gotovostjo lahko trdim, da brez 
pomoči vsakega posameznika v skupini 
ne bi mogli izpeljati prireditve. Na koncu 
pa na otvoritev razstave, kjer se pripravi 
kratek kulturni program in pogostitev, 
pride le peščica povabljenih. Pa še to so 
največkrat naši starši, partnerji, znanci. 
Na koncu se vprašaš, ali ima vse skupaj 
sploh smisel organizirati, tiskati plakate 
in oglaševati po radiu, saj so nekatere pri-
reditve slabo obiskane. S takimi problemi 
se srečujejo skoraj vsa društva v občini, 
ki nimajo velikega števila svojih članov. 
Mogoče je rešitev v manjšem številu pri-
reditev, na katerih bi vsako društvo pri-
pravilo svoj del programa. Na tem mestu 
pozivam vas bralce, da poskusite uskla-
diti svoje natrpane urnike in se za kratek 
oddih odpravite na srečanje, prireditev, 
koncert, gledališko igro, razstavo … in 
s svojo prisotnostjo potrdite, da naš trud 
vendarle ni zaman.

Pripravila 
Maja Novak

Predstavnike društev sprejel podžupan 
Roman Brunšek
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Poet tvoj nov Slovencam venec vije,
ran mojih bo spomin in tvoje hvale,
iz sŕca svoje so kalí pognale
mokrócvetéče rož’ce poezije.
(France Prešeren, Magistrale)

Dvorana gasilskega doma na Pijavi Go-
rici je bila skoraj pretesna za vse, ki so 
na predvečer kulturnega praznika prišli 
počastit dan, ki združuje Slovence vseh 
nazorov, političnih prepričanj in veroiz-
povedi, skratke vse, ki dobro v srcu mis-
limo. 

Tudi ugovori, da se ne spodobi prazno-
vati obletnice smrti, ne zdrže, če pomisli-
mo, da je bila našemu dragemu Prešernu 
smrt velikokrat navdih in luč, h kateri se 
je obračal ujet v temne pasti življenja. Ne-
nazadnje je bil naš pesnik vse ljubezni in 
pozornosti, ki bi si ju zaslužil že v času 
svojega življenja, deležen šele, ko zanj 
bila je preč življenja doba kratka. 

Njegova življenjska pot in dediščina je 
navdihnila Kulturno umetniško društvo 
Pijava Gorica, da je svoj prvi dogodek ob 
dnevu kulture posvetila prav njemu.

Ob vseh draguljih slovenske umetno-
sti je bil Prešeren prvi, ki je pokazal vso 
moč in veličino slovenskega jezika. Bese-
de preprostega kmečkega prebivalstva je 
spletal v kraljevske verze, čeprav njegovo 
življenje ni bilo prav nič kraljevsko, ka-
kor nam je v besedi in sliki prikazala

Andreja Lunar.Veliko je o njem zna-
nega, o marsičem lahko ugibamo, nekaj 
pa je tako kot pesnikova podoba zavito v 
skrivnost in prepuščeno naši domišljiji. 
Tako si ga lahko po malem vsakdo lasti 
na svoj način.

Pijavška mladina in otroci so z recita-
cijami Prešernovih zimzelenih (Povodni 
mož, Zdravljica in Apel podobo na ogled 

France Prešeren na Pijavi Gorici 

postavi) dokazali, da poezija še zdaleč ne 
sodi v muzeje. Tisti med njimi, ki obis-
kujejo Glasbeno šolo Grosuplje, pa so po-
skrbeli za glasbeni predah med recitacija-
mi. Sodelujočim Urški, Niki, Zarji, Žigu, 
Nini, Janu, Klemnu, Jadranu, Amadeji, 
Damjani, Klavdiji in Simonu se zahvalju-
jemo za njihov prispevek. 

Bojan in Jelka Tavčar sta nam v pristnih 
oblačilih približala duh Prešernovega časa 
z odlično interpretacijo duhovite pesmi 
Od železne ceste. 

Prijazne misli in tople besede gospoda 
Romana Brunška, ki jih je ob koncu prire-
ditve namenil vsem udeležencem, nasto-
pajočim in prireditelju, nam pomenijo do-
datno spodbudo pri oživljanju dogajanja 
v naši vasi. 

Po uradnem programu smo se v pri-
jetnem vzdušju posladkali s figami, do-

brotami iz domače kuhinje in slastnimi 
krofi gostilne Čot pod skupnim imenom 
Prešernove dobrote po pijavško. Okusno 
avtorsko delo gostilne smo si drznili nad-
graditi s sladko Prešernovo podobo. 

Gospodu Francu Bolhi se iskreno za-
hvaljujemo za vse prispevke in nesebično 
podporo, ki jo izkazuje KUD-u. Ne mine 
dogodek na Pijavi Gorici, da nas ne bi pre-
senetil z najboljšim, kar ima, in če le uteg-
ne, nas razveseli tudi s svojo prisotnostjo. 
Zatorej Pijavčani, ko boste znancem raz-
lagali pot do svojega doma ob obveznem 
»... se pelješ mimo Čota ...«, ne pozabite 
ponosno pristaviti, da vas tu postrežejo z 
okusnimi slovenskimi jedmi resnično pri-
jazni in srčni ljudje.

Milena Avsenak
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V nedeljo, 25. januarja 2009, je v pev-
ski sobi župnijske cerkve sv. Cirila in Me-
toda na Škofljici potekal letni občni zbor 
naše ŽK. Ker mnogi podpirate karitativno 
delo v naši župniji z denarnimi prispevki, 
materialom in delom, je prav, da vas na 
kratko seznanim z dejavnostmi v prete-
klem letu. 

- V postnem in adventnem času je bilo 
323 obiskov bolnih, ostarelih in invalidov 
s skromno obdaritvijo. Obiskani so bili 
tudi naši starejši in bolni farani v domovih 
za ostarele v Ljubljani, Ribnici, Cerknici, 
Trebnjem, Rogaški Slatini in Ponikvah. 
Dvakrat letno so obiskani tudi stanovalci 
Centra Dolfke Boštjančič na Gumniškem 
vrhu, enote Barje na Škofljici in mamice 
z otroki v materinskem domu Pelikan na 
Gumnišču.

- V mesecu marcu je v župnijski dvora-
ni potekal tečaj nege na domu s predava-
teljico Alojzijo Fink. Udeleževalo se ga je 
18 žena iz naše občine. Vse pripomočke 
za nego smo prejeli na Škofijski Karitas 
Ljubljana, ki je bila tudi plačnik tega iz-
obraževanja.

- 9. februarja 2008 smo se udeležili du-
hovne obnove v cistercijanskem samosta-
nu Stična. Vodil jo je dr. Rudi Koncilja na 
temo »LJUBI SVOJEGA BLIŽNJEGA 
KAKOR SAMEGA SEBE«. Druga du-
hovna obnova pa je potekala 23. februarja 
2008 v župniji Rovte. Prof. dr. Janez Ju-

hant jo je vodil pod naslovom »SPOŠTO-
VANJE ČLOVEKA V DOBRODEL-
NOSTI«. Vso organizacijo in stroške sta 
nosili župniji Stična in Rovte.

- V mesecu aprilu smo imeli letno sreča-
nje ostarelih, bolnih in invalidov z mašo, 
ki ji je sledilo družabno srečanje s pogo-
stitvijo in krajšim kulturnim programom. 
Voščili in obdarili smo tudi devetnajst sta-
rostnikov jubilantov.

- S Škofijsko Karitas Ljubljana smo 
omogočili enotedensko letovanje v Porto-
rožu štirim šoloobveznim otrokom.

- Ob prazniku naše občine smo pripra-
vili predavanje univ. dipl. psihologinje 
in psihoterapevtke gospe Silve Matos z 
naslovom »DOBRO SODELOVANJE 
– POT DO LJUBEZNI«. Sledil je nastop 
gledališkega igralca Gregorja Čušina v 
avtorskem delu »EVANGELIJ PO ČU-
ŠINU«. Večer smo zaključili z družabnim 
srečanjem in pogostitvijo.

- Jesenski obisk in dar je bil namenjen 
osemnajstim družinam, v katerih so otroci 
invalidi s težavami v telesnem ali dušev-
nem razvoju. Ta akcija je potekala sedaj 
že drugo leto pod naslovom »ŽIVIMO 
MED VAMI, NIČESAR NE PROSIMO, 
VESELI PA SMO VAŠE POZORNO-
STI«.

- V minulem letu smo vsakih pet tednov 
oskrbovali tri družine in eno samsko ose-
bo z osnovnimi živili in higienskimi po-

trebščinami iz skladišča Škofijske Karitas 
Ljubljana. Hrana iz evropskih rezerv pa je 
bila razdeljena dvakrat sedemnajstim dru-
žinam in štirim samskim osebam. V veli-
konočnem času je g. Peter Repar obdaril 
eno družino z mesnimi dobrotami.

- Od meseca aprila dalje pa je potekala 
akcija za izgradnjo strehe kot pomoč dru-
žini v naši občini, ki je po hudi bolezni 
izgubila očeta in se znašla v zelo težki si-
tuaciji. Do meseca novembra 2008 so bila 
izvedena vsa gradbena, tesarska, krovska 
in druga dela na prvi polovici hiše, na 
drugi polovici pa bodo dela realizirana ob 
ugodnih vremenskih razmerah. Tako bo 
družina živela v človeku dostojnih razme-
rah. Vrednost podarjenih finančnih sred-
stev, materiala in storitev je ocenjena na 
29.000 evrov.

Ob zaključku dovolite, da se v imenu 
župnika gospoda Jožeta Tominca, članov 
naše Župnijske Karitas in v svojem imenu 
prisrčno zahvalim vsem posameznikom, 
obrtnikom, podjetjem, Občini Škofljica, 
Slovenski Karitas, Škofijski Karitas Ljub-
ljana, Župnijski Karitas Želimlje za po-
darjena finančna sredstva, gradbeni ma-
terial, hrano, dela in podporo pri izvedbi 
navedenih projektov.

Marija Kraškovic,
tajnica ŽK Škofljica 

Poročilo z letnega občnega zbora 
Župnijske Karitas Škofljica

V petek, 13. 2. 2009, se je ob 19.30 v 
kulturni dvorani na Škofljici v prijetnem 
(literarno-glasbenem) vzdušju začel 10. 
redni letni zbor članov KUD Škofljica.

Letos prvič smo člani že ob vabilu do-
bili podatke o izvedenih prireditvah in 
stroških (v skupni vrednosti 2.839,98 ev-
rov) ter o planu prireditev za leto 2009 
(v vrednosti 2.980,00 evrov). Najprej je 
predsednica društva Marija Gregorič po-
dala natančno poročilo in plan dela, a naj 
omenim le nekaj njenih poudarkov.

V lanskem letu so bili prvič organizirali 
šahovski turnirji, ki pa žal niso bili dovolj 
obiskani, zato jih letos ne bo; silvestrova-
nje na prostem je bilo presenetljivo dobro 
obiskano, prav tako Ježkov večer in Večer 
pod kozolcem. 

Novosti 
Zbrane člane je gospa Gregoričeva v 

nadaljevanju informirala o petih novostih, 
ki zadevajo delovanje kulturnega društva, 
in sicer: Zakon o avtorskih in sorodnih 
pravicah, ki velja od 1. 1. 2007, in Pra-
vilnik o javni priobčitvi glasbenih del s 
tarifo, ki velja od 1. 1. 2007, sta finanč-
no pomembno obremenila vse organiza-
torje, ki prirejajo kakršno koli glasbeno 
prireditev. Poudarila je, da so predhodni 
prijavi prireditve, oddaji poročila o izve-
denih glasbenih delih in plačilu zavezani 
ORGANIZATORJI in ne izvajalci. Brez-
plačna uporaba avtorskih del iz reperto-
arja SAZAS je dovoljena samo pri pouku 
in na šolskih proslavah, ki so organizirane 
za učence šole in je vstop prost. 

Druga novost za leto 2008 je, da bo po-

Srečanje članov KUD Škofljica že desetič

Predsednica Gregoričeva je podala na-
tančna poročila in plan dela
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trebno bilanco stanja, izkaz uspeha in ob-
račun davka od dobička pravnih oseb ter 
pojasnilo k izkazom za leto 2008 sporočiti 
na AJPES in DURS v elektronski obliki 
do 31. 3. 2009. 

Tretjič: društvo je nepridobitno, a se 
proračunska sredstva štejejo kot prido-
bitna. Presežek prihodkov nad odhodki je 
obdavčen po stopnji 22 %.  

Kot četrto novost je izpostavila gosto-
vanja gledaliških skupin na Škofljici, in 
sicer gostujoče gledališke skupine same 
pobirajo vstopnino in Občini Škofljica 

plačajo uporabo dvorane po tarifi: za prvi 
dve uri 21,00, za nadaljnje ure 12,52 ev-
rov. 

Peta novost v delovanju društva pa je, 
da predsednica pripravlja vlogo na Minis-
trstvo RS za kulturo za pridobitev statusa 
društva v javnem interesu na področju 
kulture. S tem statusom bo društvo lahko 
dobilo del dohodnine (do 0,5 %) kot do-
nacijo od tistih občanov, ki bodo to pisno 
sporočili na davčno upravo.

Zahvale 
Gospa Gregoričeva se je ob tej prilož-

Glasbeni uvod v formalni del zbora 

nosti zahvalila občinski upravi, županu g. 
Boštjanu Riglerju, podžupanu g. Brunšku 
(za sodelovanje pri izvedbi naših prire-
ditev) ter Občini Škofljica za namenjena 
sredstva; gospe ravnateljici Jadvigi Avse-
nak, vodji Knjižnice Škofljica gospe Almi 
Vidmar Mederal, gospe Tatjani Avsec z 
Javnega sklada RS za kulturne dejavno-
sti, uredništvu Glasnika; vodjem sekcij, 
članom upravnega odbora, zborovodjema 
MePZ in OPZ, predsedniku nadzornega 
odbora, predsedniku disciplinske komi-
sije, gospodu Feruciu Hrvatinu za vode-
nje fotografskega tečaja in članom, ki so 
pomagali pri izvedbi tega občnega zbora. 
Zahvalila se je tudi vsem drugim aktivnim 
članom društva, ki s svojim prostovoljnim 
delom pripomorejo, da KUD nadaljuje s 
kulturno dejavnostjo na Škofljici že pol-
nih 9 let. 

Priznanji 
O delu in planih so poročali tudi vodje 

društvenih sekcij (fotografske, glasbene 
oz. pevske in likovne). Dve članici MePZ 
Sv. Cirila in Metoda, gospa Hilda Kra-
škovic in gospa Ani Trtnik, sta za 30-let-
no sodelovanja v zboru prejeli društveno 
priznanje.

Zbora se je udeležilo majhno, a lepo 
število članov, s svojim obiskom in spod-
budnimi besedami pa je delo ovrednotil 
tudi podžupan Roman Brunšek. Srečanje 
se je po uri in pol ob sladko-slanem pri-
grizku (Hvala Darinki in predsednici Ma-
riji!) zaključilo v pogovoru o zanimivih 
idejah za praznovanje 10-letnice društva.

Katja V. Škrabec
Fotografiji Stane Kočar

Lavrica, 13. februar 2009 – TD Lavrica je organiziralo svoj 
letni občni zbor. V programu smo slišali naslednja poročila: o 
osnovnem delu TD in o delu MePZ Češnje. Zbora se je udeležil 
tudi podžupan Roman Brunšek. Vsa predstavljena poročila so 
soglasno potrdili. 

V naslednji točki so obravnavali odstop dosedanje predsednice 
TD Lavrica in njenih sodelavk na raznih delih (tajnik, blagajnik 
…). Sledile so nove volitve organov društva. Za novo predsed-
nico so izvolili go. Slavko Kregar in za podpredsednika g. Janija 
Kupljenika. Istočasno pa je društvo dobilo še novo tajnico in bla-
gajničarko. Med sklepi velja tudi ta, da se bodo v bodoče sestaja-
li vsako prvo sredo ob 20. uri v prostorih KS Lavrica.

Istočasno velja poziv vsem, ki jih zanima delo v TD, da se 
društvu pridružijo. Načrt dela društva za leto 2009 bodo dorekli 
na naslednjem rednem sestanku. 

Besedilo in fotografija
Andrej Pogačnik

Občni zbor TD Lavrica



26

Iz dela naših društev

V sredo, 21. januarja, so se v gostilni 
Strah na Škofljici zbrali člani Občinske 
organizacije Zveze združenj borcev. Po-
zdravil jih je član mestnega odbora Milan 
Gombač. Izrazil je veselje nad številno 
udeležbo in dejstvom, da so tudi letos pri-
dobili nove člane. Čestital je predsedniku 
Jožetu Rojcu, ki vsa leta uspešno vodi 
organizacijo ob podpori soproge Pavle.

Druženje je bilo sproščeno in prijetno, 
za dobro voljo je poleg glasbe poskrbel 
krog šaljivih prijateljev iz vseh vetrov – 
Trzina, Kureščka, Škrilja, Visokega. Dru-
ži jih ples v folklorni skupini ter aktivno 
preživljanje prostega časa. Boža, Pavlina, 
Dragica, Jelko ter Mandy so predstavili 
del lastne ustvarjalnosti z besedo, glasbo, 
plesom in skečem.

Mnogi udeleženci so se zavrteli, se po-
govorili, poveselili in bili zadovoljni s 
preživetim večerom.

Peter Pal

Množičen zbor ZZB

VABILO
TD Lavrica vabi vse, ki jih zanima delo v turističnemu društvu, da 
se nam pridružite. Društvo ima redne sestanke vsako prvo sredo v 

mesecu ob 20. uri v prostorih KS Lavrica.

VLJUDNO VABLJENI!
TD Lavrica
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93 in naslednji), Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Ur. list RS, št. 96/02 in naslednji), ob smiselni uporabi Zakona o društvih (Ur. list RS, št. 61/06), Zakona o skladu RS za 
ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96), Zakona o socialnem varstvu (Ur. list. RS, št. 114 / 06 in naslednji–UPB-1) 
in na podlagi 7. člena Statuta Občine Škofljica (Ur. list RS, št. 47/99 in naslednji) je Občinski svet na 21. redni seji dne 27. januarja 
2009 sprejel

PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU DEJAVNOSTI 
NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV IN POSAMEZNIKOV 

I.  SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Občina Škofljica (v nadaljevanju: naročnik) s tem pravilnikom določa upravičence, pogoje in merila za sofinanciranje dejavnosti
neprofitnih organizacij, društev, združenj, ljubiteljskih kulturnih in humanitarnih dejavnosti, in drugih institucij (v nadaljevanju: 
izvajalec) na območju Občine Škofljica.

2. člen

Upravičenci do finančnih sredstev po tem pravilniku so izvajalci, navedeni v prejšnjem členu, ki:
- so registrirani po zakonu o društvih in imajo sedež v občini Škofljica,
- so registrirani po zakonu o društvih in imajo sedež enote delovanja društva v občini Škofljica,
- imajo urejeno evidenco o članstvu, in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja, 
- imajo urejeno evidenco o plačani članarini oz. podajo izjavo, da društvo nima članarine, 
- imajo zagotovljene materialne, kadrovske in osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov, 
- je njihova dejavnost neprofitna,
- pristojnim občinskim organom redno dostavljajo poročila o realizaciji programov,
- program izvajajo v Občini Škofljica oz. izven v primeru gostovanja in za isti program niso sofinancirani iz proračuna 

Občine Škofljica,
-    poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom.

3. člen

Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov in projektov z vsebinami, ki vzpodbujajo lokalno prebivalstvo k
izvajanju aktivnosti lokalnega in širšega pomena, na najrazličnejših področjih dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, 
ljubiteljskih kulturnih in humanitarnih društev in drugih institucij. 

Do sredstev po tem pravilniku so upravičene tudi fizične osebe za samostojne projekte, ki pomenijo bistveno popestritev kulturne 
dejavnosti v občini. Sredstva za ta namen so v proračunu rezervirana na posebni postavki. 

Do sorazmernega dela finančnih sredstev za delovanje, je upravičena tudi Območna izpostava JSLKD Ljubljana okolica, ki je 
koordinator medobčinskega delovanja društev, ki so aktivna na področju ljubiteljske kulture v Občini Škofljica. Sredstva za ta namen
so v proračunu rezervirana na posebni postavki.

Sredstva za investicije niso predmet tega pravilnika.

II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV

4. člen

Sredstva za sofinanciranje programov se zagotovijo v proračunu Občine Škofljica v višini, ki je določena z odlokom o proračunu za 
posamezno leto.

5. člen

Sredstva za sofinanciranje dejavnosti po tem pravilniku, se dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga pripravi občinska uprava. 
Razpisni rok ne sme biti krajši od 30 in ne daljši od 45 dni.
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Razpis mora vsebovati:
- podatke o naročniku programa,
- pogoje za prijavo na razpis,
- programe, ki se bodo sofinancirali ,
- okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za izvedbo posameznih programov,
- informacijo o razpisni dokumentaciji,
- dokumente, ki jih mora izvajalec priložiti,
- rok za prijavo na razpis,
- datum odpiranja ponudb,
- rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o rezultatu razpisa.

Javni razpis se objavi v uradnem glasilu Občine Škofljica, na spletni strani Občine Škofljica in oglasnih deskah.
Od dneva objave javnega razpisa do določitve o izboru predlogov izvajalcev, se pogoji in merila razpisa ne smejo spreminjati.
Razpisna dokumentacija je v času razpisa na voljo v vložišču, imetnikom elektronske pošte pa jo lahko delavec uprave pošlje po 
elektronski pošti s tem, da mora prejemnik upravi občine obvezno poslati povratno informacijo o prejemu razpisne dokumentacije.
Vloge izvajalcev programov, ki niso oddane v razpisnem roku, na predpisanih obrazcih oz. niso izpolnjene po navodilih, se ne 
obravnavajo in se s sklepom kot brezpredmetne zavržejo. 

6. člen

Na razpis prispele ponudbe, na osnovi pravilnika in točkovnika ovrednoti strokovna komisija, ki jo imenuje župan. 
Komisija v sestavi treh članov, od katerih je vsaj en delavec občinske uprave, pregleda popolnost prispelih ponudb, se seznani z 
višino sredstev, ki jih za izvedbo programov zagotavlja občinski proračun in programe točkuje po točkovniku, ki je priloga tega 
pravilnika.
Izvajalce se s sklepom obvesti o višini doseženih točk in vrednosti točke. 
Pritožba na sklep komisije se poda v roku osmih dni od sprejema sklepa na župana Občine Škofljica. Župan odloči o pritožbi v osmih 
dneh od prejema pritožbe, županova odločitev je dokončna. 

7. člen

Izvajalec lahko prijavi tudi prireditev, ki ne spada v osnovno dejavnost društva (npr. turistično društvo prijavi kulturno prireditev).

Za navedeni program društvo pridobi točke iz kulturnega programa oziroma iz programa, ki je po vsebini najbližji predstavljenemu 
programu.

8. člen

Iz občinskega proračuna se lahko financirajo tudi drugi projekti, če pomenijo bistveno popestritev društvene dejavnosti v občini z 
novostmi in kvaliteto, ki pripomore h obogatitvi družabnega in kulturnega življenja občanov.

Sredstva za sofinanciranje v prejšnjem odstavku navedenih projektov, so v proračunu rezervirana na posebni proračunski postavki 
in se dodelijo na podlagi sklepa župana. 

9. člen

Z vsakim izbranim izvajalcem, sklene župan pogodbo o sofinanciranju, ki vsebuje:
- naziv in naslov naročnika programov,
- naziv in naslov izvajalca programov, 
- izbrane programe financiranja,
- višino sredstev in način financiranja,
- način nadzora nad porabo sredstev, 
-   ostala podrobnejša določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programov.

III. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE

10. člen

Za vse izvajalce je vrednost posameznih programov izražena v točkah. 
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Vrednost točke se določi za vsako proračunsko obdobje posebej in sicer v sorazmernem deležu glede na skupno število točk, in glede 
na, s strani občinskega sveta, potrjeno višino namenskih sredstev proračuna za sofinanciranje programov.
 
Komisija prispele vloge ocenjuje po točkovniku. 

Za vsako proračunsko leto lahko komisija določi še podrobnejša merila in kriterije za izbor programov in projektov sofinanciranja
s pravilnikom z merili, ki jih potrdi občinski svet.

11. člen

Naročnik izbranim izvajalcem nakaže sredstva za izvedbo prijavljenih programov skladno s prilivom sredstev v proračun, načeloma 
pa v dveh delih. 
Izvajalec mora predložiti naročniku poročila s priloženimi dokazili o porabi prejetih sredstev  za izvedbo dogovorjenih programov, 
kot je navedeno v pogodbi.

IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
  

     12. člen

Izvajalci programov so s pridobljenimi sredstvi s strani naročnika dolžni izvesti programe in projekte, s katerimi so se prijavili na 
razpis v letu, za katerega je bil objavljen razpis.

V primeru če izvajalec sredstev ne porabi namensko, če je navedel neresnične podatke, druge nepravilnosti ali ni podal poročil, 
kot jih določa pogodba, naročnik prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev z zakonsko predpisanimi 
obrestmi od dneva nakazila le-teh.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

     13. člen

Porabniki proračunskih sredstev so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom. 

  14. člen

Občinska uprava je dolžna spremljati izvajanje letnih programov, ki so jih izvajalci prijavili za sofinanciranje.

   15. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, objavi pa se tudi v občinskem glasilu.

       16. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, 
humanitarnih organizacij, ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in drugih organizacij (Ur. list RS št. 64 / 2007). 

Datum:         27. januarja 2009
Šifra:            007 – 01 / 2009

          
                                                                  Občina Škofljica,
                                                    Boštjan Rigler, univ. dipl. inž. grad. l.r.
                                                                       Ž U P A N
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Na podlagi 24. člena Zakona o društvih (Ur. list RS št. 61 / 2006), 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
(Ur. list RS , št. 96 / 2002), 9. člena Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur. list RS št. 93 / 05), Pravilnika 
o sofinanciranju dejavnosti neprofitnih organizacij, društev in posameznikov (Ur. list RS 12 / 2009) in 219. člena Pravilnika o 
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 50 / 07, 114 / 07 in 6 1/ 08) objavlja Občina Škofljica

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij in društev 

v Občini Škofljica v letu 2009

1. Občina Škofljica poziva turistična in kulturna društva, veteranske organizacije, druga posebna društva, društva, katerih dejavnost je 
delo z mladino, humanitarne organizacije,… ki izpolnjujejo sledeče pogoje:
a) da so registrirana po Zakonu o društvih, 

 b)   da imajo sedež društva oz. sedež enote v Občini Škofljica,
c)   da imajo urejeno dokumentacijo, kot to določa zakonodaja,
d)  da imajo urejeno evidenco o plačani članarini oz. podajo izjavo, da društvo nima  članarine,

 e)   da program izvajajo v Občini Škofljica oz. izven, v primeru gostovanja,
f)   da za isti program niso sofinancirani iz proračuna Občine Škofljica in ne kandidirajo po katerem koli drugem pravilniku o

sofinanciranju dejavnosti s strani Občine Škofljica,
da oddajo vloge za dodelitev sredstev do ponedeljka, 06. aprila 2009, do 9.00 ure, na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 
Škofljica. 
Ponudbe morajo biti dostavljene v zaprti kuverti z navedbo naslova ponudnika in z oznako »programi društev – ne odpiraj«. V primeru 
oddaje vloge na pošti, velja za oddano vlogo datum odtisnjen na ovojnici.

2. Vloga mora vsebovati:
a) podatke o vlagatelju,
b) podroben program prireditev za leto 2009, pripravljen po priloženih navodilih,
c) izpolnjen koledar prireditev, kot je navedeno v navodilih,
d) izjavo o višini članarine oz. izjavo, da društvo nima članarine,a
e) izjavo, da za programe, za katere društvo kandidira za sredstva na tem razpisu, ne kandidira na drugih razpisih oz. drugih 

pravilnikih o sofinanciranju dejavnosti v Občini Škofljica.

3. Sofinancirali se bodo sledeči programi v predvidenem obsegu sredstev 30.145,00 €:
a) programi ostalih društev:                     
b) turistični programi in ostale prireditve,                   
c) kulturni programi in prireditve,                    
d) humanitarni programi.                     
e) programi društev, katerih dejavnost je delo z mladino,                           
f) programi veteranskih organizacij.                                

4. Razpisna dokumentacija, ki jo izpolnite glede na vsebino programa, mora biti urejena po vrstnem redu, ki je naveden v drugi točki 
razpisa. Vsi prijavljeni programi morajo biti izvedeni v letu 2009.

5. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na vložišču Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica v času uradnih ur, društvom, ki 
razpolagajo z e–pošto, pa jo bomo proti povratnemu potrdilu o prejemu poslali na njihov naslov. Razpis je objavljen tudi na oglasni 
deski in na spletni strani Občine Škofljica: http://www.skofljica.si. Dodatne informacije dobite med 8.00 in 11.00 uro na tel. številki: 
01 360 16 32 ali na e – pošti: joze.kastelec@obcina.skofljica.si  

6. Odpiranje prispelih ponudb bo v torek 07. aprila 2009 ob 9.00 uri v sejni sobi občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica. Prisotni 
predstavniki ponudnikov morajo strokovni komisiji predložiti pisno pooblastilo za zastopanje na odpiranju ponudb.

7. Programi se bodo ocenjevali na podlagi Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti neprofitnih organizacij, društev in posameznikov..

9. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 90 dni po odpiranju ponudb. Sklep bo vseboval finančno 
ovrednoteno število točk, ki jih je prejel ponudnik za prijavljene programe.

10. V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju dejavnosti neprofitnih organizacij, društev in posameznikom bomo upoštevali samo vloge, 
ki bodo vložene pravočasno, izpolnjene po priloženih navodilih in na predpisani razpisni dokumentaciji. 

       Z vsakim ponudnikom, ki bo upravičen do dodelitve sredstev, bo sklenjena pogodba.

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

Ž U P A N

Datum: 01.  marca  2009  
Šifra:     007 – 04 / 2009
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Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 50/07, 114/07 ZIPRS 
0809 in 61/08), 10. člena Zakona o športu (Ur. list RS, št. 22/98, 110/02 in 15/03), 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega
programa športa v Občini Škofljica (Ur. list RS št., 98/08) objavlja Občina Škofljica

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju športa v Občini Škofljica

za leto 2009

1. Naročnik: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.

2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje programov športa v Občini Škofljica za sledeče programe:
- Gibalna in športna vzgoja predšolskih otrok: 

športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci. 
- interesna in športna vzgoja šoloobveznih otrok:

program “Naučimo se plavati”,
drugi 80-urni programi osnovnošolske mladine
program tekmovanj OŠ na nivoju občine Škofljice
program tekmovanj OŠ nad nivojem občine Škofljice
športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

- športna vzgoja mladine:
športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.

- športna dejavnost študentov:
interesna športna dejavnost študentov.

- športna rekreacija,
- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
- delovanje društev in strokovnih služb:

delovanje društev
delovanje strokovnih služb.

- vzdrževanje objektov:
vzdrževanje športnih objektov
vzdrževanje športnih objektov – plača zaposlene (čiščenje, dežurstvo).

- promocijske športne prireditve:
    promocijske prireditve
          tekmovanja odraslih.
       Za izvedbo navedenih programov je v proračunu Občine Škofljica zagotovljenih 46.750,00 €.

3. Vsi programi morajo biti izvedeni v letu 2009.

4. Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih programov:
- športna društva in klubi, 

- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov 
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, 

- vrtci in osnovne šole.
5. Vsi izvajalci morajo v prijavi izpolniti oz. priložiti:
a) izpolniti podatke o ponudniku: naziv ponudnika – društvo (priimek, ime, naslov in telefonsko št. kontaktne osebe 

ponudnika, številko transakcijskega / poslovnega računa in identifikacijsko številko za DDV,
b) vsebine programa morajo biti predstavljene na osnovi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v 

Občini Škofljica
c) v primeru kandidature za otroške športne šole in mladinske športne šole je potrebno obvezno priložiti tudi fotokopije 

dokumentov o doseženih tekmovalnih rezultatih (končne lestvice, bilteni ipd.),

6.  Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na vložišču Občine Škofljica, Šmarska  cesta 3, Škofljica v času 
uradnih ur. Razpis je objavljen tudi na oglasnih panojih in spletni strani Občine Škofljica: http://www.skofljica.si. 
Društvom, ki razpolagajo z e – pošto bomo proti potrdilu o prejemu, poslali razpisno dokumentacijo na njihov 
naslov. Dodatne informacije dobite na tel. številki:. 041 726 898.
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7.  Programi izvajalcev letnega programa športa bodo sofinancirali na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega
programa športa v Občini Škofljica.

    Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.

8.  Vloge za dodelitev sredstev morajo biti dostavljene do ponedeljka 6. aprila 2009 do 9.00 ure na naslov: Občina 
Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica. Ponudbe morajo biti dostavljene v zaprti kuverti z navedbo naslova 
ponudnika in z napisom: PROGRAMI ŠPORTA »NE ODPIRAJ – VLOGA«.

9.  Javno odpiranje ponudb bo v torek 7. aprila 2009 ob 11.00 uri v sejni sobi občine  Škofljica, Šmarska cesta 3, 
Škofljica. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo komisiji predložiti pisno pooblastilo za zastopanje na odpiranje 
ponudb.

10. Medsebojna razmerja med Občino Škofljica in izbranim izvajalcem športnega  programa, se bodo uredila s pisno 
pogodbo.

11. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v najkasneje v 90 dneh od dneva odpiranja ponudb. 

12. Upoštevali bomo samo prijave na razpis, ki bodo vložene na predpisani razpisni   dokumentaciji, do 
navedenega roka in urejene po navedenem vrstnem redu. 

Datum:  1. marca 2009
Šifra:   007 – 03 / 2009 

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

                                 Ž U P A N
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Praznovanje novega leta
Na ponovoletnem druženju v gostilni 

Strah se je letos 21. januarja zbralo okoli 
100 članov ZZB NOV Občine Škofljica. 
Prisotne sta na začetku večera pozdravila 
predsednik Jože Rojc in eden izmed po-
vabljenih gostov na tem srečanju pred-
sednik Občinske organizacije ZZB NOV 
Vič - Rudnik Milan Gombač. Sodelovanje 
med občinskimi organizacijami je zgled-
no in prispeva k boljšemu delovanju. Pri-
sotne je nekoliko pozneje pozdravil tudi 
podpredsednik ZZB NOV Janez Ogrinc 
in jim zaželel sreče in zdravja v nastopa-
jočem letu. Povedal je, da k organizaci-
ji vsako leto pristopi nekaj novih članov, 
tako je ob koncu leta članstvo povečano 
in sedaj šteje 183 članov.

Ob obilni večerji, živi glasbi in plesu 
je zabavni del večera popestrila skupina 
šaljivih prijateljev v narodnih nošah, ki 
je malo zapela, malo zaplesala in z vmes-
nimi šaljivimi komentarji požela smeh in 
aplavz.

Tako kot vselej so pridne članice pripra-
vile in razdelile lično zavita in kot vedno 
tudi uporabna darilca – prijeten spomin na 
lepo preživet družabni večer. 

Tončka Grat je februarja prazno-
vala 91 let

Starejši obiskovalci knjižnice na Škof-
ljici se gotovo še spominjajo prijazne 
knjižničarke gospe Tončke Grat. Gospa 
Tončka je v knjižnici na Škofljici kot 
varuhinja zakladov pisane besede delala 
21 let. Na samem začetku delovanja je 
iz amatersko zasnovane knjižnice ob po-
moči knjižnice Prežihovega Voranca iz 
Ljubljane obogatila knjižni fond za 2200 
naslovov. Ponosno pove, da jih je kar 
sama prepeljala v svojem fičku. Danes, 
ko ve, da imamo knjižnico na Škofljici v 
novih prostorih, bi jo gospa Tončka prav 
rada obiskala, če bi ji zdravje in moči to 
dopuščale. Pred njenim rojstnim dnevom 
v februarju sta jo v domu za starejše ob-
čane na Taboru v Ljubljani konec januarja 
obiskali članici odbora za socialno skrb-
stvo in pomoč Pavla Perme in Pavla Rojc. 
Tako obiska kot šopka rož je bila gospa 
Tončka zelo vesela. 

Tudi v domu na Taboru ji ljubezen do 
knjig ni dala miru, saj je takoj po prihodu 
oživela delovanje knjižnice v domu. Od 

Kaj počnejo letos v Občinski organizaciji 
ZZB NOV Občine Škofljica?

prihoda v dom je naslednjih 13 let, do-
kler so ji moči dopuščale, skrbela za bral-
ce. Knjige je tistim, ki sami niso mogli 
do njih, prinesla tudi v sobo. Trubarjeva 
diploma za prizadevno delo v knjižničar-
stvu upravičeno krasi steno njene sobice 
v domu. 

Pred kratkim je gospa Tončka ob 60-
letnici delovanja ZZB NOV prejela še 
eno zasluženo priznanje, in sicer za pri-
zadevno delovanje v ZZB, na katerega je 
tudi zelo ponosna. Vojna leta so bila zanjo 
in njeno družino težka. Belogardisti so ji 
ubili očeta, 18-letni brat Srečko je padel v 
Kočevski Reki, 16-letnega brata Zdravka 
Petriča so odpeljali v Dachau, 11-letnega 
brata Dionizija Petriča pa so nekajkrat 
odpeljali v Grosuplje in ga tam pretepali. 
Novembra 1943 so tudi njo odpeljali iz 
hiše v zapor in nato v taborišče Ravens-
brűck. V delovnem taborišču v tovarni 
Neu Brandenburg je dočakala dan, ko so 
jih Rusi osvobodili.

Vse, kar je prestala, dolgoletna sladkor-
na bolezen in častitljiva leta, je prispevalo 
k temu, da je vid opešal in da danes gospa 
Tončka ne bere več, čeprav bi to nadvse 
rada še počela. Kar jo zanima, ji prebe-
re brat Zdravko, ki jo redno obiskuje. Na 
videz in vsebino našega občinskega Glas-
nika, ki ga prejema v domu, sta oba z bra-
tom zelo ponosna in ga rada pokažeta tudi 

drugim. Pove, da vsak dan redno posluša 
poročila. Njeni zelo živahni komentarji 
o trenutnem stanju v družbi pokažejo, da 
spremlja vse, kar se dogaja in je z vsem 
zelo na tekočem. Razume, da so se raz-
mere spremenile, pove pa, da moramo vsi 
skupaj malo potrpeti in ob tem si srčno 
želi, da bi se vse spremenilo na boljše in 
da bi bilo več humanosti v ljudeh. 

Gospa Tončka pozdravlja vse člane ob-
činske organizacije ZZB NOV in člane 
knjižnice na Škofljici. Veseli se vsakega 
obiska prijateljev. 

Želimo ji, da bi tudi 91. rojstni dan ve-
selo praznovala v krogu svojih najbližjih.

Vera Banić Vukadin,
za ZZB NOV Škofljica
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Četrtega februarja smo od Študijskega 
centra za narodno spravo (SCNR) dobili 
vabilo na predstavitev publikacije Doku-
menti in pričevanja o povojnih koncentra-
cijskih taboriščih v Sloveniji: II. del, ki jo 
je zbral in uredil ter na tem srečanju tudi 
predstavil dr. Milko Mikola. Direktorica 
SCNR mag. Andreja Valič pa je udeležen-
ce seznanila z dejavnostjo SCNR, ki je bil 
ustanovljen lansko leto zaradi uresničeva-
nja javnega interesa na področju znanosti, 
izobraževanja, kulture ter za opravljanje 
raziskovalnih, organizacijskih, razvojnih, 
svetovalnih, koordinacijskih in izobra-
ževalnih nalog na področju proučevanja 
totalitarnih sistemov na Slovenskem v 
20. stoletju in pri ustvarjanju pogojev za 
narodno spravo. Ta je cilj tudi našega dru-
štva NSZ. Center ima sedež v Ljubljani 
v prostorih nekdanje Udbe. Direktorica 
pravi, da se vsakega jutra, ko vstopa skozi 
težka vrata in vidi zamrežena okna, za-
veda, zakaj je tu. Omenjena publikacija 
dr. Milka Mikole zajema koncentracijska 
taborišča Šentvid nad Ljubljano, Škofja 
Loka, Teharje in taborišče za otroke Pet-
riček.

Nova Slovenska zaveza

Sprava naj bo tudi naša prioriteta

Naša država je okusila gorje vseh totali-
tarizmov 20. stoletja: fašizma, nacizma in 
najdaljšega komunizma, ki smo si ga kot 
novo in za nas najpogubnejšo diktaturo 
priborili leta 1945. 

Raziskovalno delo SCNR je trenutno 
(zaradi še najmanj sistematično obde-
lanega obdobja, ki je bilo v preteklosti 
tabu) usmerjeno: 1. na področje revolu-
cionarnega nasilja v Sloveniji 1941–1945 
in 2., od letošnjega leta, raziskuje nasilje 
komunističnega totalitarizma v Sloveniji 
1941–1990. V centru je danes deset zapo-
slenih. Za lažjo predstavo, naj zapišem, 
da ima sorodna ustanova na Češkem 273 
zaposlenih. Podobni centri so še posebej v 
vzhodnoevropskih državah zelo dejavni. 

V času obravnavanega obdobja, še 
posebej takoj po vojni, je bilo to nasilje 
prisotno tudi na področju naše današnje 
občine. Poleg stotnije zamolčanih žrtev 
je bilo na našem področju iz koncentra-

cijskih taborišč po amnestiji avgusta 1945 
izpuščenih več oseb, ki so že v bližini 
doma poniknile za zmeraj. Vse to je še 
vedno v tajnem spominu, še popolnoma 
neraziskano in pisno dokumentirano. Za 
razkritje celostne resnice pa vpije po ob-
delavi.

Center nam tudi priporoča, da se s pod-
pisom pridružimo Praški izjavi o evropski 
vesti in komunizmu, ki se nahaja na spletni 
strani www.praguedeklaration.org. In še:

Vse, ki so pripravljeni podati pričeva-
nja v pisni ali kakršnikoli drugi obliki, 
sodelavci Študijskega centra za narodno 
spravo vabijo, da jih pokličejo na telefon 
01 369 52 77 ali jim pišejo na naslov Štu-
dijski center za narodno spravo, Tivolska 
42, 1000 Ljubljana oziroma na elektron-
ski naslov info@scnr.si. Obiskovalce va-
bijo tudi na svojo spletno stran www.scnr.
si, ki jo prav sedaj obnavljajo.

Anton Mušič, OO NSZ Škofljica

Občni zbor PGD Orle
Orle, 7. februarja 2009 – Polna dvorana 

domačih gasilcev, odraslih in še več mlaj-
ših – skupaj pa 28. Na obisk so prišli še: 
oba podžupana in predsednik MePZ Češ-
nje, župan se je opravičil, delegacija GZ 
Škofljica pa je bila prisotna po službeni 
dolžnosti. 

Po ustaljenih uvodnih formalnostih 
so sledila poročila o delu društva v pre-
teklem letu. Tu smo slišali, da so imeli 

3 intervencije, in to: požar zabojnika za 
smeti, dimniški požar v stanovanjski hiši 
in požar dotrajanih avtomobilskih gum v 
kamnolomu na Selih. 

Podana je bila ugotovitev, da je z orga-
nizacijo gasilske veselice skoraj nastala 
izguba. Obiskovalcev je bilo malo. Če 
bo šlo tako naprej, bodo gasilsko veseli-
co ukinili. Ker gasilcem manjka denarja 
na vseh področjih, je predsednik s svojim 

privatnim denarjem kupil zagnanim mla-
dincem koš za košarko. Tako bo mladina 
ostajala doma in ne zahajala na morebitna 
kriva pota.

V finančnem poročilu smo zasledili, da 
so pri koledarju za leto 2009 nabrali 1.800 
evrov. To je za tako vas, kakor so Orle, 
vsekakor pohvalno. 

Celo leto so pridno vadili in se učili. To 
še posebej velja za mladino, ki je na dr-
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žavnem tekmovanju prislužila 1. nagrado 
in so bili najboljši v državi. ŠE ENKRAT 
ČESTITKA! Tudi za učenje gasilskih 
veščin je potrebno odrekanje in tega dela 
se orelska mladež zaveda. 

O marsičem so modrovali in kaj vse so 
in bi še naredili, če bi bilo še več podpo-
re z občinske strani. Pred nedavnim so na 
Orlah dobili svojega občinskega svetnika. 
Ni deloval najbolj prepričljivo – bil je še 
nezaupljiv. Izkušnje so pokazale, koliko je 
bilo ob zadnjih občinskih volitvah obljub 
in hvale, kako gasilce na Orlah vsi pod-
pirajo. Pa se seveda niso izkazali. Vse, kar 
so zapisali za ušesa in razne velike rokov-
nike, je pozabljeno. V mislih so imeli na-
kup zemljišča in stare hiše pred gasilskim 
domom in obnovo asfalta prav tam. Nič 
ni bilo od tega – ne od zmagovalcev, kaj 
šele od drugih. Življenje teče dalje, asfalt 
pred gasilskim domom, plačan iz žepov 
vaščanov, pa postaja vaško parkirišče, ker 
drugje ni prostora. Telefonija je še pred-
potopna, o optičnih kablih pa učijo njiho-
ve otroke v ljubljanskih šolah.

Seveda so se pogovarjali tudi o načrto-
vanju opreme za naslednje desetletje. Na 
Orlah bodo rabili eno novo vozilo GV-1 
ali kaj podobnega. Na splošno so ocenili, 
da bo potrebno misliti na gasilske lestve, 
ker jih že manjka. Ali kdo že kaj resno 
razmišlja, kako so gasilci v občini opre-
mljeni in pripravljeni na gašenje po novih 
stanovanjskih blokih, kot so Lanovo in Ob 
potoku na Škofljici ter Smučarsko naselje 
na Lavrici. Tudi problematika plina in ga-
šenja le-tega je kar zaskrbljujoča. Moram 
priznati, koliko pametnih misli človek 
lahko sliši na tako delovnem sestanku. 

V PGD Orle so zaradi kadrovskih spre-
memb izvolili: Staneta Podržaja za nove-
ga poveljnika in Simona Černeta za nove-
ga podpoveljnika.

Starosta občinskih gasilcev, nosilec Ha-
cetove nagrade – najvišje priznanje – in 
veteran g. Franc Trtnik je podal predlog, 
da bi po vseh gasilskih društvih obnovili 

in usposobili stare gasilske motorne briz-
galne. To bi bilo zelo primerno za kasnej-
ša razmišljanja o zgodovini našega gasil-
stva. 

Naj tudi tukaj velja pravilo: NAŠE 
PREDNIKE JE TREBA SPOŠTOVATI!

Vedno v službi naroda in na pomoč!
Besedilo in fotografije Andrej Pogačnik

Spet je leto naokoli in zopet  smo bili 
z motorji na Krasu že na 13. tradicional-
nem in edinem zimskem rallyju v Evropi. 
Kot po navadi smo se stara ekipa v sestavi 
Emil Sladič, Albin Šturm ter Janez Benči-
na v jutranjih urah odpravili na pot proti 
Sežani.

Že po nekaj kilometrih vožnje iz Ljub-

ljane se je na obronkih hribov okoli Lo-
gatca in proti Postojni videla lepa zimska 
idila. Ko smo prišli v Sežano, nas je pri-
čakalo sonce, ki pa je sijalo samo nekaj 
ur. Po prijavi in dodelitvi štartnih številk 
se je ob 10. uri začela vožnja z motorji po 
že znanih krajih Krasa.

Po nekaj deset kilometrih vožnje pro-

ti Škocjanskim jamam je bil že prvi po-
stanek za ohladitev motorjev in za prvo 
okrepčilo motoristov.

Nato je nas vožnja vodila proti drugim 
postojankam, ustavili smo se na kavi Na 
placu.

Pot nas je vodila skozi Kobjo Glavo na-
prej proti Tomačevici, kjer je bil večji po-

Zimski rally na Krasu
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stanek z okrepčilom.
To je zadnja postaja (pri BOSSU), od 

koder se seveda brez dobrega pršuta, sa-
lame, pancete ter dobrega terana ne mo-
reš odpeljati nazaj proti Sežani.

A nazaj proti Sežani tudi brez dežja ni 
šlo.

Nato se je v večernih urah v hotelu na-
daljevalo druženje z večerjo, podelitvijo 
priznanj in pokalov.

Tako je minil še en lep zimski rally na 
Krasu. Zopet se vidimo na 14. rallyju leta 
2010.

Upam, da bo mogoče drugo leto malo 
večja udeležba glede na število članov v 
klubu. Ta rally je pač nekaj posebnega 
tudi zaradi vremena, zato se tudi imenuje 
zimski rally. Če nisi zraven, pač ne moreš 
vedeti, kaj se dogaja.

Srečno vožnjo v letu 2009 vam želi vaš 
član

Emil Sladič

V vrtcu Lavrica smo uspešno zaključi-
li projekt zbiranja plastičnih zamaškov. 
Projekt je potekal od januarja do novem-
bra 2008. V tem času smo v sodelovanju 
z ostalimi zbirnimi mesti zbrali preko 
30 ton zamaškov. V Vrtcu Lavrica smo 
uspeli zbrati 816,5 kg zamaškov. Ponos-
ni smo na tako obsežno akcijo, saj smo s 
tem prispevali pri »nakupu« življenjsko 
pomembnih in dragocenih pripomočkov, 
ki bodo mladim omogočili predvsem 
lažje vključevanje v okolico in jim iz-
boljšali kvaliteto življenja.

Z zbiranjem smo prispevali pri nakupu 
invalidskega vozička za gimnazijca iz 
Ljubljane. Temu je sledil »nakup« dviga-
la za deklico Lizo, nato smo nadaljeva-
li in pripomogli k nakupu stopniščnega 
vzpenjala za 6-letnega dečka. Zbiranje 
pa smo zaključili z nakupom invalidske-

ga vozička za družino z Gorenjske, v ka-
teri živita brata, ki imata oba cerebralno 
paralizo. Mlajšemu bratu je bil nakup s 
strani zavoda odobren, medtem ko je bil 
starejšemu 16-letniku nakup zavrnjen. 

V vrtec sem kot nosilec projekta pod-
pisana Sonja Erjavec povabila sestro 
HMP Danielo Kordeš iz Rakovnika, s 
katero smo v projektu sodelovali. Vsem 
otrokom vrtca je s čudovito zgodbo pri-
čarala poseben navdih, ustvarila prijet-
no vzdušje ter namignila, kako malo je 
potrebno, da osrečimo druge. V imenu 
Vrtca Lavrica se ji toplo zahvaljujem za 
sodelovanje.

Ob tej priložnosti pa se iskreno za-
hvaljujemo tudi lokalnemu radiu Zeleni 
val, ki se je odzval našemu povabilu in 
otrokom tako omogočil, da so sami po 
radijskih valovih povedali nekaj besed 
o samem poteku zbiranja in doživetja, 
ki so se jim vtisnila v spomin. Hkrati 
pa smo tako naš projekt predstavili širši 
javnosti.

Pri zbiranju zamaškov so nam poma-
gali otroci, starši … pedagoški in tehnič-
ni kader vrtcev na Škofljici in Lavrici. 
Posebna pohvala gre gospodu hišniku 
Slavku Ceglarju, ki je vestno skrbel, da 
je zbrana količina zamaškov prispela v 
prave roke.

OŠ Lavrica, OŠ Škofljica in podru-
žnična OŠ Želimlje, Knjižnica Škofljica, 

piceriji Arkada in Ona, gostilne Petkov-
šek, Strah in Čot, osebe, ki so osebno 
prinašale zamaške v vrtec … vsem se 
najlepše zahvaljujemo. Posebna zahvala 
pa OŠ Lavrica za tako množičen odziv 
pri zbiranju.

Za vse tiste, ki želite v akciji sodelova-
ti še naprej, so na voljo naslednja zbirna 
mesta:

Sestre HMP, Rakovniška c. 21, Ra-
kovnik v Ljubljani;

Župnijski urad Šentrupert na Dolenj-
skem, g. Jože Brečko, Šentrupert 20, 
Šentrupert na Dolenjskem. Več informa-
cij pa poiščite na www.hmp.si.

»En zamašek je kot kaplja,
ko jih je veliko,
je dež, izvir, reka in morje.«

Sonja Erjavec

Tudi zamaški so dragoceni
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Likovno delo meseca decembra
Učenci so morali oblikovati in natisniti grafiko v globokem tisku. 

Tehnika globokega tiska spada med zahtevnejše grafične tehnike. 
Grafiko so delali na zgoščenki. V kovinsko matrico se s posebnimi 
iglami vgravirajo različne črte. Te vdolbine se nato zapolnijo z barvo, 
zgornje dele matrice pa je potrebno obrisati s papirjem. Za likovni 
izdelek meseca decembra je bil izbran izdelek Miha Dernovška iz 7. 
a. Mihova grafika je zelo domiselno predstavljena – izdelal je namreč 
motiv v obliki pice. Tako je predstavil občutek ugodja ob dobri hrani, 
saj je na odtisu jasno viden nasmejan obraz. Postopke likovne grafike 
je po besedah mentorice Romane Zupančič Leljak izvedel samostoj-
no, odtis pa je čist in natančen. 

Tina Zagoričnik, 9. c

V soboto ob 7.30 zjutraj smo se zbrali 
pred dvorano, kjer nas ja čakal avtobus. 
Na avtobus smo naložili prtljago, smuči, 
palice in se odpravili proti hotelu Tisa, 
kjer smo spali vse štiri noči. Tja smo pri-
speli okoli 12. ure. Najprej smo prtljago 
zložili iz avtobusa in jo odnesli pred svoje 
sobe, takoj zatem so nas učitelji poklicali 
v spodnjo predavalnico, kjer so nam po-
vedali urnik za prvi dan in nekaj pravil 
obnašanja v hotelu (npr. ne tekaj, ne kriči, 
ne žveči žvečilk in ne uporabljaj mobite-
la med učnimi urami itd.). V tem času so 
bile sobe že pospravljene in lahko smo se 
šli malo razgledat. Nekaj minut kasneje 
nas je v jedilnici že čakalo kosilo (ocvrti 
krompir in zrezek). Ko smo pojedli, smo 
se hitro preoblekli in se z avtobusom od-
pravili proti smučišču, kjer so nas preiz-
kusili in razvrstili v 3 skupine. Nato smo 
še približno štiri ure smučali. Avtobus nas 
je odpeljal nazaj v hotel, kjer smo odložil 
smuči, palice in zimske čevlje, nato se je 
avtobus vrnil na Škofljico. Sledilo je pre-
davanje o zgodovini smučanja in o dese-

tih FIS-ovih pravilih. Nekaj stvari smo si 
tudi zapisali.

Potem smo se odšli v sobe preobleč in 
preobut, saj smo bili namenjeni na smu-
čišče, kjer smo imeli nočno smuko. Ko 
smo prispeli tja, smo se z gondolo odpe-
ljali malo nižje, kjer smo si ogledali pro-
go, na kateri je letos potekalo tekmovanje 
za zlato lisico. Šli smo nazaj v hotel, nato 
smo večerjali in odšli v sobe, saj je bil čas 
za osebno higieno. Prišel je učitelj, pobral 
telefone in ugasnil luči, nakar smo zaspa-
li. Naslednji dan (nedelja) so nas ob 7.00 
zbudili, da bi šli na zajtrk. Po obedu smo 
se pripravili za smučanje. Zopet smo štiri 
ure smučali in avtobus nas je odpeljal na-
zaj v hotel. Prišel je čas za kosilo in po-
čitek. Nato nas je čakalo še predavanje 
o smučarski opremi. Sledila je dvourna 
nočna smuka, ki ji je sledila večerja. Po 
večerji smo imeli čas za osebno higieno 
in tako smo se odpravili spat. 

Naslednji dan je bilo do kosila vse pri-
bližno enako. Po počitku pa smo izdelova-
li kipe iz snega ter se igrali štafetne igre. 

Po večerji nam je prišel predavat gospod 
Franček. Zopet je prišel čas za spanje in 
torek je bil že tu. Vse je bilo kot prejšnje 
dni: smučanje, kosilo, počitek. In kot bi 
mignil nas je čakalo predavanje o orien-
taciji. Po predavanju smo bili dve uri na 
nočni smuki. Po zasluženi večerji smo se 
zbrali v spodnji predavalnici, kjer so nam 
učitelji povedali, kakšen bo urnik za na-
slednji dan. 

Prišla je sreda in učitelji so nas zbudili. 
Po zajtrku smo imeli eno uro časa, da smo 
pospravili sobe, saj naj bi ta dan vanje pri-
šla naslednja skupina. Tisti dan smo imeli 
na smučišču le še tekmo. Po končani tek-
mi nas je avtobus odpeljal nazaj v hotel. 
Imeli smo kosilo, medtem pa se je druga 
skupina že nastanila v naših sobah. Po ko-
silu smo si ogledali posnetek o plazovih. 
Nato pa je sledila le še podelitev diplom. 
Na koncu smo vso prtljago naložili na av-
tobus in se odpravili proti Škofljici. Tam 
so nas že čakali starši. Tako se je končala 
naša šola v naravi.

Nejc Karlo, 6. b

Šola v naravi – smučanje na Mariborskem Pohorju 

ODDELEK ZA ODRASLE

0 Splošno, menedžment
TEMPLAR, Richard: 100 pravil, kako uspeti
PREDSEDOVANJE Slovenije Svetu EU

1  Filozofija, okultizem, psihologija, morala
GADAMER, Hans-Georg: Dediščina Evrope
RABOLU, V. M.: Hercolubus ali Rdeči planet
HICKS, Esther: Osupljiva moč čustev: naj vas vodijo občutki
ATKINSON, William Walker: Skrivnost uspeha
HAANEL, Charles Francis: Master key system: tečaj samo-

uresničitve

KRYSTAL, Phyllis: Odstranjevanje karmičnih vezi: razume-
vanje krpanke preteklih življenj

JUUL, Jesper: Družinske vrednote: življenje s partnerjem in 
otroki

2  Verstvo
RENAN, Ernest: Jezusovo življenje

3  Sociologija, vzgoja, etnologija
BELHAR, Klemen: Nastop na televiziji
SLOVENSKO meščanstvo : od vzpona nacije do nacionaliza-

cije (1848–1948)
ZALOKAR Divjak, Zdenka: Otroci, mladostniki, starši
ZALOKAR Divjak, Zdenka: Vzgajati z ljubeznijo

Novo na knjižnih policah
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SUNDERLAND, Margot: Znanost o vzgoji: praktični nasveti 
o spanju, joku, igri in ustvarjanju čustvenega ravnovesja za vse 
življenje

REBOLJ, Vanda: E-izobraževanje: skozi očala pedagogike in 
didaktike

SREŠ, Marija: Najprej je bila ženska in druge zgodbe: ljudske 
pripovedke staroselcev Dungri Garasija, ki so del velike ple-
menske skupine Bhil

CAH-Žerovnik, Vlasta: Zapeti ali od mode zadeti?: kako v 
dirki skozi življenje ujeti čim več »ni mi žal« trenutkov

ROBNIK, Sonja: (Ne)razumljeni ne?!: spolno nadlegovanje 
in nadlegovanje zaradi spola na delovnem mestu

5  Okolje, biologija
EKOREMEDIACIJE: sredstvo za doseganje okoljskih ciljev 

in trajnostnega razvoja Slovenije
LJUBLJANSKO barje
VENTER, J. Craig: Genom mojega življenja

6  Medicina, vrtnarstvo
MEDEN-Klavora, Vlasta: Ko duša nima kam
WAGNER, Marsden: Moj porodni načrt: popolni vodnik za 

varen in izpolnjujoč porod
ZDRAVILNA zelišča in dišavnice: zdravje in dobro počutje 

iz narave
WELLNESS: dobro počutje po azijsko
AJURVEDA: celostni program za dobro počutje
MASAŽA: najboljše tehnike za zdravo sproščanje
JOGA: vir harmonije in življenjske energije
AVTOGENI trening: pot do uravnoteženosti in sprostitve
COBAIN, Bev: Ko nič več ni važno: priročnik za mladostnike 

z depresijo
SCHUSTER, Thomas: Varstvo rastlin: hitri vodnik: najboljša 

sredstva proti boleznim in škodljivcem

7  Umetnost, arhitektura, šport
JUVANEC, Borut: Arhitektura Slovenije. Vernakularna arhi-

tektura, alpski del
KASPAROV, Gari: Umetnost pravilnega odločanja
TAJ ČI: zdravo gibanje in sproščujoča meditacija
PILATES: pot do zdravja in dobrega počutja
FENG ŠUJ: zdravo življenje s kitajskim naukom o harmoniji
ZURC, Joca: Biti najboljši: pomen gibalne aktivnosti za otro-

kov razvoj

80/82  Jezikoslovje, literarna teorija
BRESLAUER, Christinc: Klik za klikom (Elektronski vir): 

interaktivni tečaj: komplet za samoučenje. Nemščina
MCINTYRE, Frederick: Klik za klikom (Elektronski vir): in-

teraktivni tečaj: komplet za samoučenje. Angleščina
ROUSSEAU, Pascale: Klik za klikom (Elektronski vir): inter-

aktivni tečaj: komplet za samoučenje. Francoščina
LOPES Sanchez, Maria: Klik za klikom (Elektronski vir): in-

teraktivni tečaj: komplet za samoučenje: Španščina
COLOMBO, Federica: Klik za klikom (Elektronski vir): inter-

aktivni tečaj: komplet za samoučenje. Italijanščina
ZUPANČIČ, Zdravko: Učinkovito sporazumevanje
KEBER, Janez: Leksikon imen

82 – 1 Poezija
ŠALAMUN, Tomaž: Njanja me od nikoder obišče kot riba: pesmi
ROZMAN, Andrej: Nezavedna kombi nacija

82-311.2  Družabni roman
NOVAK, Luka: Zlati dež ali Kaj hoče moški
WATERS, Sarah: Privlačnost
MCEWAN, Ian: Na obali Chesil
RUSHDIE, Salman: Klovn Šalimar 
BERNI, Romana: Zmaga srca
BROWN, Sandra: Zajtrk v postelji
MALENŠEK, Mimi: Ko dozori jerebika
FUKS, Ladislav: Sežigalec trupel
WOODIWISS, Kathleen E.: Zimska vrtnica
PERŠAK, Tone: Sredobežnost
KINSELLA, Sophie: Strastna zapravljivka in njen otrok
CHEVALIER, Tracy: Deviško modra

82-311.6  Zgodovinski roman
BOŽIČ, Rasto: Mesto situl: arheološko-zgodovinska-domiš-

ljijska pripoved

82-312.6, 929  Biografski roman, biografije
SIVEC, Ivan: Ribčev dohtar: po Sloveniji po poteh Franceta 

Prešerna
KING, Martin Luther: Avtobiografija
KIESLOWSKI, Krzysztof: Kieslowski o Kieslowskem

82-7 Humor
MUNRO, Hictor Hugo: Bizantinska omleta in druge zgodbe

82-94 Spomini
BERR, Helene: Dnevnik: 1942–1944
LINDQVIST, Sven: Iztrebite vse divjake: odiseja nekega 

moža v srce teme in izvori genocida v Evropi

886.3-312.4  Kriminalke
HOČEVAR, Darja: Temna slutnja
ROBB, J. D.: Okultni v smrti

9 Geografija, turistični vodiči, potopisi, zgodovina
NATEK, Karel: Slovenija: portret države
POTOČNIK, Dragan: Zgodovinske okoliščine: delovanje ge-

nerala Rudolfa Maistra na Štajerskem, Koroškem in v Prekmur-
ju

Pripravila Alma Vidmar Mederal

Knjižnica Škofljica 
vas v mesecu marcu vabi na ogled

fotografske razstave

LJUBLJANSKO BARJE

Razstavlja 
ga. DARINKA MLADENOVIČ
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Kaj beremo 
knjižničarji?
Tiziano Terzani: ŠE EN KROG NA 
VRTILJAKU

Še en krog na vrtiljaku je iskrena oseb-
na izpoved o borbi z rakom legendarne-
ga italijanskega novinarja in pisca Tizia-
na Terzanija, vendar pa knjiga odpira še 
ogromno drugih vprašanj o svetu in nas 
v njem.

Avtor, razpet med zdravo pametjo in upa-
njem, znanostjo in magijo uma, začne po 
dolgem zdravljenju v New Yorku z uradno 
medicino svoje popotovanje v svet alterna-
tivnih zdravljenj: raziskuje homeopatijo, 
ajurvedo in reiki, eksperimentira z vzhod-
njaškimi zdravljenji, s tibetansko in kitajsko 
medicino, s qi gongom, jogo in pranotera-
pijo. Nazadnje pa ga srečanje z indijskim 
puščavnikom pripelje na konec poti. 

Knjiga o Ameriki in Indiji, knjiga o kla-
sični in alternativni medicini, o iskanju 
lastne identitete, o človeških odnosih, o 
iskanju notranjega miru in o lepotah sveta 
vas bo neizmerno ganila in vam odkrila 
marsikatera nova spoznanja. 

Alma Vidmar Mederal

David Benioff: MESTO TATOV
Decembra 1941, na predvečer novega 

leta, sedi sedemnajstletni Lev na strehi 
stanovanjskega bloka v Leningradu kot 
član ene izmed majhnih protipožarnih 
skupin in opazuje nebo. Nemci so mesto 
pred meseci obkolili, da bi ljudi izstra-
dali, pobili z bombami in izžgali. V soju 
svetlobe prijatelji opazijo, da se z neba 
spušča očitno mrtev nemški padalec, zato 
zapustijo postojanko in zdrvijo na ulico. 
Zmrznjenemu pilotu vzamejo šal, rokavi-
ce, listnico in nož, nato odprejo njegovo 
čutarico. Prepozno slišijo vojaški avto. 

Vojaki Leva ujamejo in ga namesto ta-
kojšnje usmrtitve odpeljejo v zapor. Ne-
kaj ur kasneje v tiho črno celico pripeljejo 
še enega zapornika – visokega, svetlola-
sega in karizmatičnega Koljo, obtoženega 
dezerterstva. Zjutraj izvesta, zakaj so ju 
pustili pri življenju: v nekaj dneh morata 
v Leningradu najti ducat jajc in jih prine-
sti polkovniku za poročno torto njegove 
hčerke.

Napet in berljiv roman mladega ame-
riškega pisatelja (25. ura) in scenarista 
(Troja, Tek za zmajem).

Mateja Leskovec

VABILO
Vabimo vas na KNJIŽNI KLUB, ki bo

potekal v  sredo, 25. marca,
 ob 19. uri v Knjižnici Škofljica.

Tokrat se bomo 
pogovarjali o knjigi  

Dese Muck

PASTI
ŽIVLJENJA.

Knjiga predstavlja zbirko številnih 
kolumn, ki so bile večinoma objavljene 

v reviji Ona.
 

Literarni večer bo vodila pisateljica 
Sonja Pirman.

KNJIŽNICA Škofljica 
sreda, 18. 3. 2009, ob 19. uri 

Ivica Žnidaršič:

BRANJE IZ 
ANGELSKIH KART 

»Angeli so od 
nekdaj del mojega 

življenja in me 
spremljajo, ko se 
zdani, ko se dan v 
noč prevesi in ko 

boli.«
Ivica Žnidaršič

Kaj vam sporočajo vaši angeli?
Povlecite karto in izvedeli boste.

PRISRČNO VABLJENI!

RAZSTAVA

 »NASMEH POMLADI« 
 

V Knjižnici Škofljica si lahko ogledate
 različne aranžmaje 

POMLADNEGA CVETJA.
Pripravile jih bodo vaše knjižničarke.

V čitalnici za odrasle 
KNJIŽNICE ŠKOFLJICA 

bo  imela slikarka  LILI  GARBAJS 
novo razstavo v tehniki akril na platno

 

»LJUBLJANČANKA LJUBLJANI«

G. Janez Mesesnel, sodni izvedenec za umetnine in likovni kritik, je ob ogledu 
razstave v hotelu Lev novembra 2008  zapisal:

 “V njenih akrilnih podobah na platnu, slikanih pretežno z lopatico in dosledno 
v pasti brez lazur, se nam razkriva svet, kakršnega so oblikovali klasiki modernega 
slikarstva šele po dolgih  procesih nabiranja znanja, izkušenj in vsestranskega – 
osebnega in umetniškega –zorenja. … Različice tega slikarstva so številne ... vse pa 
odlikuje pretanjen občutek za skladja faktur in tekstur, barv in tonov … ves čas smo 
pred temi slikami pod vtisom časovnega in prizoriščnega brezbrežja. … Razstava 
ge. Lili Garbajs nam tako predstavi kvalitetno, spontano in poživljajoče slikarstvo, 
ki tako navznoter  (umetnik)  kot navzven  (gledalec)  pozitivno učinkuje.”  

 Pripravila  Alma Vidmar Mederal
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Svetemu Jožefu, ki goduje 19. marca, 
gre še posebno čaščenje, saj je Marijin 
mož, Jezusov oče po postavi in varuh ve-
soljne Cerkve. Velja za zavetnika družine, 
še posebej krščanskih očetov v njihovi 
skrbi za otroke, zgled in priprošnjik je 
tudi delavcem. Ker sta mu ob smrti stala 
ob strani Marija in Jezus, velja tudi za po-
močnika in priprošnjika za srečno zadnjo 
uro. Na 1. majski dan se tako praznuje 
god svetega Jožefa delavca, 19. maj pa je 
dan svetega Jožefa, moža Device Marije. 
O življenju te svete osebe vemo malo, do-
mneva se, da je umrl, preden je Jezus do-
polnil 18 let. Njegovi predniki naj bi bili 
iz rodu kralja Davida, glede njegovega 
poklica pa se niti ne ve, ali je bil tesar ali 
kamnosek. 

V upodabljajoči umetnosti je sveti Jo-
žef najpogosteje prikazan v prizoru svete 
družine (v motivu Jezusovega rojstva, pri 
poklonu Svetih treh kraljev oziroma na 
begu v Egipt). Kadar so umetniki želeli 
Jožefa prikazati kot osrednji motiv, so mu 
za družbo dali Jezusa ali pa so ga upodo-
bili kot tesarja. 

Smernice za likovni prikaz svetega Jožefa 
je podala tudi Katoliška cerkev. Zanimivi so 
zapisi iz 19. in z začetka 20. stoletja, saj ne-
kateri časopisni članki in maloštevilne knji-
ge o umetnosti, ki so se v tem času pojavile 
na slovenskem trgu, podajajo opis, kako naj 
bi umetniki upodabljali svetega Jožefa, da 
bi njegov lik ugajal cerkvenim krogom in 
ne bi v ljudeh zbujal dvomov o božji resni-
ci, temveč bi namesto tega vzpodbujal po-
božnost ter krščanske vrednote. 

Idealna podoba je bila namreč figura z 
belo lilijo, kar je nakazovalo na Jožefovo 
čisto življenje. Na brezmadežnost je po 
mnenju nekaterih piscev kazala tudi sta-
rost tega svetnika. Nek avtor je namreč 
leta 1884 zapisal, da ni znano, koliko je 
bil Jožef star, vendar pa je bila navada, 
da ga malajo že častitega starčeka, saj je 
tako bolj spodobno, da se odverne vsaka 
nespodobna misel. 

Jožefa so v kontekstu nekega širšega 
motiva ali pa samostojno prikazali naj-
večji evropski mojstri, kot so Giotto, Rap-
hael, Michelangelo, Murillo, fra Angeli-
co, Georges de la Tour in mnogi drugi. Na 
Slovenskem so svetnikovo podobo nasli-
kali Matija Koželj, Janez Šubic, Golden-
stein, podobar Janez Gosar ml., za cerkev 
v Šmarju je leta 1897 Jožefa naslikal An-
ton Jebačin, ki je kompozicijo povzel po 
Valentinu Metzingerju ... Imena največ 
mojstrov pa so nam danes neznana – to 
so srednjeveški slikarji, ki so svoje umet-
nine slikali na stene cerkva. Ena takšnih 
podob je tudi Jezusovo rojstvo v podružni 
cerkvici na Vrhu. 

Jožef ima v srednjeveški stenski umet-
nosti zanimivo vlogo. Pri podobi Jezuso-
vega rojstva smo ga namreč vajeni, da sto-
ji poleg Marije in zre na novorojeno dete, 
v času srednjega veka pa so ga umetniki 
pogosto upodobili pri gospodinjskih de-
lih – včasih pripravlja ogenj, nekje skubi 
gosko, drugje kuha, ponekod dremlje ob 
zibki … na Vrhu pa ga je neznani mojster 
upodobil v precej nenavadni pozi. 

Slikar je Jožefa pomaknil na desno stran 

Kako so umetniki videli svetega Jožefa

kompozicije nasproti Marije in poleg jas-
li, v katerih leži mali Jezus. Figura je ne-
navadna, ker se obrača stran od glavnega 
prizora in je pogreznjena sama vase. Jožef 
namreč sedi na tleh in dremlje, pri čemer 
si glavo podpira z levico. V tej upodobitvi 
umetnostni zgodovinar Janez Höfler vidi 
daljni vzor nizozemske umetnosti, za ka-
tero meni, da jo je slikar z Vrha srečal v 
kakšni slikarski predlogi z Dunaja. Höfler 
svojo teorijo argumentira tudi z dejstvom, 
da čepica, ki jo ima Jožef na glavi, spomi-
nja na podobo, ki jo hranijo v dunajskem 
Spodnjem Belvederu. 

Upodobitve svetega Jožefa so na prvi 
pogled redkost, vendar v resnici ni tako. 
Škoda je, da se temu svetniku še ni posve-
tilo večje pozornosti, saj je kot ikonograf-
ski tip lahko zelo zanimiv in, kot kažejo 
srednjeveške podobe, včasih tudi zabavna 
figura. 

Ivan Čulk, Nataša Kovačič
Foto: Narodna galerija
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Skupina za oznanjevanje ŽPS Župnije 
Škofljica je na prvo februarsko nedeljo (1. 
2. 2009) povabila na darovanje sv. maše 
odgovornega urednika zelo razširjenega 
mesečnika “Ognjišče” mag. Boža Rustja, 
Namen povabila je bil, da nam nekdo, ki je 
osebno in strokovno predan dobremu čtivu, 
približa branje, ki v današnjih okoliščinah 
kot osebna živa beseda preveč zamira. 
Upajmo, da je to prehodna muha, saj pisana 
beseda spričo več tisočletij trajne prisotno-
sti (prvi slikovni zapisi) in svoje sporočil-
nosti ne more umreti.

Ko nam je v mašnem obredu spregovoril, 
se ni osredotočil na spodbujanje trženja, po-
večanja donosnosti, marketinga itd., temveč 
nam je želel sporočiti, da nam na to nedeljo 
Markov evangelij govori o Jezusovem pro-
gramu in vzroku njegovega prihoda, da nas 
osvobodi zla, ker ima njegova beseda moč 
nad zlom.

Za pomoč pri razumevanju moči Jezuso-
ve besede nam je verski tisk. Prav temu je 
namenjen mesec januar in verni bi morali 
posvetiti več časa branju, da bi postali pol-
no suvereni v hkratnem zorenju telesa in 
duše. Ker pa z veroukom običajno prene-
hamo z učenjem o RESNICI, naša vera vse 
življenje ostaja na ravni otroškosti. Tako 
že v mladosti in zgodnji zrelosti ponore-
la alternativna tržna ponudba v različnem 
“znanstvenem” tisku ogroža nežno, komaj 
vsajeno RESNICO. In posledica: naša duša 
zboli. Podobno kot lahko tudi telo, če za-
čenjamo v zdravem, prekipevajočem obdo-
bju opuščati zdravo (mamino) hrano in pre-
več posegati po “priboljških”, ki jih imamo 
stalno na dosegu oči in rok.

V podkrepitev svojih besed nam je pove-
dal še življenjsko izpoved televizijske vodi-
teljice Saše Einsidler, ki jo je prebral v listu 
Prenova. Ga. Saša govori, kako se ni mogla 
sprijazniti s plitvim navideznim življenjem 
in je v vsem mogočem novodobnem branju 

iskala odgovor za smisel našega bivanja. 
Prebrala je tisoče besed in obiskovala te-
čaje, pa ni našla pomiritve. Po dolgem pri-
govarjanju prijateljice, naj z njo obišče cer-
kev, je končno storila ta korak in doživela, 
da je tam srečala in z vsem svojim bistvom 
doživela živega Boga. Zdaj spoznava, kako 
jo je zviti »hudi duh« z mamljivimi bese-
dami lovil v svoje projekte, v katerih je na 
koncu v prizadetosti in dostikrat v bolečini 
doživljala razočaranje, a nikoli resničnega 
trajnega pomirjenja. Do srečanja z Bogom 
je v medsebojnih odnosih poslušala »hude-
ga duha, naj za svoj resnični mir in užitek, 
povzročitelju žalitve vrne z zvrhano mero. 
Tak način jo je pehal v vedno večje kon-
flikte z okoljem in ji ni dajal zmagoslavja, 
temveč se je položaj vedno bolj zapletal in 
s prekinjanjem odnosov človek postaja ved-
no bolj sam.

Gospod Rustja nam je svetoval, naj v pol-
ožajih, ko trpimo zaradi razmer, ki jih ne 
moremo spremeniti, mi sami spremenimo 
pogled na svet in tega bomo zagledali v 
novi luči.

Jasno bomo videli vse grdo, ki se zliva 
na Cerkev (tj. na nas). Videli bomo para-
doks, ko v medijih poslušamo in prebiramo 
“znanstveno” snov npr. v horoskopih. Ob 
vsemogočo novodobno propagando se ni-
hče ne obregne, koliko nasprotovanj dnev-
no pa je deležna Cerkev, ki hoče v Kristusu 
dobronamerno pomagati človeku. Govor-
nik se je še spraševal, kje smo bili kristjani, 
ko je Saša iskala odgovore v novodobni li-
teraturi. Ob gledanju propagande različnih 
sekt, ki smo je lahko deležni skoraj na vsa-
kem koraku po mestih, se čudi, kako nam 
kristjanom skoraj ne pride na misel, da bi 
sodelavcu, sorodniku ali prijatelju podarili 
versko knjigo ali časopis. Koliko krščan-
skih domov je brez verskega branja? Koli-
ko otrok iz krščanskih družin ima najraz-
ličnejše vrste knjig, a le malo takih z versko 

“Ognjišče” na obisku

vsebino? Od “sinov teme” se lahko učimo, 
koliko oni naredijo za širjenje svojega ti-
ska – torej idej, ki človeštvo vodijo v unič-
evanje stvarstva in vedno bolj v uničevanje 
medsebojnega sožitja.

Saša Einsidler nam je povedala še nekaj: 
Če hočeš duhovno rasti, ni vseeno, kaj be-
reš. Povej mi, kaj bereš, in povem ti, kdo si, 
še zmeraj v polnosti velja. 

Za sklep nedeljskega srečanja nam je še 
naročil, naj ne odhajamo iz cerkve, »ne da 
bi vzeli s seboj izvoda verskega tiska. Ne-
simo ga bolnikom in tistim, ki ne morejo 
v cerkev. Naročimo verski list kot darilo 
mladi družini ali nekomu, ki si ga morda ne 
more sam naročiti ali plačati. Ta dar jih bo 
obiskoval večkrat na leto. Naj nam branje 
duhovne literature pomaga, da bomo po-
glabljali svojo vero prav s pomočjo verske-
ga tiska.«

Naj nam Bog pomaga, da bi bilo tako!

Anton Mušič,
Skupina za oznanjevanje ŽPS Župnije 

Škofljica

Minilo je eno leto in k nam v goste so 
v soboto, 14. 2, zopet prišli gledališčniki 
iz Borovnice. Predstavili so se z avtorsko 
komedijo Slavice Marte Ošaben, tudi ig-
ralke tega gledališča, BIG SISTER VAS 
GLEDA. Kot predstavnica organizatorja 
KUD Škofljica sem z veseljem ugotovila, 
da je letos že drugič (prvič pred 14 dnevi, 
ko smo si ogledali komedijo POROČNI 
LIST) naša kulturna dvorana »pokala po 
šivih«, toliko je bilo obiskovalcev.

Kratka vsebina: Na veliki resničnostni 
fantazijski šov se prijavijo tekmovalci iz 

različnih dežel sveta. Potegujejo se za prvo 
nagrado, ta je polet na drugi planet, in dve 
tolažilni – med njima je ena ogled vrtca in 
doma za starejše na Škofljici, Tekmovalci 
Šejk Abdulah al Fatah, Amerikanec Đoni 
Donald, Rusinja Katarina Kagebejeva, Fin-
ka Jari Patriainen, Kitajec Čimčim Manj, 
Francozinja Đulijet Lizo, Italijan Đovani 
Makaroni, Mađarka Ilonka Nađ, Afričan-
ka Abi Nabutu in upokojeni Slovenec Ja-
nez Lačen so prinesli v šov nekaj, kar je 
značilno za njihovo deželo, in povedali, 
zakaj so se prijavili na tekmovanje. Sledila 

Komedija Big sister vas gleda je vrsta komičnih dialogov in situacij med 
tekmovalci, ki so od občinstva poželi salve 
smeha. Malo pred koncem pa se pokažejo, 
kdo so … In potem sledi presenečenje, ko 
spoznajo, da ni nihče zmagal, ker je bil to 
vendarle fantazijski šov, da pa nas, kdo ve, 
morda res Big sister gleda z drugega plane-
ta in nas opozarja, da moramo spremeniti 
naše medsebojne odnose in da ne smemo 
tako brezglavo ravnati z našo Zemljo. 

Naslednja predstava bo v soboto, 14. 
3., ko bodo gostovali igralci iz Hrovače s 
komedijo ŠTIRJE LETNI ČASI. Prijazno 
vabljeni!

Marija Gregorič, KUD Škofljica
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V zaselku Brezje, ki spada k naselju 
Smrjene, so bile nekoč 4 kmetije, in si-
cer družine Zupančič, Duščak, Gačnik in 
Piškur. Hiše so imele številke od 18 do 
21. Številke od 1 do 17 so nosile hiše v 
Smrjenah. V zadnjih 20 letih sta ostali le 
še 2 večji kmetiji. Priselilo se je kar nekaj 
družin, ki so postavile hiše 500 m višje v 
gozdu.

Brezje – najmanjši zaselek naše občine

Orto foto posnetek zaselka Brezje

Urejen ekološki otokGrobnica padlih

go svetovno vojno so tu pokopavali žrtve 
NOB, ki so jih leta 1943, ko je to območje 
postalo osvobojeno ozemlje, svojci pre-
kopali in jih prenesli v svoje grobove. Po 
letu 1945 je v grobnici zbranih še 37 po-
smrtnih ostankov. Od tega je 35 žrtev ne-
znanih, dva znana vojaka pa sta po volji 
svojcev ostala v tej grobnici. Do leta 1959 
je grobnico prekrivala streha dvokapnica. 
Takrat pa so postavili primerno obeležje v 
spomin na vojno in v počastitev vseh pa-

dlih na tem območju. Letos obeležujemo 
50-letnico postavitve spomenika v današ-
nji obliki, za katerega ima zasluge tedanji 
predsednik občine Vič - Rudnik Tone Zu-
pančič, rojen v zaselku Brezje. 

Čeprav je zaselek v času delovanja Ob-
čine Škofljica pridobil vodovod, asfalt, 
optični kabel, odvoz smeti in ekološki 
otok, so domačini še vedno mnenja, da so 
vedno zapostavljeni.

Pripravila in fotografirala Maja Novak

Kapelica Matere božje

Naselje leži sredi gozda in je imelo 
nekoč veličasten pogled na Ljubljansko 
barje, danes pa okolico zaselka zarašča 
gozd. V Brezju prevladujejo kmetijska 
zemljišča. Območje obsega pas najboljših 
kmetijskih zemljišč. Brezjani so ponos-
ni na dva spomenika, ki sta registrirana 
kot nepremična kulturna dediščina. Prvi 
je kapelica Matere božje in drugi, vsem 
dobro poznan, spomenik padlim borcem, 
registriran kot grobnica padlih. Med dru-
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Z veseljem je KUD Škofljica letos že 
drugič organiziral brezplačno izposojo 
pustnih kostumov in mask v soboto, 14. 
2., v kulturni dvorani. To so kostumi iz 
otroških gledaliških predstav, ki so jih 
igrali učenci OŠ Škofljica v preteklih se-
zonah. Nekateri kostumi so primerni tudi 
za odrasle in ne samo za otroke. Ponudbo 
smo razširili še s kostumi z domače »za-
loge«. Odziv staršev z otroki je bil zopet 
zelo dober. Čez 14 dni je treba kostume 
vrniti.

Brezplačno smo posodili pustne kostume

Razpis za najboljšo inovacijo GZS OZ Ljubljana
Ste v lanskem letu domislili in razvili kakšno inovacijo, izum, nov izdelek, postopek ali storitev in se je to v praksi izkazalo 

kot ekonomsko upravičeno in donosno? 
Gospodarska zbornica Slovenije Območna zbornica Ljubljana vabi vsa podjetja, podjetnike in inovatorje iz občin osrednje 

regije k sodelovanju na Razpis za najboljše inovacije v letu 2008.
Kaj s prijavo na razpis pridobite?
Vse uvrščene inovacije bodo predstavljene na mednarodni prireditvi Inovativnost – izzivi gospodarskega razvoja in v po-

sebnem katalogu inovacij ljubljanske zbornice.
Sodelujoča podjetja in posamezniki imajo možnost sejemskega nastopa v okviru prireditve po subvencionirani ceni.
Najboljše inovacije bodo nagrajene – slavnostna podelitev nagrad bo v Ljubljani 20. aprila.
Prireditev INOVATIVNOST – IZZIVI GOSPODARSKEGA RAZVOJA bo 20. in 21. aprila na Gospodarskem razstavišču 

v Ljubljani.
Rok za prijavo na razpis je 15. marec 2009. 
Več o razpisu in razpisna dokumentacija je na spletni strani www.gzs.si/slo/regije/oz_ljubljana, informacije po telefonu 01 

58 98 176.
Gospodarska zbornica Slovenije Območna zbornica Ljubljana

V prihodnje vabimo k sodelovanju tudi 
vas, da bi z vašimi že kdaj uporabljenimi 
maskami in kostumi, ki samevajo nekje v 
omari ali na podstrešju in čakajo, da bi 
jih zopet kdo oživil, dopolnili našo po-
nudbo.

In naša želja za pusta: Naj pustno ra-
janje popestri letošnje šolske počitnice, 
odraslim za kratek čas prežene vsakdanje 
skrbi in nam vsem prikliče sončno, zeleno 
pomlad!

Marija Gregorič,
KUD Škofljica
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Tradicionalno občinsko prvenstvo v 
veleslalomu je Športno društvo Škofljica 
v sodelovanju z Občino Škofljica orga-
niziralo 14. februarja na tradicionalnem 
prizorišču, to je v Smučarskem centru 
Kobla nad Bohinjsko Bistrico. Za razliko 
od lanskega leta smo imeli letos izredno 
srečo tako z lepim vremenom kot tudi z 
idealnimi snežnimi razmerami. 

V zgodnjih jutranjih urah smo se ude-
leženci zbrali pred OŠ Škofljica in se kot 
ponavadi najprej posladkali s krofi Pekar-
ne Pečjak. Udeleženci prireditve so bili 
razporejeni na dva avtobusa, na katerih so 
med vožnjo prejeli vse potrebno za izlet, 
bone za kosilo v gostišču Janez na Kobli, 
smučarske vozovnice, tekmovalci pa tudi 
štartne številke. Udeleženci prireditve z 
lastnim prevozom so omenjeno prejeli na 
informacijski točki pred gostiščem Janez 
ob prihodu na Koblo. Vseh prijavljenih 
udeležencev je bilo 141, od tega kar 106 
tekmovalcev v 17 kategorijah (deskarji in 
deskarke v eni kategoriji ter po osem ka-
tegorij pri moških in ženskah). 

Udeleženci smo prispeli na Koblo sla-
be pol ure pred pričetkom delovanja na-
prav na smučišču. V prekrasnem sončnem 
vremenu smo se predvsem tekmovalci 
temeljito pripravili na tekmovanje, ki 
je potekalo na progi Ravne ob vlečnici. 
Smučarski tereni so bili zelo dobro ureje-

Občinsko prvenstvo v veleslalomu uspelo ob idealnih 
snežnih razmerah

30+ na štartu

Absolutna zmagovalca

ni in kljub začetku šolskih počitnic gneče 
ni bilo, tako da je bilo smučarsko doživet-
je popolno. Veleslalomska proga je bila 
relativno zahtevna, vendar smo se tekmo-
valci vseh starostnih kategorij zelo uspeš-
no spopadli z njo in jo v veliki večini tudi 
uspešno premagali. Seveda so k temu pri-
pomogli natančen ogled proge, ogrevanje 
pred štartom in temeljita priprava smuči. 
Po dobri uri in pol je bilo tekmovanje za-
ključeno in vsi udeleženci prireditve smo 
se lahko posvetili užitkarskemu vijuganju 
po belih strminah ali pa lovljenju sončnih 
žarkov pri posedanju na “plaži”. Po za-
služenem kosilu so udeleženci prireditve 

nadaljevali s športnimi aktivnostmi, orga-
nizatorji pa smo se posvetili pregledu re-
zultatov in pripravi na razglasitev. Malo 
po tretji uri smo pričeli z razglasitvijo re-
zultatov in podelitvijo medalj, pokalov za 
absolutnega zmagovalca in zmagovalko 
ter diplom in praktičnih nagrad, ki jih je 
najboljšim podelil župan Občine Škofljica 
g. Boštjan Rigler. Po kategorijah so bili 
rezultati prejemnikov medalj naslednji:

DESKARKE in DESKARJI
Zupančič Matjaž 1982 51:27
Gradišar Borut 1968 53:43
Repar Neža 1995 58:78

DEČKI PREDŠOLSKI (2002 in mlaj-
ši)
Rot Jon 2003 1:06:15
Rot Juš 2003 1:09:25

DEKLICE PREDŠOLSKE (2002 in 
mlajše)
Repar Hana 2002 1:01:31
Simčič Katja 2004 2:57:99

FANTJE OŠ 1 (2001–1998)
Pušnik Nejc 1998 37:96
Iskra Tilen 1998 53:62
Breznik Matic 1999 55:03

DEKLETA OŠ 1 (2001–1998)
Simčič Anja 1998 50:92
Rot Živa 1998 50:96
Pušnik Maša 2001 1:03:27

FANTJE OŠ 2 (1997–1994)
Jelen Lan 1997 43:22
Žnidaršič Jan 1996 43:88
Markovič Filip 1996 46:24

DEKLETA OŠ 2 (1997–1994)
Kramar Eva 1996 52:43
Kočevar Živa 1994 53:93
Bekš Katarina 1995 54:29

MLADINCI (1993–1984)
Martinc Miha 1988 36:62
Trtnik Matic 1987 41:20
Potokar Andrej 1986 47:49

MLADINKE (1993–1984)
Blatnik Tea 1990 44:29
Blatnik Nina 1992 44:59
Urbar Irena 1989  48:27
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ČLANI 1 (1983–1974)

Bukovec Matej 1980 41:31
Martinc Jernej 1983  50:79
Stolnik Jure 1982 51:14

ČLANICE 1 (1983–1974)

Dolinšek Anita 1978 44:42
Udovič Pavla 1974 55:36
Cimerman Saša 1975 1:00:22

ČLANI 2 (1973–1964)

Pušnik Igor 1970 37:79
Čater Jure 1971 38:14
Urbar Janez 1965 40:03

ČLANICE 2 (1973–1964)

Vidmar Vesna 1972 45:65
Janež Tavčar Jelka 1972 48:42
Bučar Katja 1970 51:37

ČLANI 3 (1963–1954)

Jelen Lado 1963 41:80
Ilovar Jože 1962 45:59
Bozja Stane 1960 49:42

ČLANICE 3 (1963–1954)

Bekš Julijana 1962 50:52
Jamnik Tanja 1961 51:95
Zgonec Meta 1961 1:04:90

VETERANI (1953 in starejši)
Avsenak Vinko 1947 45:40
Čarman Jože 1949 50:01
Pušnik Julij 1944 50:77

VETERANKE (1953 in starejše)
Pušnik Breda 1946 55:25

Po končani razglasitvi je sledil zapi-
tek rezultatov in priprava na odhod proti 
domu, kamor smo z enim vmesnim po-
stankom zaradi tradicionalno hude žeje 
prispeli v večernih urah. 

Celotno srečanje je potekalo po pro-
gramu in brez zapletov. Zahvala gre v 
prvi vrsti organizacijski ekipi Športnega 
društva Škofljica in seveda donatorjem 
prireditve. To so bili Občina Škofljica ter 
podjetja Magistrat International, Pekarna 
Pečjak in Droga Kolinska.

Srečanje je v celoti uspelo, za kar gre 
zahvala tudi udeležencem. Vsi rezultati in 
slikovno gradivo so objavljeni na spletni 
strani Športnega društva Škofljica http://
www.sd-skofljica.si/.

Športni pozdrav vam želi organizacij-
ska ekipa ŠD Škofljica ter vas hkrati vabi 
na prihodnje občinsko prvenstvo v vele-
slalomu čez približno leto dni.

Za Športno društvo Škofljica
Igor Pušnik

Opravičilo
V prejšnji številki Glasnika je pri 

oblikovanju pomotoma izpadel zadnji 
del obvestila o občinskem prvenstvu v 
veleslalomu, ki se je nanašal na lokaci-
jo in uro zbiranja prijav. O tem nas je 
prijazno obvestil predsednik organiza-
cijskega odbora Igor Pušnik, za kar se 
mu zahvaljujemo, vsem prizadetim pa 
iskreno opravičujemo.

Uredniški odbor
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Tik tak in bo 40+, če se bo toliko in tako 
hitro dogajalo: v desetih dneh – treningi, 
Športnik leta v Novem mestu, državno 
navijaško prvenstvo v Škofji Loki in še 
smučanje na Kobli.

V polni dvorani Marof smo pod okri-
ljem Agencije za šport Novo mesto 4. 2. 
2009 skupaj s skupino Dežur, Akrobatik 
breakers in Dober dan, teater sooblikova-
le program zaključne prireditve Športnik 
leta 2008.

Podeljena so bila županova priznanja, 
priznanja Olimpijskega komiteja Sloveni-
je, ekipni pokali kolektivom in občinska 
Bloudkova priznanja za dolgoletno delo 
v športu.

Športni kolektiv leta je Košarkaški klub 
Krka, ki ga je predstavil in razglasil župan 
Novega mesta g. Alojz Muhič. Športnico 
leta Sabino Šehić, kickbox, taekwondo, je 
predstavil Peter Kauzer, športnika leta lo-
kostrelca Dejana Sitarja pa je Miran Sta-
novnik.

S polko skupine Dežur in raperskim 
zaključkom voditelja Igorja Primca se je 
končala do zadnje minute izredno živa 
in razgibana prireditev. Z veseljem smo 
sprejemale pohvale nastopa, kar je poka-
zal že glasen aplavz, ter se najdlje zadrža-
le v klepetu z Miranom Stanovnikom. Več 
na www.lokalno.si.

30+ na prireditvi Športnik leta 2008 v Novem mestu

Že v soboto, 7. 2. 2009, pa smo imele 
zaključni nastop pred razglasitvijo rezul-
tatov navijaških, plesnih in akrobatskih 
skupin na Odprtem prvenstvu Škofje 
Loke. Zaradi »tehničnih« težav (sodnica 
se je morala v trenutku preobleči v plesal-
ko) nas je morala publika malce počakati, 
kar pa je bilo sladko – z bučnim preda-
plavzom. In ker smo dobesedno prilete-
le na parket in ni bilo časa niti za tremo, 
smo odplesale res v polno, kar so gledalci 

spet glasno nagradili. Več na www.zveza-
znps.si.

Sobota, 14. 2. 2009, je bila čudovito 
hladen sončen dan, najbolj primeren prav 
za smuko. Večina plesalk se je udeležila 
Občinskega prvenstva v veleslalomu, dve 
sta se vrnili z medaljama. Največ pa po-
meni prijetno počutje v zdravem šport-
nem druženju.

Zdenka Rugelj

Letošnje leto se je za skupino Frkljice 
začelo zelo delavno. Že v začetku januar-
ja nas je obiskala ekipa spletnega portala 
www.kosarka.si. Poleg fotografinje sta 
prišla tudi novinar in snemalec. Na ob-
isk so prišli, da bi predstavili vse plesne 
skupine ŠD Škofljica. Za nekaj časa smo 
se spremenile v prave zvezde, saj smo se 
nastavljale fotoaparatu prijazne fotografi-
nje in odgovarjale na vprašanja novinarja 
Anžeta. Na njihovi spletni strani ter tudi 
na naši spletni strani (www.frklje.com) 
si lahko pogledate naše posnetke in foto-
grafije. 

Plesalke pa smo nadarjene tudi za mar-
sikaj drugega in ne le za ples. Članica 
skupine Mini frkljice Žana Stojanovič in 
članici Frkljic Nina Stojanovič ter Karin 
Laznik so se posebej za spletno revijo 
Zvezda spremenile v prave plesne mane-
kenke. Plesno znanje jim je pomagalo, da 

Mladinska pom pon skupina Frkljice
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so lažje predstavile nove stilske smerni-
ce za vse mlade damice. V naslednji šte-
vilki Zvezde pa bosta modne smernice 
predstavili članici Frkljic Neža Repar in 
Petra Fakin, ki sta na Odprtem prvenstvu 
Škofje Loke osvojili prvo mesto v kate-
goriji mladinskih pom pon parov. Spletna 

revija Zvezda (www.revijazvezda.si) je 
namenjena mladim bralcem in bralkam, 
ki bodo v njen našli zanimivosti iz sveta 
zabave, športa, kulture, potovanj …

Naj vam še zaupamo, da je naša trenerka 
Tjaša Flis na območnem ŠKL tekmova-
nju v Škofji Loki s plesno skupino Gimbo 

osvojila prvo mesto v kategoriji srednje-
šolskih plesnih skupin. Bravo Tjaša!

Frkljice pa se že pridno pripravljajo in 
trdo trenirajo za naslednje tekmovanje 
–Državno prvenstvo v navijaštvu in pom 
ponu, ki bo 4. aprila na Škofljici.

Frkljice

In smo jo dočakali … Prvo tekmo v 
plesni sezoni 2008/09 namreč. Prvo nede-
ljo v februarju smo se vsi plesalci, od naj-
mlajših iz skupine Cici frkljice do najsta-
rejših skupine Frklje, zbrali pred športno 
dvorano na Škofljici, od koder smo se ob 
10. uri odpravili proti Škofji Loki. Okoli 
enajste ure smo prispeli pred športno dvo-
rano Poden, se malo nasmehnili ob imenu 
športne dvorane in odšli v garderobo. 

Sledilo je kosilo, nato pa priprava na 
tekmo. Najprej je bilo potrebno narediti 
frizure, nato je sledila maska, saj je tudi ta 
del celotne podobe. Da se na odru sploh 
kaj vidi, moramo z make-upom ‘’pretira-
vati’’. Ko je bilo vse nared, smo se le še 
oblekli v drese in odšli na ogrevanje. Od-
ločilni trenutek se je hitro bližal.

Najprej so tekmovale otroške pom sku-
pine. ŠD Škofljica ima v otroški konku-
renci kar dve skupini – Cici in Mini frk-
ljice. Prve so tekmovalni oder preizkusile 
fantastične plesalke Mini frkljic, ki so na 
koncu zasedle odlično drugo mesto. Za 
njimi se nam je predstavila simpatična 
skupina Cici frkljice. Nekateri plesalci 
skupine so tudi prvič tekmovali in na kon-

Plesalci ŠD Škofljica na Odprtem prvenstvu 
Škofje Loke

cu osvojili peto mesto. Sledila je katego-
rija otroških pom parov. ŠD Škofljica sta 
zastopali Nika Fink in Tjaša Novak, ki sta 
domov odnesli pokal za tretje mesto. 

Pri mladinskih pom pon skupinah so 
svojo nalogo odlično opravile članice 
Frkljic, ki so si priplesale tretje mesto. 
Sledili so mladinski pom pari. V tej kate-
goriji so nastopili kar trije naši pom pari. 
Nina Rupar in Eva Čaleta sta bili tretji, 

Sara Ivanov in Katja Kovačič sta osvojili 
drugo mesto, zmagali pa sta Neža Repar 
in Petra Fakin. Zaradi bolezni pa sta tek-
movanje izpustili Karin Laznik in Nina 
Stojanovič, ki bosta svoje znanje pokazali 
na naslednji tekmi. 

V članski kategoriji plesnih skupin je 
po letu premora zopet tekmovala skupina 
Frklje, ki je prikazala malo drugačno ko-
reografijo, saj ni bila tipična pom pon toč-
ka. Frklje so bile zadovoljne z osvojenim 
tretjim mestom. Po skupinah so sledili še 
članski pom pari, kjer sta se predstavila 
dva para s Škofljice. Par Kristina Etling in 
Janja Trope sta bili tretji, Sandra Groznik 
in Nina Trunkelj pa sta osvojili drugo me-
sto. Zaradi bolezni nista tekmovali Urša 
Balent in Sara Narobe, ki pa bosta na dr-
žavnem prvenstvu gotovo pokazali, da se 
ju ne sme podcenjevati.

Na koncu tekmovanja, tik pred razgla-
sitvijo rezultatov, so vzdušje popestrile 
naše plesalke 30+. Energične dame so 
pokazale, da drži rek: Nikoli ni prepozno. 
Prva tekma je torej za nami, bliža se nam 
že državno prvenstvo, ki bo na Škofljici 
4. 4. 2009. Zato ste vsi lepo vabljeni, da 
pridete kar v največjem številu in držite 
pesti za naše plesalce.

Frklja Janja Trope
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V okviru rokometne sekcije ŠD Škoflji-
ca so v tekmovalni sezoni 2008/2009 tek-
movale naslednje selekcije: člani, kadeti, 
mlajši dečki A, mlajši dečki B in mini 
rokomet. Vse ekipe so nastopale v držav-
nem rokometnem prvenstvu pod okriljem 
Rokometne zveze Slovenije.

Člani
Članska ekipa se je formirala po dolgih 

letih zatišja in je glede na obisk tekem v 
domači športni dvorani potrdila pravil-
nost odločitve o nastopanju članske ekipe 
v državnem prvenstvu. Trenerska vloga 
članske ekipe je bila dodeljena Gregor-
ju Rotu, vodja ekipe je Janez Rigler. Na 
žalost se je nekaj vidnih igralcev bivše 
mladinske ekipe odločilo prenehati z ig-
ranjem rokometa. Pri sestavljanju ekipe v 
začetku sezone je bilo glavno vodilo pri-
padnost klubu, pozitivno vzdušje znotraj 
ekipe ter pozitivne karakterne, osebnostne 
kvalitete igralcev, ki naj bi zastopali barve 
našega kluba. Mnenja smo, da je izbrana 
ekipa prava, saj trenutno med člani vlada 
kolegialno vzdušje.

Rezultati v začetku tekmovanja so pre-
segli pričakovanja in so bili spremljani s 
pozitivnimi odzivi ter so predstavljali pre-
senečenje za celotno rokometno javnost v 
Sloveniji.

Največji obisk v domači dvorani je bil 

O delu rokometne sekcije ŠD Škofljica 
v pretekli sezoni

na tekmi proti nasprotniku s sosednjega 
Iga, ko je bila dvorana skoraj premajhna 
za vse obiskovalce. 

Na tej tekmi je upravni odbor tudi pri-
pravil zelo odmevno predstavitev dejav-
nosti društva pred povabljenimi donatorji, 
sponzorji ter predstavniki političnega živ-
ljenja v občini.

V nadaljevanju tekmovanja je ekipa do-
živela nekaj porazov kot plod neizkuše-
nosti, nezbranosti in taktične nezrelosti. 

V naslednji sezoni se načrtuje ohranitev 
ekipe v sedanji sestavi in uvrstitev v sam 
vrh 2. državne rokometne lige.

Kadeti
Kadetska ekipa vadi pod vodstvom tre-

nerja Andreja Topolovca, vodji moštva 
sta Robi Pislevič in Tomaž Ščavničar. 
Ekipa je v tehnično-taktičnem pogledu 
izredno napredovala, ni pa imela večjih 
tekmovalnih uspehov. Cilj ekipe ni bil 
doseganje odličnih rezultatov, temveč pri-
prava igralcev za prevzem vidne vloge v 
mladinski in kasneje v članski ekipi. Ko-
nec prejšnje sezone je ekipa zaključila na 
mednarodnem rokometnem festivalu Eu-
rofest v Izoli, ki se ga namerava udeležiti 
tudi letos.

Ekipa bo v naslednji tekmovalni sezoni 
tekmovala v 2. državni mladinski ligi.

Mlajši dečki A
Ekipa trenira pod vodstvom trenerja 

Boštjana Špolarja, vodja ekipe Zlato Le-
šek je nadaljeval delo Milana Cente, ak-
tivno pri delu ekipe sodeluje tudi Damjan 
Pangerc.

Ekipa je izredno nihala tako na tekmah 
kot pri prizadevnosti na treningih. Glede 
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na lanske predstave se je od te selekcije 
pričakovalo največji napredek. Verjetno 
nismo predvideli psihološko pubertetni-
ških značilnosti generacije. Po več pogo-
vorih je delo steklo nemoteno, predstave 
na tekmah in prizadevnost na treningih je 
veliko boljša.

Mlajši dečki B
Ekipa vadi pod vodstvom trenerja Du-

šana Nereda, vodja ekipe je Andrej Ciga-
le. Ekipa se je šele sestavila, dosegla pa 
je simpatične predstave. Napredek je zelo 
velik. 

Mini rokomet
Velik dosežek v sodelovanju je bil do-

govor z OŠ Škofljica, da prevzame vadbo 
rokometa na OŠ naš igralec Anže Nered. 
Anže je kasneje prevzel tudi vadbo deklic. 
Na tekmovanjih v mini rokometu je selek-
cija OŠ Škofljica trenutno nepremagljiva.

Cilji
Vloženega je bilo veliko truda in raz-

govorov, idej, kako privabiti kar največ 
otrok v ŠD Škofljica. Trenutno je pro-
blem kadrovska zasedba profesorjev 
športne vzgoje na OŠ, kajti pri uspešnih 
rokometnih klubih je potrebna vadba pod 
vodstvom profesorjev športne vzgoje. 
Velik napredek pri sodelovanju z OŠ je 
bilo že opisano angažiranje Nereda, kar je 
plod prizadevnosti Damjana Pangerca pri 

vzpostavljanju odnosov z OŠ.
Sistem, ki smo ga postavili, mora zago-

toviti sestavo članske ekipe z igralci last-
ne rokometne šole.

Zaključek
Tudi v letu 2008 je bil viden kvaliteten 

napredek, kar je rezultat odličnega dela 
vodij ekip, trenerjev ter medicinskega 
osebja.

Zahvala predsedniku Janezu Ruglju ter 
Metki in Stanki, ki ste nas podpirali bolje, 
kot si lahko predstavljamo.

Za rokometno sekcijo
Jože Pangerc

Na letošnjem občnem zboru, ki je bil v 
četrtek, 19. februarja, v občinski kulturni 
dvorani, je Športno društvo Škofljica po-
delilo priznanja najbolj marljivim in vest-
nim plesalkam in rokometašem. 

Med najmlajšimi, v otroški plesni sku-
pini Cici frkljice, je bila izbrana Ana Filej, 

učenka 4. razreda, ki poleg plesa obiskuje 
tudi glasbeno šolo. Nika Fink obiskuje 6. 
razred osnovne šole in je naj plesalka v 
skupini Mini frkljice. Je pridna plesalka in 
dobra prijateljica. Plesalke plesne skupine 
Frkljice so se odločile, da si letošnje pri-
znanje zasluži Nina Stojanovič. Je vztraj-

na in nikoli ne izpusti treninga. Kristina 
Etling je plesalka članske plesne skupine 
Frklje. Če katera soplesalka potrebuje po-
moč pri koreografiji, ji brez vprašanja po-
maga. Mislimo, da si priznanje za vloženi 
trud resnično zasluži.

Med rokometaši sta priznanje prejela 

Na občnem zboru podeljena priznanja najboljšim 
športnicam in športnikom

ŠPORTNO DRUŠTVO ŠKOFLJICA 

IN

ZNPS

VABITA NA 

DRŽAVNO PRVENSTVO
V NAVIJAŠTVU IN POM 

PON PLESU 
V  SOBOTO, 4. 4. 2009,

V  ŠPORTNI  DVORANI  ŠKOFLJICA. 

V  DOPOLDANSKEM �ASU – TEKMOVANJE ŠKL, 
V  POPOLDANSKEM �ASU – DRŽAVNO PRVENSTVO. 

TEKMOVALE BODO PLESNE SKUPINE IN POM PARI 
ŠD ŠKOFLJICA TER NAJBOLJŠE PLESNE IN

NAVIJAŠKE  SKUPINE SLOVENIJE. 

GOSTJE:
PLESNA SKUPINA 30+ 

U�ENCI OŠ ŠKOFLJICA 
GLASBENI GOST – PRESENE�ENJE

VLJUDNO VABLJENI! 

ŠPORTNI KLUB PIJAVA GORICA 
Naslov: Gasilska ulica 3, 1291 Škofljica
Dav�na Številka: 46092196
Internet stran: http://moj.sportni-klub.si/
E naslov: sportni.klub.pijava@gmail.com

VABILO NA OB�NI ZBOR ŠPORTNEGA KLUBA 
PIJAVA GORICA 

Vse naše �lane in vse tiste, ki bi to še radi postali, vabimo, da se 

udeležite ob�nega zbora ŠKPG, ki bo v soboto 7. 3. 2009 ob 17. uri v

prostorih gasilskega doma na Pijavi Gorici. 

Dnevni red: 

� Izvolitev delovnega predsedstva 

� Volitve organov društva  

� Poro�ilo o dogajanju v društvu skupaj s finan�nim poro�ilom

� Predstavitev in potrditev novega plana za leto 2009  

� Razno 

Lepo vabljeni!                       

Tilen Baloh, 

 predsednik ŠKPG 
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Krištof Kovačič med mlajšimi dečki A 
kot vesten in kolegialen igralec ter Gal 
Pislevič pri kadetih, ki je v zadnjem letu 
dosegel viden napredek pri igri in se na 
igrišču izkazal kot borec. Pri ekipi mlajših 
dečkov B se trenerji niso mogli odločiti 
za posameznika, saj so vsi igralci zavze-
ti pri vadbi. Zato pohvala celotni ekipi 
in vsakemu posamezniku ekipe mlajših 
dečkov B. Tudi pri ekipi članov nismo 
podelili posebne nagrade posamezniku, 
temveč gre pohvala celotnemu moštvu. 
Kljub temu da je bila ekipa formirana šele 
tik pred začetkom prvenstva in da je bil 
v sezoni 2008/2009 izveden prehod iz 
mladinske v člansko konkurenco, so bili 
doseženi zelo dobri rezultati, ki nakazu-
jejo, da se je naša članska ekipa zmožna 
enakovredno kosati z ostalimi ekipami v 
drugi državni ligi.

V nadaljevanju je bilo predstavljeno 
delo vseh treh sekcij – rokometne, plesne 

in sekcije za rekreacijo. Rekreativci enkrat 
tedensko igrajo košarko v telovadnici OŠ, 
članice 30 plus plešejo, vsako leto pa tudi 
s skupnimi močmi organizirajo občinsko 
prvenstvo v veleslalomu na Kobli. 

Rokometna sekcija več kot uspešno 
sodeluje v državni rokometni ligi s štiri-
mi starostnimi selekcijami (podrobno si 
lahko delo rokometne sekcije preberete 
v predhodnem članku). Zavezali smo se, 
da bomo tudi v prihodnje vzgajali doma-
če igralce in se zato še tesneje povezali z 
osnovno šolo ter pedagogi športne vzgo-
je.

Velik napredek so v zadnjem letu dose-
gli tudi v plesni sekciji. Pedagoginja Irena 
Balažic Gantar ter delavna Milan Knez 
in Gabi Stojanovič so k plesu pritegnili 
zunanje plesne pedagoge, kar je prineslo 
plesu nov zagon. Več kot 90 deklic in tudi 
nekaj dečkov pleše. Razveselilo pa nas je, 
da nam je plesna zveza zaupala izvedbo 

državnega prvenstva v plesno-navijaških 
zvrsteh, ki bo 4. aprila v športni dvorani 
na Škofljici. Veliko dela nas čaka in upa-
mo, da nam boste občani z obiskom celo-
dnevne prireditve pokazali vašo podporo.

Predsednik ŠD Škofljica gospod Janez 
Rugelj je v pozdravnem govoru poudaril, 
da smo ponosni na vse mlade, ki popol-
dneve preživljajo v športni in plesni dvo-
rani, ponosni na trenerje in vodje ekip, 
še posebej pa smo ponosni na gospodar-
stvenike naše občine, ki so razumeli našo 
potrebo in nas v velikem številu podprli. 
Ponovno se je zahvalil Občini Škofljica in 
zaposlenim na občinski upravi za posluh 
in sodelovanje ter še posebej staršem, ki 
so v veliki meri prispevali k uspehu šport-
nega društva in jih povabil k sodelovanju 
tudi v naslednjih letih.

Metka Debevec,
ŠD Škofljica

Vrtnarski nasveti Kluba Gaia 

Osnovno varstvo 
sadnega drevja 

Cilj vseh ukrepov v zgodnjepomladan-
skem času je, da s pomočjo sredstev, ki so 
dovoljena v ekološki pridelavi, vzpodbu-
jamo ravnotežje med rastlino, škodljivci 
in povzročitelji bolezni. To pa je pogoj za 
zadovoljiv in kakovosten pridelek.

Konec februarja in v začetku marca bo 
primeren čas za osnovno varstvo sadne-
ga drevja pred glivičnimi boleznimi. Čas 
brstenja je najbolj primeren za uporabo 
pripravkov na osnovi bakra, ki so dovo-
ljeni tudi v ekološki pridelavi. Idealen čas 
za škropljenje sadnega drevja z bakrenim 
pripravkom vivera cuprablau-z se ujema 
s časom brstenja. Potrebno je paziti, da 
bakrenih pripravkov ne uporabljamo pri 
temperaturah pod 5 ºC, saj lahko povzro-
čijo ožige. 

Pri varstvu breskev in nektarin moramo 
biti še posebno pozorni, da ne zamudimo 
časa brstenja, saj je pri njih vsak zamujen 
dan usoden, hitro pa se pojavi tudi bre-
skova kodravost. V obdobju, ko so bre-
skve in nektarine že olistane, listi lahko 
postanejo mehurjasti, rdeči in se zvijajo. 
Takrat je za učinkovito varstvo največkrat 

že prepozno, vse okužene liste pa je pri-
poročljivo obrati in sežgati. V primeru, da 
tega ne storimo, drevo sčasoma oslabi in 
lahko v kombinaciji z drugimi glivičnimi 
boleznim, ki se pojavljajo v času cvetenja, 
celo odmre. Z bakrenimi pripravki varu-

jemo tudi jablane in hruške, tako učinko-
vito preprečujemo pojav škrlupa, ki na 
teh sadnih vrstah povzroča največ težav 
in preglavic. Škrlup je najhujša bolezen 
jablan in hrušk. Prve sumljive pege škrlu-
pa na jablanah opazimo na zgornji strani 

Telefon: 080 81 22, e-pošta: gaia@klubgaia.com
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listov komaj v prvih dneh maja. Pri hruškah okužb na listih naj-
večkrat ne opazimo, mladi razvijajoči plodiči pa so lahko močno 
okuženi. Nekoliko kasneje pa so okuženi tudi plodovi jablan. 
Posledice bolezni so manjši pridelek in slabša kvaliteta plodov. 
Škrlup zmanjša tudi velikost plodov, število nastavkov za plodo-
ve naslednjega leta in skrajša možen čas skladiščenja.

Z osnovnim varstvom pričnemo v času brstenja tj. konec fe-
bruarja ali v začetku marca. 

Vsa sadna drevesa škropimo temeljito in pri tem pazimo, da so 
dobro poškropljeni tudi vrhovi dreves.

Za varstvo pred škodljivci, ki nam škodo povzročajo kasneje 
v vegetacijski dobi, pa je priporočljivo škropljenje z naravnim 
insekticidom na osnovi oljne ogrščice bio plantella prima. Olje 
oljne ogrščice naredi ovoj okoli škodljivcev in jih zaduši. Tako 
učinkovito zatremo vse prezimovajoče oblike škodljivcev, ki 

nam lahko povzročijo veliko škodo. V času prebujanja (stadij 
mišjega ušesa) sadna drevesa škropimo z 2,5–3% koncentracijo, 
kar pomeni 2 do 3 dl bio plantella prima na 10 l vode. Zelo 
pomembno je namreč škropljenje z zadostno količino vode. Z 
raztopino drevo dobesedno oblijemo, da dosežemo vse skrite 
kotičke, kamor bi se lahko skrili škodljivci. 

Vsi vemo, da čas prehitro teče, zato je že sedaj čas, da pomis-
lite na prebujajoče rastline in ne zamudite osnovnega varstva. 
V letih, ko zima počasi prehaja v pomlad in je vreme deževno, 
hladno, z občasnim sneženjem, na varstvo sadnega drevja naj-
večkrat pozabimo in škropimo prepozno ter tako zamudimo naj-
bolj ustrezni čas.

Uporabnik je vsak (pravna ali fizična 
oseba), ki izvaja ukrepe zdravstvenega 
varstva rastlin na kmetijskih površinah 
ali kakorkoli drugače uporablja FFS, kot 
je npr. zatiranje škodljivih organizmov na 
nekmetijskih površinah (železniški objek-
ti, letališča, avtoceste ipd.), dodelava in 
razkuževanje semen sadilnega materiala 
in podobno.

Usposabljanje uporabnikov FFS
Osnovno usposabljanje izvajalcev iz 

varstva rastlin sestavljata tečaj (15 šolskih 
ur) in pisno preverjanje znanja. Udeležba 
na tečaju je obvezna. Po uspešno oprav-
ljenem izpitu izvajalec varstva rastlin 
prejme potrdilo, ki velja tri leta in se upo-
rabniku FFS podaljša, če se pred potekom 
njegove veljavnosti udeleži enodnevnega 
obnovitvenega tečaja. 

Načela dobre kmetijske prakse
Uporabnik mora spoštovati načela do-

bre kmetijske prakse, varstva okolja, inte-
griranega varstva rastlin in drugih postop-
kov, ki zagotavljajo najmanjšo možno 
uporabo FFS tako, da ne povzroči nedo-
pustnega onesnaženja okolja.

Prav tako mora uporabnik skrbeti, da 
FFS ne pride v neposreden stik s člove-
kom in da ne pride do zanašanja v vodo-

Dolžnosti uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev
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toke, jezera in druge vode, v podtalnico, 
v objekte za preskrbo s pitno vodo, na so-
sednje gojene rastline, zemljišča in skla-
dišča kmetijskih proizvodov, v objekte za 
skladiščenje in predelavo rastlin, objekte 
za rejo in oskrbo živali, če taka uporaba 
lahko ogrozi zdravje ljudi in živali.

FFS moramo uporabljamo v skladu z 
navodilom za uporabo vključno s predpi-
sanim odmerkom in ob upoštevanju vseh 
navedb in opozoril na etiketi. Prav tako 
je treba pri tretiranju uporabiti metodo, ki 
je z vidika dobre kmetijske prakse in va-
rovanja okolja najprimernejša. Uporabnik 
FFS mora upoštevati določbe predpisov, 
ki urejajo varnost in zdravje pri delu, ter 
mora upoštevati predpise, ki urejajo javni 
red in mir v nočnem času v bližini nase-
lij.

Pri tretiranju je potrebno paziti, da fi-
tofarmacevtskega sredstva ne zanaša na 
sosednje parcele, zato je potrebno upošte-
vati hitrost in smer vetra.

Če parcela meji na cesto ali pot, kjer se 
v času tretiranja na izpostavljenem delu 
sprehajajo ljudje ali prevažajo čebele, ki 
so zaradi tega lahko izpostavljeni negativ-
nemu vplivu FFS, mora uporabnik začas-
no prekiniti z uporabo.

Uporabniki, katerih parcele mejijo na 
vrtce, šole, otroška in športna igrišča, 
zdravstvene ustanove, domove upokojen-
cev ali druge podobne objekte, morajo 

najmanj 24 ur pred uporabo FFS o tem 
pisno obvestiti tamkajšnjo upravo. V ob-
vestilu mora biti navedeno trgovsko ime 
FFS, način, datum in predvidena ura tre-
tiranja.

Traktorske pršilnike in motorne nahrb-
tne škropilnice je treba uporabljati v od-
daljenosti najmanj 20 m od čebelnjaka, 
objektov iz prejšnjega odstavka ali stano-
vanjskega objekta ter njihovih funkcional-
nih zemljišč, kjer se zadržujejo ljudje ali 
gojijo kmetijski pridelki, razen če imetnik 
parcele, hišni svet oziroma uprava objekta 
to pisno dovoli.

Zelo pomembno je varstvo čebel
Cvetoča podrast v trajnih nasadih mora 

biti v času tretiranja s FFS, ki so za čebele 
strupena, pokošena ali pomuljena oziroma 
mora biti na drug način preprečeno, da bi 
jo FFS doseglo. Prav tako je prepovedana 
uporaba sistemičnih, čebelam strupenih 
FFS v času cvetenja gojenih rastlin.

V času cvetenja gojenih rastlin je do-
voljena uporaba kontaktnih, čebelam 
strupenih FFS največ dve uri po sončnem 
zahodu in v nočnem času največ dve uri 
pred sončnim vzhodom, vendar mora 
uporabnik vsaj 48 ur pred vsakim treti-
ranjem s kontaktnim FFS, ki je za čebele 
strupeno ali škodljivo, obvestiti čebelarje, 
ki imajo panje v oddaljenosti do 3 km od 
predvidenega mesta tretiranja. Obvestilo 
mora vsebovati datum in predvideno uro 

tretiranja, trgovsko ime FFS, njegovo ne-
varnost za čebele, ime in priimek izvajal-
ca ukrepa ter podatke o mestu tretiranja. 
Če uporabniku čebelar ni znan, mora ob-
vestiti imetnika parcele, kjer se čebelnjak 
nahaja ali najbližjo čebelarsko družino.

Vodovarstvena območja
Uporabnik FFS mora upoštevati ome-

jitve uporabe na določenih tleh zaradi var-
stva podzemnih voda in podtalnice, kot je 
razvidno iz etikete in navodila za uporabo 
ali prepovedi uporabe posameznih FFS za 
vodovarstvena območja.

Prepovedano je tretiranje, pripravljanje 
škropilne mešanice in spiranje naprav za 
nanašanje FFS v neposredni bližini izvi-
rov, vodotokov, jezer, drugih voda in ob-
jektov za preskrbo s pitno vodo.

Zaradi preprečitve onesnaženja podtal-
nice je pri čiščenju naprav za nanašanje 
FFS prepovedano točkovno izpuščanje 
vode. Vodo, uporabljeno za čiščenje na-
prav, je treba razpršiti na že tretirani po-
vršini ali na drugi biološko aktivni povr-
šini.

Pri tretiranju parcel, ki se nahajajo v 
bližini voda, se mora upoštevati varovalni 
pas 20 m, določen v skladu s predpisi, ki 
urejajo varstvo voda, in z navedbami na 
etiketi oziroma v navodilu za uporabo.

Zlatko Krasnič,
kmetijski svetovalec

Ko sem prebiral prispevek z naslovom 
»Lavrica, središče tihega občinskega raz-
voja«, ki ga je v prejšnji številki Glasnika 
zapisal spoštovani dr. Jože Jurkovič, sam 
sebi nisem mogel priznati, da je stanje 
duha in medsebojnih človeških odnosov v 
tej občini na takem nivoju, da o pomemb-
nih vprašanjih ne najdemo skupnega so-
glasja. Pred nami so zelo težke gospo-
darske razmere, ki bodo imele posredni 
in neposredni vpliv tudi na našo lokalno 
skupnost. Misel novega ameriškega pred-
sednika, ki sem jo napisal v naslovu, je 
še kako pomembna za delovanje naše 
skupnosti. Samo pogumen človek lahko 
stopa po poti novega, presega svoje ozke 
osebne interese in koristi, s prijatelji in 

sodelavci z roko v roki ustvarja novo kva-
liteto, ki nam daje upanje za prihodnost. 
Delitve na leve in desne, na naše in vaše, 
na staroselce in priseljence, na sedanje in 
prejšnje mandate občinskih funkcionarjev 
so v družbi že zdavnaj preživeto stanje in 
so še posebej nezrele v tako pomembnih 
razvojnih trenutkih naše občine. Božje je 
odpuščati in tudi političnim nasprotnikom 
podajati roko sprave. V tem trenutku ima-
mo demokratično izvoljenega župana g. 
Boštjana Riglerja, ki smo ga na zadnjih 
občinskih volitvah izvolili s prepričljivo 
večino. To pa ne pomeni, dr. Jože Jurkovič, 
da vašega dela, ki ste ga opravili s svojimi 
sodelavci v dveh mandatih vodenja te ob-
čine ne cenimo. Edino, kar lahko očitamo 

trenutnemu županu, je, da je prelomil ob-
ljubo profesionalnega opravljanja funkci-
je župana. Vendar verjamem, da pridejo 
v življenju trenutki, ko o svoji usodi ne 
odločaš čisto sam, temveč te v določene 
odločitve potisne splet okoliščin. Kljub 
temu pa je naš župan in pomembno je, da 
ga prav vsi podpremo z vsemi močmi pri 
vodenju občine. Pomembno podporo žu-
panu pričakujemo tudi od vas, spoštovani 
dr. Jurkovič, in sicer z vsemi izkušnjami 
in znanjem. Glas nekdanjega župana ob-
čine mora biti spoštovan in upoštevan, 
vendar mora biti izrečen na pravem me-
stu. In oblika odprtih pisem v občinskem 
glasilu po mojem skromnem mnenju ni 
prava pot. Občinski svet je že v svojem 

Pogum za upanje, da Občina Škofljica postane to, 
kar si želijo njeni prebivalci

Pisma bralcev
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namenu parlamentarne demokracije tiso 
mesto, kjer se združujejo in usklajujejo 
različni interesi posameznih delov lokal-
ne skupnosti. Vendar je potrebno imeti to-
liko osebnostne zrelosti, da se pri ključnih 
vprašanjih spoštovani svetniki poenotijo 
in skupaj podpirajo pot razvoja občine. 
Sedaj pa še ključni segment, ki bo to ob-
čino zasidral med uspešne lokalne skup-
nosti 21. stoletja ali pa bo pomenil simbol 
njene stagnacije, in to je občinska uprava. 
Občinska uprava mora biti tista, ki ope-
rativno in predvsem strokovno udejanja 
strateške odločitve župana in občinskega 

sveta. Predvsem župan je tisti, ki mora 
poskrbeti, da kolegicam in kolegom, ki 
delujejo v tej upravi, nudi vse predpogo-
je za ustrezno usposobljenost, jih podpira 
pri dobrem delu in jih tudi sankcionira v 
primeru slabega dela. Včasih pa se tudi 
poslovi od koga, ki še ni dojel, da je nje-
govo poslanstvo predvsem zagotavljanje 
javnega interesa lokalne skupnosti v ok-
viru zakonov in predpisov.

Uglašenost in motivacija so tisti signa-
li, ki jih od vodečih v občini potrebujejo 
prebivalci naše občine. Le tako bomo mo-
bilizirali silne potenciale, ki jih imamo v 

ljudeh, ki že desetletja živijo tukaj in tudi 
v vseh tistih novo priseljenih občanih. V 
tistem trenutku bo tudi komunikacija med 
posamezniki v krajevni skupnosti Lavri-
ca in občinsko upravo lažja, umirile pa se 
bodo tudi strasti in želje po priključevanju 
k mestu Ljubljana.

Če bomo imeli pogum, da skupaj sto-
pimo naprej, bomo imeli tudi upanje, da 
vsak dan živimo sanje o lokalni skupno-
sti, ustvarjeni po meri človeka.

Dr. Denis Čaleta,
Škofljica 

Pišem o družini iz našega okoliša, iz 
naše občine, ki so jo dobri ljudje opazili 
v njihovi stiski. O materi in očetu, ki sta 
hotela svoji družini ustvariti topel dom, 
varnost in zavetje.

Z veliko pridnostjo in požrtvovalnostjo 
sta začela graditi hišo. Kljub skromnim 
dohodkom je hiša rasla. Žal je oče hudo 
zbolel in po dolgotrajni bolezni septembra 
2006 umrl. Z njegovo smrtjo se je družina 
– mati z dvema sinovoma – znašla v težki 
finančni situaciji.

Njihovo stisko je opazila Župnijska Ka-
ritas Škofljica in ji poleg dobrih sosedov, 
znancev in prijateljev ponudila pomoč.

V nedograjeni hiši so se pokazale šte-
vilne pomanjkljivosti. Ob obisku so člani 
ŽK Škofljica zaprepadeni opazili, da so 
bivalni prostori polni vlage. Voda je dobe-
sedno pronicala skozi strop. Čeprav dom 
ni samo stavba, niso samo zidovi in stre-
ha, zidovi in streha pač morajo biti. In to 
trdni zidovi. In takšna streha, ki ne pušča.

Tako je ŽK Škofljica s pomočjo šte-
vilnih donatorjev (54), Občino Škofljica, 
Slovensko Karitas, ŽK Želimlje, TON-
DACH Križevci, podjetij in obrtnikov iz 
našega področja sanirala betonsko ploščo 
z izolacijo, napravila novo ostrešje in kri-
tino z žlebovi. Dograjena sta bila dimni-
ka, vzidana vrata v kurilnico, kovinska 
ograja ob vhodu, napeljana voda s kleti v 
kuhinjo …

Vsak je pomagal na svoj način, z denar-
nimi sredstvi, z materialom ali s svojimi 
storitvami, prevozi, sosedsko in prijatelj-
sko pomočjo ali z dobro besedo …

4. oktobra 2008 smo člani Karitasa iz-
vedli akcijo, s katero smo uredili okolico 
hiše. Pospravili in odpeljali smo odpadni 
material, razžagali deske in vse, kar je 
bilo primerno za kurjavo, zložili ob hiši. 

V tej zgodbi je veliko darovalcev. Zna-
nih in manj znanih. Pričujoča zgodba je 
znak, da se še vedno zgane mnogo čute-

čih src in priskoči na pomoč na različne 
načine.

V tej zgodbi je tudi mati, ki je ostala 
sama s sinovoma. Mati, ki se kot vsaka 
mati trudi po svojih najboljših močeh.

Darovati je, pravijo, čast in privilegij. 
Tudi darovanja se vsi učimo.

Letošnje leto je posvečeno mladim. Kaj 
bo z našimi otroki čez 10, 20 let? Kako 
bodo ravnali kot ljudje in kristjani? Naj 
jim spregovorijo zgodbe, kot je ta. Vloga 
nas odraslih pri tem je zelo pomembna. 
Mladi živijo z nami in se ob naših zgledih 
oblikujejo.

ŽK Škofljica je velik projekt izpeljala 
pravočasno, tako da je mati z otrokoma 
lahko praznike preživela v suhem, toplem 
in varnem domu.

Naj v letu apostola Pavla zaključim z 
njegovimi besedami: »Ne naveličajmo se, 
ko delamo dobro.« (Gal 6,9)

Nada Marinčič

Naj vam zgodba spregovori!

Kako smo vsi veseli, ker je zopet posi-
jalo sonce. Upajmo, da ne bo še kakšnega 
snega. Verjetno ga imamo že vsi dovolj.

In ravno zdaj, ko se bližajo daljši in 
tudi lepši dnevi, bi rada spomnila na ig-
rala pred OŠ Škofljica, ki tam pozabljena 
ležijo že od začetka gradnje nove športne 
dvorane.

Dvorana je že zdavnaj končana, igrala 
pa še vedno čakajo, da jih bo kdo postavil 
in jih tako naredil uporabna. Kdo je odgo-

voren za to, da še vedno niso postavljena 
in jih naši otroci, ki se ob lepem vremenu 
igrajo na šolskem dvorišču, lahko samo 
gledajo, ne vem.

Vsi starši lahko samo upamo, da bodo 
letos le uporabna in nam ne bo treba zopet 
poslušati o tem, da pred OŠ Lavrica pa 
igrala imajo.

Že lansko leto je bilo kar hudo, ko so 
kot prvošolčki prišli k pouku in ni bilo ig-
ral. Ali bodo tudi kot drugošolci le gledali 

in se spominjali, kako so se na podobnih 
igralih podili v vrtcu?

Meta Berginc,
Gradišče

Igrala pred OŠ Škofljica
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DRUŠTVO 
UPOKOJENCEV ŠKOFLJICA 

obvešča in vabi
vse člane društva na letni občni 

zbor, ki bo v petek, 6. marca 2009, 
v kulturni dvorani Občine Škofljica, 
Šmarska cesta 3, z začetkom ob 17. 
uri.

Pregledali bomo opravljeno delo v 
preteklem letu in se dogovorili za delo 
v letošnjem letu. Na zbor ste vabljeni 
tudi upokojenci, ki niste člani, saj želi-
mo vse seznaniti z našim delom.

Alojz Žist,
predsednik

KUD ŠKOFLJICA

 vabi na ogled 
doma pečene komedije

 

ŠTIRJE 
LETNI ČASI

 
v izvedbi VETD Hrovača.

 Predstava bo v soboto, 14. 
marca, ob 20.00 uri
v kulturni dvorani 

na Škofljici.

 VABLJENI!

KUD Škofljica
vabi na

VERJEMI V LJUBEZEN – 
VJERUJ U LJUBAV,

večer dalmatinskih skladb Oliverja Dragojevića,

ki se bo zgodil
v petek, 27. marca, ob 20. uri 

v kulturni dvorani na Škofljici.

Izvajalci Oliverjevega opusa:
Miha Brkinjač – klavir, vokal

Mešani pevski zbor Češnje
Nina Mergole – vokal
Nika Halas – violina

Polona Petrovič – kontrabas
Prisrčno vabljeni!

VABILO VSEM 
OBČANOM ŠKOFLJICE

Razmišljate kdaj o življenju in tegobah današnjih dni, o na-
ših poteh in dvomih, o boleznih in stiskah, ki jih imamo prav 
vsi?

Prav to bo tema predavanja g. Toneta Fabjana, ustanovitelja 
blagovne znamke »Endovital«, ki jo morda celo dobro po-
znate.

Vabljeni v četrtek, 12. marca 2009, ob 18. uri v kulturno 
dvorano na Lavrici.

VSTOPNINE NI!
Jože Sebanec,

predsednik DU Lavrica
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Odšli so

ZAHVALA

Ob nenadni izgubi žene, mamice in babice

Angelce Godec
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 

sosedom, sodelavkam in sodelavcem ter krajanom Škof-
ljice za izrečeno sožalje in darovano cvetje.

Zahvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospre-
mili na njeni zadnji poti. Še posebej gre zahvala gospodu 
duhovniku Jožetu Tomincu za lep obred, Društvu upoko-
jencev Škofljica, pogrebni službi Vrhovec in pevcem.

Vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste jo spošto-
vali in jo boste ohranili v lepem spominu, iskrena hvala.

Mož Janez z družino

ZAHVALA
Ob izgubi dragega moža

Alojza Veneta
1926–2009 z Orel

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, so-
sedom in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, 
sveče, darove za cerkev in svete maše.

Najlepša hvala g. inšpektorju dr. Alojzu S. Snoju in g. 
župniku Alojziju Zupanu za ganljiv nagovor možu v za-
dnje slovo in opravljen cerkveni pogreb ter cerkvenemu 
pevskemu zboru.

Posebej velja zahvala sodelavcem Nuklearne elektrarne 
Krško, PGD Orle, ZB in DU Lavrica, Društvu izgnancev 
Slovenije, govorniku g. Zupančiču ter vaščanom Orel in 
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žena Rozi in sorodniki

ZAHVALA

Ob izgubi drage žene, mamice in babice

Ane Porenta
1930–2008

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. 
Zahvaljujemo se tudi župniku župnije Ljubljana Rudnik 
Alojziju Zupanu za lepo opravljen cerkveni obred. Hkrati 
se zahvaljujemo DU Škofljica, PGD Lavrica in Antonu 
Vrhovcu za pogrebne storitve.

Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili 
na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA

Ob slovesu našega dragega

Antona Korošca
se zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrekli sožalje, po-

klonili cvetje in sveče ali darovali v druge namene in ga v 
tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Iskrena hvala gospodu župniku Jožetu Tomincu za lep 
obred in tople besede ter gospodu Antonu Mušiču za po-
slovilni govor.

Prisrčna hvala tudi patronažnima sestrama Majdi in Ta-
nji ter negovalki Dragici za vso pomoč in skrb.

Vsi njegovi



50

Razvedrilo

€






