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Kazalo - Uvodnik

Uvodnik
Lepo pozdravljeni, drage bralke in bralci 

Zvončki in trobentice so že pokukali iz zemlje in se ozirajo za 
prihajajočimi sončnimi žarki. Na vrata bodo kmalu potrkale pustne 
šeme, ki bodo pregnale zimo iz naše dežele. Mi pa smo se potrudili in 
vam pripravili pisan marčevski Glasnik. 

Vabim pa tudi vas, dragi bralci in bralke, da z nami delite zanimi-
vosti, ki jih opazite v naši občini, ali pa nam pošljete svoje mnenje o 
dogajanjih, ki jih zasledite. Glasnik je namreč glasilo vseh nas, ob-
čanov in občank Škofljice. Pohvala ali konstruktivna kritika je vedno 
dobrodošla, ko želimo dobro delati.

V nadaljevanju bi rada z vami delila enega od prijetnejših načinov, 
kako se boriti proti slabi volji ali celo spomladanski utrujenosti.

»Smeh je pol zdravja,« rečemo po navadi tistim, ki z bledimi obrazi 
kislo gledajo v svet. Pa ne gre le za izboljševanje psihološkega stanja, 
smejanje je namreč fizična dejavnost, ki deluje na naše telo. 

Ste vedeli, da je smejanje lahko oblika telovadbe, tako kot na pri-
mer tek ali kolesarjenje? Vsakič, ko se smejemo, izgubljamo kalo-
rije. Marsikaj se dogaja v našem telesu, ko se smejemo. Kri hitreje 
zaokroži po žilah in tako prispe več kisika v naše celice. Iz telesa 
se izločijo strupi, stresne hormone pa nadomestijo endorfini ali tako 
imenovani hormoni sreče. Smejanje lahko celo krepi imunski sistem. 
Tako pravijo znanstveniki, mi pa lahko njihove teorije o zdravilnosti 
smeha preizkusimo v praksi. Prepustite se in se nasmejte od srca. Če 
pa trenutno v vaši okolici ni ničesar, čemur bi se lahko nasmejali, 
lahko poskusite s smehom na silo, tudi ta namreč šteje. 

Dva čudovita praznika slavimo v marcu. Če še ne veste, kaj bi po-
darili ženam in materam, jim lahko vedno polepšate dan z zvrhanim 
košem smeha. 

Desetega marca pa nikar ne pozabite svojemu dragemu »mučencu« 
polepšati dneva s kakšno malenkostjo.

S tem uvodnikom se od vas poslavljam, vi pa pazite, da vas ne bo 
prvega aprila kdo potegnil za nos.

.

Maja Zupančič, 
začasna odgovorna urednica

Izhaja enkrat mesečno, gospodinjstva v občini prejemajo glasilo brezplačno.  
Naklada: 2800 izvodov; ustanovitelj: Občinski svet Občine Škofljica; izdajatelj: 
Občina Škofljica; glavni in odgovorni urednik: začasna urednica Maja Zupančič 
(GSM : 041 210 047) odgovorna oseba izdajatelja: Ivan  Jordan, župan; člani 
uredniškega odbora: Nataša Kovačič, Maja Novak, Bojan Pirnat, produkcija: 
Partner graf, d. o. o., Grosuplje, tel.: 01 7863 988, e-mail: info@partnergraf.si; 
lektoriranje: Jan Grabnar (razen: uradnih objav, oblikovanih oglasov in prepozno 
oddanih prispevkov); tisk: Partner graf, d. o. o.; distribucija: Pošta Škofljica; 
naslov uredništva: GLASNIK, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, tel.: 01 360 16 00,  
e-mail: glasnik.skofljica@gmail.com, www.skofljica.si.

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

Zaradi urednikove izvolitve v občinski svet bo 
potrebno formirati novo uredništvo, zato izida 
prihodnje številke ni mogoče napovedati.

Kazalo
Uvodnik ................................................................................................3
Novice iz občinske hiše ........................................................................4
Delo in aktivnosti  župana ......................................................................4
4. redna seja občinskega sveta je bila 17. Februarja 2011 ......................5
Gradnja vrtca na Lavrici se začenja .......................................................6
Aktualno ...............................................................................................6
»Obvoznica bo čez Barje« .....................................................................6
Pobuda za razpis prostovoljnega donatorstva za izgradnjo 
osnovne šole  na  Lavrici .......................................................................7
Proslava Osnovne šole Škofljica ob slovenskem kulturnem prazniku 
posvečena knjigi ...................................................................................7
Kaj se dogaja v Krajevni Skupnosti Pijava Gorica in Drenik .....................9
Obvestilo  krajanom   Gradišča  o  novem  imenovanju članov 
vaškega odbora  in aktivno delovanje   .................................................10
Politične stranke  ...............................................................................11
Iz dela naših društev ..........................................................................14
3. občni zbor mladih PGD Škofljica ......................................................13
PGD Pijava Gorica ima štiri nove operativce .........................................13
Gasilci iz Orel še nekaj časa brez novega vozila ...................................14
Komična melodrama – JEKLENE MAGNOLIJE ......................................15
Občni  zbor  DU  Lavrica ......................................................................17
Dogajanja v Društvu Vseh aktivnih Smrjancev in poziv k vpisu .............18
Likovno društvo 2002 pripravilo celovečerni dogodek ..........................18
Prireditev KUD-A Pijava Gorica ob slovenskem kulturnem prazniku
Prešeren prvić v skednju .....................................................................19
Laniške predice so nas s pesmijo popeljale na vse kontinente 
našega planeta ....................................................................................20
Kultura ...............................................................................................22
Gregorjevo – dan, ko se ptički ženijo ....................................................22
Pust ....................................................................................................22
Pogovor z gospo Bredo Pušnik ............................................................23
Zgodovinski kotiček ............................................................................24
Oznanjenje Mariji .................................................................................24
Knjižnica sporoča ...............................................................................24
Kaj berejo knjižničarji? .........................................................................25
Vzgoja in izobraževanje .....................................................................28
»En dan med slovenskih čebelarjev za zajtrk v naših vrtcih« .................28
Ekologija v vrtcu Škofljica ....................................................................29
Košček Koreje na Škofljici    ................................................................30
Zdaj bo na šolo pa res kmalu prišla pomlad .........................................30
Najmlajši Tutorji na OŠ Škofljica ..........................................................31
Likovno delo meseca januarja .............................................................31
Dobitniki šolskih Prešernovih priznanj  .................................................32
Zimska šola v naravi na Pohorju ..........................................................32
Široko odprta vrata .............................................................................33
Gospodarstvo in turizem ....................................................................34
Letno poročilo o spremljanju skladnosti pitne vode ..............................34
Plinifikacija na območju  Škofljice ........................................................35
Zaključki akcije očistimo Slovenijo v enem dnevu!  ...............................35
Kako naprej?  ......................................................................................35
Popis divjih odlagališč 2011 ................................................................36
Tradicionalna 5 leto povezana akcija prostovoljcev ...............................37
Šport in rekreacija .............................................................................38
Tradicionalno občinsko prvenstvo v veleslalomu  .................................38
Nov par točk ŠD Škofljice z gostovanja na Igu ......................................39
Rokometaši doma s Sevnico ...............................................................39
Nasveti ...............................................................................................40
Ne zamudimo s prvimi setvami ............................................................40
Eko vrt z naravnimi škropivi .................................................................41
40 dni brez alkohola ............................................................................41
Pisma bralcev ....................................................................................42
Obvestila ............................................................................................44
Odšli so ..............................................................................................45
Razvedrilo ..........................................................................................46



4

Novice iz občinske hiše

Na začetku vam sporočam, da smo v 
četrtek, 17. februarja 2011, sprejeli pro-
račun občine Škofljica za leto 2011. Ob 
tej priliki bi se zahvalil svetnicam in sve-
tnikom za korektno sodelovanje in razu-
mevanje. S sprejetjem proračuna so dani 
pogoji, da se s polno vnemo lotimo zasta-
vljenih ciljev.

Od zadnjega javljanja se je marsikaj 
dogajalo, posebno pa bi poudaril sestanek 
dvanajstih županov na osi Petrinja– Ško-
fljica 1. februarja v Kočevju. Tam smo se 
dogovorili, da skupaj zastopamo potrebe 
in interese občanov vseh navedenih kra-
jev. 

Vsi postopki za izgradnjo protipoplav-
nih zadrževalnikov v prejšnjem mandatu 
z lastniki zemljišč so bili dolgi in neuspe-
šni.

V tem mandatu sem se sem se uspel z 
vsemi lastniki zemljišč dogovoriti in pri-
dobiti vsa potrebna pisna soglasja, da se 
lahko začnejo postopki za izgradnjo proti-
poplavnih zadrževalnikov za vodo. Izgra-
dnja zadrževalnikov je pogoj za pridobi-
vanje gradbenega dovoljenja za gradnjo 
doma starejših občanov (DOS). 

Res pa je, da je zaradi dolgoletnih zgo-
raj omenjenih postopkov koncesija za iz-
gradnjo DOS potekla. Sedaj me čaka še 
eno naporno pogajanje pri ministru Sve-
tliku, da Sanolaborju podaljša koncesijo. 
Za sprejem pri ministru sem že zaprosil, 
upam na pozitivni odgovor.

V sredo, 9. februarja, smo imeli sesta-
nek s še dvanajstimi župani na ministrstvu 
za promet na temo obvoznica Škofljica. 
Prisotni smo bili vsi župani od Petrinje do 
Ljubljane in oba ministra, dr. Patrik Vla-
čič in dr. Roko Žarnić. Postavili smo kar 
nekaj zahtev in po burni in žolčni razpravi 
smo se dogovorili naslednje …

1. Predlagal sem polni priključek na av-
tocesto pri Šmarju - Sapu. Dogovor je 
dokončanje dokumentacije čez en me-
sec in takoj nato gradnja. 

2. Obvoznica Škofljica po Barju, umesti-
tev v državni prostorski načrt, rok sep-
tember 2012

3. Obnova Ižanske ceste, dogovor med 
županom Iga, gospodom Janezom 

Cimpermanom, in DRSC, rok najka-
sneje do jeseni 2012.

4. Podaljšanje proge od Ortneka do Ko-
čevja, približno 20 kilometrov proge. 
Rok jeseni 2012.

5. Župani so me predlagali, da kot koor-
dinator zastopam njihove interese in 
sodelujem z direktorjem direktorata za 
promet dr. Mitjem Pavliho. Usklajeva-
nje bo desetdnevno, županom pa bom 
poročal o izvajanju del in dogovorjenih 
rokih. 

V tem mesecu smo imeli kar nekaj se-
stankov z direktorjem Elektra Ljubljana 
in njihovim sodelavcem glede izgradnje 
kablovoda Grosuplje–Škofljica.

Zelo zaskrbljujoče je, da ni dovolj ele-
ktrike niti za Obrtno cono Škofljica ne za 
vrtec Lavrica. Mogoče niste seznanjeni, 
da trgovina Hofer pridobiva elektriko pre-
ko svojega lastnega agregata na dizel.

Podjetje Gavrilović je v decembru pla-
čalo občini komunalni prispevek, Elektro 
pa mu ne more zagotoviti gradbene elek-
trike niti v jakosti 3-krat 35 amperov. 

Strošek izgradnje kablovoda Grosuplje-
-Škofljica pa je približno dva mio. EUR. 
Če bo Elektro Ljubljana kmalu pridobil 
vsa soglasja in gradbeno dovoljenje, bi bil 
kablovod dokončan konec drugega leta, 
kar pa je za našo občino prepozno. Direk-
tor se izgovarja, da v preteklih letih ni do-
bil soglasja od občine Grosuplje oziroma 
je občina zahtevala preveliko odškodnino 
za služnost, kar pa je tudi res.

Vesel sem, da so bila moja pogajanja z 
županom Grosuplja, dr. Petrom Verličem, 
uspešna in pred približno 14 dnevi je žu-
pan podpisal Elektru Ljubljana brezplač-
no služnost.

Moja iskrena zahvala dr. Petru Verliču! 

Verjetno že veste, da Telekom gradi 
širokopasovno telefonijo skoraj po vseh 
delih naše občine.

Zahvaljujem se osebnim prijateljem Ja-
nezu R., Alojzu I., Milanu R., ki so nam 
pomagali in se zavzeli, da Telekom skoraj 
vsa letošnja načrtovana finančna sredstva 
investira na območje naše občine. 

V nekaj dneh bomo imeli na naši ob-
čino info točko, na kateri bodo predsta-
vljene vse trase gradnje širokopasovne 
telefonije.

Za prebivalce Sel in Orl bom sklical 
zbor krajanov v ponedeljek, 7. marca, ob 
18 uri v kulturni dvorani na Škofljici, da 
se dogovorimo o možnosti izgradnje širo-
kopasovne telefonije za zgoraj omenjene 
kraje. Vabljeni!

V tem mesecu je bilo veliko občnih 
zborov društev, na katere sem bil vabljen, 
vsem hvala za vabilo!

 
Ko boste dobili v roke Glasnik, bo po-

godba za izgradnjo vrtca na Lavrici že 
podpisana!

P. S: Spoštovana občanka, hvala za 
osebno pismo, ki sem dobil v županov po-
štni nabiralnik na občini. Vaše pobude in 
osebna mnenja sem vesel, obenem pa sem 
vaše pisanje vzel zelo resno. Tudi sam 
sem postal pozoren na nekatera dejstva in 
dejanja, vaše mnenje pa moje slutnje po-
trjujejo. Hvala za pogum!

Ivan Jordan,
župan

Delo in aktivnosti  župana

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
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Novice iz občinske hiše

Vsekakor je bila najpomembnejša točka 
obravnava dopolnjenega Odloka o proraču-
nu Občine Škofljica za leto 2011, ki je bil 
tudi sprejet.

Obvezna razlaga Odloka o ZN za ob-
močje urejanja VP 9/1 in VO 9/2 (parc. št. 
737/246, k. o. Lanišče) in obvezna razlaga 
istega odloka, kjer je šlo za parc. št. 737/334, 
k. o., Lanišče, sta bili na predlog komisij ob-
činskega sveta umaknjeni z dnevnega reda 
zaradi nedostavljenih soglasij ARSA ter 
predčasnega posega v prostor na zemljišču, 
na katerem je bila zaprošena sprememba. 

Naslednja točka dnevnega reda se je na-
našala na mnenje glede oblike strehe v ob-
močju ŠSE 4/4 Lavrica. Investitor je zapro-
sil za gradnjo pasivne hiše. Občinski svet 
tovrstne gradnje ni potrdil, saj je menil, da 
je treba spoštovati določila odloka, ki pred-
videva streho dvokapnico.

Občinski svet je imenoval Jano Vavtar za 
novo urednico občinskega glasila Glasnik, 
ki bo svoje delo opravljala za čas trajanja 
mandata občinskega sveta. 

Sprejet je bil tudi Sklep o ceni zakupa ze-
mljišč v lasti občine Škofljica za leto 2011, 
in sicer znaša zakupnina:

Občinski svet Občine Škofljica je na 
4. redni seji imenoval odbore vaških 
skupnosti, in sicer:

V odbor vaške skupnosti Orle se ime-
nujejo:
Predsednik: Robert Verček, Orle 47, 1291 

Škofljica 
Člani: Andrej Mlakar, Orle 22, 1291 Ško-

fljica
Betka Okorn, Orle 3, 1291 Škofljica
Gregor Janežič, Orle 37, 1291 Škofljica,
Primož Okorn, Orle 28 f, 1291 Škofljica

 
V odbor vaške skupnosti Smrjene se 

imenujejo:
Predsednik: Miha Padar, Smrjene 32, 1291 

Škofljica
Člani: Robert Ilc, Smrjene 173, 1291 Škofljica
Marko Končan, Smrjene 63 a, 1291 Škofljica
Tina Levičnik, Smrjene 31, 1291 Škofljica
Janez Marucelj, Smrjene, 160, 1291 Škofljica
Aleš Permoser, Smrjene 168 a, 1291 Ško-

fljica
Maja Novak, Smrjene 11, 1291 Škofljica 

(po predlogu župana)
V odbor vaške skupnosti Gradišče 

nad Pijavo Gorico se imenujejo:
 

Predsednik: Vlado Jerant, Gradišče I/46, 
1291 Škofljica

Člani: Klemen Čop, Gradišče I/93,   
1291 Škofljica

Miha Mulh, Gradišče IV/28, 1291 Škofljica
Kristijan Ukmar, Gradišče I/105, 
 1291 Škofljica
Ana Grm, Gradišče XVIII/9, 1291 Škofljica
Brane Križ, Gradišče XIX/8, 1291 Škofljica
Zdenka Janovljak, Gradišče IV/45, 1291 

Škofljica

V odbor vaške skupnosti Vrh nad Že-
limljami se imenujejo:
Predsednik: Tom Zajšek, Vrh nad Želimlja-

mi 167 a, 1291 Škofljica,
Člani: Alojz Vesel, Vrh nad Želimljami 7, 

1291 Škofljica,
Marijan Jamnik, Vrh nad Želimljami 13, 

1291 Škofljica,
Franc Šterman, Vrh nad Želimljami 49, 

1291 Škofljica,
Jure Filip, Vrh nad Želimljami 165, 1291 

Škofljica.
 
Mandat članov odborov traja do izte-

ka mandata članov občinskega sveta, ki 
jih je potrdil.

Občinski svet je potrdil Občinski svet 
za preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu v predlagani sestavi:
1. Bojan Božič, podžupan, predsednik
2. Miroslav Kumin, predstavnik PP Vič Ru-

dnik, 
3. Milena Etling, predstavnica vrtca Škofljica,
4. Draga Košak, predstavnica šole Škofljica,
5. Erik Udovič, predstavnik sveta staršev,
6. Breda Marija Pušnik, predstavnica sta-

rejših občanov Škofljica,
7. Ludvik Kastelic, predstavnik starejših 

občanov Lavrica,
8. Vili Škaper, predstavnik občanov Gradi-

šča in okolice.

Podan je bil predlog, da se v OSPV 
imenuje tudi Rajmonda Jeršina kot pred-
stavnika Vrha.

Pripravila:
Brigita Marinšek 

4. redna seja občinskega sveta je bila 
17. Februarja 2011

 katastrska kultura
katastrski 

razredi
letna zakupnina 
v EUR/ha

 vrt   1-8 222,86

 njiva   1-3 163,36

 njiva   4-6 148,81

 njiva   7-8 114,51

 travnik   1-2 128,36

 travnik   3-4 107,59

 travnik   5-6 88,08

 travnik   7-8 67,33

 barjanski travnik   1-4 67,33

 pašnik   1-2 54,12

 pašnik   3-4 40,26

 pašnik   5-6 27,06

 pašnik   7-8 13,22

 Pašnik, porasel z gozdnim drevjem 13,22

 trstičje 13,22

 sadovnjak   1-4 168,63

 sadovnjak   5-8 135,28

 plantaža gozdnega drevja   1-8 13,22

 obore za živali 27,06

 drugo (gozdni robovi, brežine..) 6,29
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Novice iz občinske hiše - Aktualno

Občina Škofljica in podjetje Marles Hiše 
Maribor, d. o. o., sta v torek, 22. februarja 
2011, podpisala Pogodbo za projektiranje 
in gradnjo 8-oddelčnega vrtca na Lavri-
ci. Z izgradnjo vrtca bo Občina Škofljica 
bistveno pripomogla k rešitvi problemati-
ke prostorske stiske pri vzgoji in varstvu 
predšolskih otrok s stalnim prebivališčem 
v občini Škofljica. Predvideni datum za 
pridobitev uporabnega dovoljenja je 31. 
oktober 2011. Vrednost investicije je oce-
njena na dva mio. EUR in je v celoti zago-
tovljena v že sprejetem proračunu.

Ivan Jordan, župan občine Škofljica, je 
povedal, da je izjemno vesel, ker je prišlo 
do podpisa pogodbe za izgradnjo novega 
vrtca, saj je to prva gradnja objekta, na-
menjenega otroškemu varstvu, v občini 
Škofljica od njene ustanovitve. Hkrati je 
investicija nujno potrebna, saj številni naši 
občani nimajo zagotovljenega ustreznega 
in strokovnega varstva naših otrok.

Bogdan Božac, direktor Marles Hiše 
Maribor, d. o. o., se je v upanju na nadalj-
nje uspešno sodelovanje županu Ivanu Jor-
danu zahvalil za izkazano zaupanje.

Poročilo s tiskovne konference – Po-
govor županov občin  razvojne osi 3A 
glede obvoznice Škofljica

V sredo, 9. 2. 2011, se je naslednjih 
dvanajst županov, na čelu z županom 
Škofljice, gospodom Ivanom Jordanom, 
odpravilo v Ljubljano, natančneje na mi-
nistrstvo za okolje in prostor:

Vladimir Prebilič, župan občine Kočevje
Janez Novak, župan občine Loški Potok
Jože Levstek, župan občine Ribnica
Janez Cimperman, župan občine Ig
Jože Doles, župan občine Blok
Valentin Južnič, župan občine Kostela
Peter Verlič, župan občine Grosuplje
Blaž Milavec, župan občine Sodražica
Anton Zakrajšek, župan občine Velike  

Lašče
Janez Pavlin, župan občine Dobrepolje

Peter Verlič, župan občine Grosuplje

Ob enih popoldne so se vsi župani še 
enkrat zbrali v kulturni dvorani občine 
Škofljica in medije ter vse zainteresirane 
obvestili, kaj so se dogovorili z ministro-
ma za promet ter okolje in prostor, Pa-
trickom Vlačičem in Rokom Žarnićem.

Obljubili in sklenili so naslednje:
1. Edina sprejemljiva trasa za obvoznico 

je čez Barje. Konča naj se zavlačevanje 
z drugimi alternativami, ki ne pridejo v 
poštev. Postopek za umestitev škoflji-
ške obvoznice v državni prostorski na-
črt naj bi bil končan septembra 2012.

2. Urediti se mora lokalno cesto proti 
Šmarju - Sapu, in sicer je treba končati 
priključek na avtocesto.

3. Rekonstruirati je treba cesto Ljublja-
na–Ig.

4. Do konca prihodnjega leta pa je treba 
končati železniški odsek do Kočevja.

Župani so pokazali, da še vedno velja 
reklo v slogi je moč, saj naj bi tudi za-
radi sodelovanja in enotnosti dosegli to, 
kar so si zadali. Obljubili so, da ne bo 
ostalo le pri obljubah in pogovorih, am-
pak bodo projekte, ki so si jih zastavili, 
izpeljali do konca. 

Pripravila Maja Zupančič

Gradnja vrtca na Lavrici se začenja

Aktualno

Poročilo s tiskovne konference – Pogovor županov občin  razvojne osi 3A glede 
obvoznice Škofljica

»Obvoznica bo čez Barje«

Pogodbo sta podpisala Ivan Jordan, župan Občine Škofljica in Bogdan Božac, direktor 
Marles Hiše Maribor, d.o.o. 
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Aktualno

Pobuda za razpis prostovoljnega donatorstva za 
izgradnjo osnovne  šole  na  Lavrici

Proslava Osnovne šole Škofljica ob slovenskem 
kulturnem prazniku posvečena knjigi

V letošnji prvi številki Glasnika nas je g. 
Petrič nagovoril k skupnemu dela za izgra-
dnjo nove osnovne šole na Lavrici. Vsem 
je znano, da denarja za izgradnjo ni. Potre-
ba pa obstaja in se veča, zato sva tudi na 
podani izziv sestavila pobudo za Svet KS 
Lavrica, ki jo podajava v nadaljevanju. To 
naj bo najin začetni prispevek in dodatna 
spodbuda vsem akterjem, ki o tem lahko 
odločajo in tudi morajo ter vsem občanom, 
ki nas dolgoročno ta problem zadeva ter ga 
je treba reševati in v kratkem tudi rešiti.  

  
Svetu KS Lavrica sva tako podala v 

proučitev pobudo za razpis dolgoročnega 
prostovoljnega zbiranja sredstev, donacij 
občanov (krajanov Lavrice), in poslovnih 
subjektov, ki poslujejo v občini Škofljica za 
izgradnjo osnovne šole na Lavrici. 

V tej pobudi sva navedla naslednje: »Če 
se bo Svet KS Lavrica s pobudo strinjal, naj 
sproži nadaljnje postopke pri županu obči-
ne g. Jordanu in občinskem svetu, da sprej-
me potrebne rešitve, in sicer:

1. proučitev vseh pravnih možnosti za 
tak način zbiranja sredstev – oprosti-
tev davka oziroma znižanje do 0,3 % 
davčne osnove za dohodnino oziroma 
do 0,3 % vrednosti obdavčenega do-
hodka za podjetnike,

2. odprtje ustreznega podračuna na občini 
za namensko zbiranje takih sredstev,

3. opredelitev potrebnih rokov začetka 
in konca ob dokončanju izgradnje in 
opremljanja,

4. opredelitev načina obveščanja v Gla-
sniku in/ali s posebno brošuro s pred-
stavitvijo projekta, načina financiranja 
in poteka gradnje za vsa gospodinjstva 
in podjetja v občni ali samo na Lavrici,

5. opredelitev načina obeleženja po-
membnejših donatorjev, recimo z zne-
ski nad 500 evrov, v obliki posebne 
table z gradacijo velikosti črk od najve-
čjih do najnižjih zneskov, recimo 500 
evrov, ter

6. druge za ta projekt potrebne zadeve – 
imenovanje vodje projekta zbiranja 
in nadzor porabe sredstev, priprava 
pogodbe o donaciji, ureditev načina 
izdaje potrdil donatorjem, določitev 
zaključka akcije in sprotno obveščanje 
krajanov, vsakoletno spodbujanje k tej 
dobrodelnosti itd.

Svojo suhoparno, uradno pobudo sva ob-
razložila z naslednjimi dejstvi:

Nedvomno smo si vsi edini, da je šola 
osnova za napredek in razvoj človeka in 
da kraj, ki se je razvil do te velikosti kot 

naša Lavrica, potrebuje tudi novo popolno 
osnovno šolo. Do tega spoznanja so prišli 
že vsi odločujoči dejavniki v naši občini 
Škofljica in izgradnjo podpirajo, ni pa še 
dovolj sredstev za njeno hitro izgradnjo.

Tudi v preteklosti smo sicer z obveznim 
samoprispevkom od osebnih dohodkov 
zgradili vzgojno-varstveni zavod – vrtec, ki 
še danes, čeprav premajhen, služi svojemu 
namenu. Treba je vedeti, da se tudi drugod 
po EU na podlagi donatorstva zbirajo sred-
stva za splošne razvojne potrebe.

Prepričana sva, da bi kar nekaj krajanov 
rado dalo svoj prispevek razvoju Lavrice, 
če bi imeli (našli) realno uresničljive mo-
žnosti. Tudi precej podjetnikov bi bilo ver-
jetno pripravljenih prispevati donatorski 
delež iz svojega dobička. Zakaj ne bi omo-
gočili, da storimo kraju potrebno in sebi 
koristno delo?

Ne nazadnje dajmo možnost vsem, ki KS 
in občini očitajo, da nista storili dovolj, da 
bi šola že stala. S predlaganim projektom se 
jim nudi priložnost, da lahko sami kaj več 
storijo za naše skupno dobro in razvoj naših 
otrok danes in v prihodnje.

Stanko in Ksenija

V četrtek, 3. februarja, se je v športni 
dvorani Škofljica odvijala prisrčna pro-
slava, na kateri so glavno besedo ime-
li otroci in nam s plesom, petjem, igro 
in branjem poezije pričarali nepozaben 
kulturni večer. Vse obiskovalce so ob-
darili z ročno izdelanimi kazali za knji-
ge. Pomembnost kulturnega praznika so 
s svojo prisotnostjo potrdili tudi župan 
Ivan Jordan, podžupana Bojan Božič in 
Boris Zupančič ter večina svetnikov. 

Instrumentalna skupina učencev OŠ 
Škofljica pod mentorstvom prof. Žarka 
Živkoviča je z Zdravljico svečano od-
prla proslavo, katere organizacija je bila 

v rokah Metke Pukšič Mavsar. Uvodni 
nagovor Prešernove nagrajenke za po-
ustvarjalne dosežke v letu 2010 Tajde 
Liplin Šerbetar se je na kratko dotaknil 
zgodovinskega orisa med besedo, jezi-
kom in knjigo. 

Besedo je prevzel ravnatelj Roman 
Brunšek. Spretno nas je popeljal v zgo-
dovino pomembnih slovenskih pesni-
kov in pisateljev, skozi njihova citirana 
besedila pa nas opomnil na neprecenlji-
vo vrednost slovenske besede, materne-
ga jezika in naše knjige. 

S citatom Prešernove pesmi »Slep je, 
kdor se s petjem ukvarja« je svoje raz-

mišljanje o kulturi, slovenskem narodu 
in ohranjanju slovenske besede predsta-
vil župan Ivan Jordan. Poudaril je po-
membnost ohranjanja slovenske besede 
v knjigah in s tem ohranjanja slovenske-
ga naroda. Govor je spretno navezal tudi 
na kulturna društva občine Škofljica, ki 
so ogledalo našega kulturnega življenja.

Nadalje so se predstavili osnovno-
šolci in nas spravili v dobro voljo z od-
lomkom igre Skopuh Andreja Rozmana 
– Roze, v kateri so pod vodstvom Metke 
Pukšič Mavsar preizkusili igralsko žilico 
Fedja Golež, Žiga Karlo, Nejc Karlo in 
Luka Gregorič.
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Aktualno

Proslavo sta spretno povezovala osmošol-
ca Nina Janežič in Filip Brunšek, ki sta pre-
brala razmišljanja o knjigi, najzgovornejši 
priči, da se narod zaveda sebe, da živi.  

Na oder sta povabila Luka Gregoriča, ki je 
polni dvorani mojstrsko skušal prodati knji-
go v EPP-bloku. 

Po reklami so nas s pesmijo Dežela branja 
razveselili pevci otroškega in mladinskega 
pevskega zbora OŠ Škofljica z mentorico 
Matejo Novak. Pesem Toneta Pavčka Daro-
vi so recitirali Mark Begović Koncilja, Jaka 
Merčnik, Petra Padar in Katarina Sajovic.

Kdor je bil na zaključku lanskoletnega 
šolskega leta v Želimljem, si je muzikal 
Moje pesmi moje sanje že ogledal. In ker 
je bila predstava učencev podružnične šole 
tudi tokrat prepričljiva, je bila vredna po-
novnega ogleda.

Luka Gregorič je nato napovedal vrhu-
nec večera – podelitev šolskih Prešernovih 
priznanj za dosežke na področju kulture. 
Osrednje Prešernovo priznanje za poustvar-
jalne dosežke na gledališkem in glasbenem 
področju je prejela učenka 9. razreda Tajda 
Liplin Šerbetar. 

Tajda Liplin Šerbetar je leta 2008 odigrala 
vlogo Jedert v dramski igri Pekarna Mišmaš, 
leta 2009 je odigrala vlogo Pehte v dramski 
igri Kekec in leta 2010 sodelovala v igri Do 
tiste stezice. Istega leta je bila dobitnica šol-
skega Prešernovega priznanja za dosežek na 
glasbenem področju. Vsa leta šolanja poje v 
šolskem pevskem zboru. V letošnjem letu bo 
s šolskim dramskim krožkom odigrala glav-
no vlogo v dramski igri Matilda. S svojimi 
prispevki sodeluje na literarnih natečajih, 
v šolskem časopisu in občinskem časopisu 
Glasnik, je dobitnica zlatega Cankarjevega 
priznanja. Nagrajenka je v preteklih letih 
soustvarjala kulturno življenje šole in kraja 
ter s tem pripomogla k večjemu ugledu naše 
vzgojno-izobraževalne ustanove.

Na literarnem področju je prejela pohvalo 
učenka Zala Juvan iz 6. b-razreda za zbirko 

kratke proze Šola za živali.

ŠOLSKA PREŠERNOVA PRIZNANJA 
so si zaslužili:

V tekmovalni kategoriji 4. in 5. razredov: 
Rok Brglez, 5. c, za pripoved Zlati kipec, in 
Maša Golob, 4. b, za Mojo prvo pesniško 
zbirko.

V tekmovalni kategoriji 6. in 7. razredov: 
Klara Tomažič, 6. b, za zbirko pesmi Čustva.

V tekmovalni kategoriji 8. in 9. razredov: 
Karmen Vončina, 8. c, za zbirko pesmi in 
Ksenja Žnidaršič, 9. a, za mladinsko povest 
Preblisk.

Na LIKOVNEM PODROČJU so učenci 
tekmovali v vsaki posamezni triadi:

V prvi triadi prejmejo šolska Prešernova 
priznanja: Naja Lasič, 2. razred, Lavrica, 
Luka Derenčin, 2. c, in Nejc Horvat, 2. c.

V drugi triadi: Rok Brglez, 5. c, Katja Ne-
red, 5. d, in Luka Vesel, 5. e.

V tretji triadi: Eva Grabner, 9. c, Sabina 
Stražišar, 8. c, in Anže Vesel, 9. c.

Za PODROČJE FOTOGRAFIJE prejme-
jo priznanja:

Lucija Kočar, 8. b, Sabina Stražišar, 8. d, 
in Vesna Knez, 8. d.

»Knjiga je skozi zgodovino Slovence 
povezovala v kulturnem in nacionalnem 
smislu, bila je glasnica vrednot in znanja, 
kar ostaja tudi danes. Potrudimo se, da tako 
ostane tudi v prihodnje.« S temi besedami je 
proslavo zaključil Filip Brunšek.

Fotografije in besedilo Maja Novak

Razmišljanja župana Ivana Jordana o 
kulturi, knjigi in kulturnih društvih Obči-
ne Škofljica

Ravnatelj OŠ Škofljica, g. Roman Brunšek, 
je podelil šolska Prešernova priznanja. Na 
sliki skupaj s Tajdo Liplin Šerbetar. 

Luka Gregorič v EPP bloku

Otroci so s pesmijo, plesom in igro okronali kulturni praznik 
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Iz krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti

Kaj se dogaja v Krajevni Skupnosti 
Pijava Gorica in Drenik

Čas je, da se predstavi, kaj se je zgodi-
lo in kaj se bo še dogajalo pri nas v bli-
žnji prihodnosti. V času pisanja prispev-
ka bo kar nekaj od tega že zgodovina.

Pa začnimo najprej z zabavnejšo te-
matiko:

• Ob zaključku leta 2010 smo sodelo-
vali pri pohodu z baklami, upam, da se 
bo letos pohoda udeležilo več krajanov, 
ker je občutek neverjeten, ko lahko od 
daleč zreš na reko luči – bakel (hvala 
g. Tomažu Sketu, predsedniku KS Želi-
mlje, za pogostitev).

• Z vaškimi in krajevnimi skupnostmi 
na osi Pijava Gorica–Vrh smo soorgani-
zirali sprevod Božička, ki je otrokom 
pričaral magičnost in veselje zimskega 
časa.

• KUD Pijava Gorica je pripravil ču-
dovito in zelo všečno počastitev kul-
turnega dne, z izrednimi nastopajočimi 
in programskimi točkami. Zelo lepo je 
videti mladino, ki je tako ustvarjalna in 
samozavestna hkrati.

• Med šolskimi počitnicami se bodo 
odvijale delavnice za otroke vseh sta-
rosti, kjer bodo ustvarjali maske, se-
stavljali valilnice za ptice in uživali na 
plesno-ustvarjalni delavnici. Zahvaliti 
se moramo Športnemu društvu Pijava 
Gorica, Likovnemu društvu 2002 in 
KUD Pijava Gorica, da so pripravili in 
sodelovali pri zelo zanimivih in ustvar-
jalnih delavnicah (poročilo in vtisi sle-
dijo kasneje).

• Pripravljajo se tudi t. i. krožki oz. 
delavnice, ki naj bi postale stalnica, 
enkrat tedensko z različno tematiko 
(predloge, priporočila in želje po sode-
lovanju nam, prosim, sporočite na mail 
KS.pijavagorica@gmail.com ali na 
GSM 041 413 624; odprti smo za vse 
predloge kot tudi pripombe). 

Zdaj pa pridejo na vrsto resnejše 
teme, ki se tičejo vseh krajanov Pijave 
Gorice in Drenika:

• Predlog proračuna za leto 2011 je 
naravnan varčevalno, v smeri izpolnje-
vanja že prevzetih obveznosti občine, 
kot sta Vrtec in Dom starejših občanov, 
kar pa ne pomeni, da nismo aktivni pri 

opozarjanju na prepotrebne projekte in 
investicije, ki so ravno tako življenjsko 
pomembne za nas.  

• Županom je uspel velik premik v 
smeri uresničitve obvoznice Škofljica. 
Razmisliti moramo o ustrezni prometni 
ureditvi v naselju Pijava Gorica (mo-
rebiti povečanje prometa na osi Pijava 
Gorica–Vrh).

• Za kanalizacijo Pijava Gorica naj 
bi se letos pridobilo gradbeno dovolje-
nje, ki bo dovoljevalo gradnjo v etapah. 
Nestrpno pričakujemo prvo zasaditev 
lopate.

• V Gasilski ulici naj bi se postavile 
prepotrebne svetilke, upajmo, da ne po 
ceni, ki je veljala kakšno leto ali dve na-
zaj.

• Premaknilo naj bi se v smeri ure-
ditve ceste in pločnika okoli cerkve kot 
tudi v smeri postavitve semaforja.

• Sodelovanje na ravni krajevnih in 
vaških skupnosti z županom ustvarja si-
nergijo, ki se kaže v skupnih predlogih, 
o katerih bomo govorili kasneje, dotika-
jo pa se prometne problematike (nevzdr-
žne razmere to terjajo od nas) ipd.

• Obstaja realna možnost podaljšanja 
linije 3B skoraj do Pijave Gorice.

• Sodelujemo in poskušamo pomagati 
pri urejanju težav krajanov Pijave Gori-
ce in Drenika.

• Občina je postala uporabnikom pri-
jazna institucija, komunikacija in ob-

veščenost sta se zelo izboljšali (hvala, 
župan).

Da zaključim …
Zahvalil bi se vsem članov sveta KS 

Pijava Gorica za voljo, energijo in živ-
ce, ki jih skupaj porabljamo v smeri iz-
boljšanja našega bivanja.

Zahvalil bi se vsem soorganizatorjem 
sprevoda Božička in županu g. Ivanu 
Jordanu, ki je omogočil obdarovanje in 
izvedbo.

Zahvalil bi se vsem društvom, ki so 
nam polepšali trenutke: KUD Pijava go-
rica, Športno društvo Pijava Gorica in 
Likovno društvo 2002.

Zahvalil bi se KS Lavrica za podporo 
pri našem prizadevanju, da bi se uvoz na 
obvoznico začel nad Pijavo Gorico.

Za konec si, prosim, označite datum 
11. 3. 2011, ko bo zbor krajanov Pijave 
Gorice in Drenika s pričetkom ob 19. uri 
v obnovljenem skednju na temo: Obvoz-
nica, križišča, kanalizacija in razno.

Se vidimo!   

Krajevna Skupnost Pijava Gorica 
(in Drenik)
 

    Franci Pavlinjek
 

VABILO NA ZBOR KRAJANOV KRAJEVNE 
SKUPNOSTI PIJAVA GORICA

Svet KS Pijava Gorica vabi vse krajane, da se v čim 
večjem številu udeležijo zbora krajanov, ki bo v petek 
11.03.2011 v ob 19. uri  v obnovljenem SKEDNJU na Pijavi 
Gorici. Na zbor krajanov so vabljeni župan g. Ivan Jordan, 
podžupana g. Bojan Božič in g.Boris Zupančič.
Dnevni red:
1. Obvoznica Škofljica in križišča v Pijavi Gorici.
2. Kanalizacija.
3. Razno.

 Vljudno vabljeni! 
Svet KS Pijava Gorica
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Iz krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti

Obvestilo  krajanom   Gradišča  o  novem  imenovanju 
članov vaškega odbora  in aktivno delovanje  

1. decembra 2010 je bil v gasilnem 
domu Vrh nad Želimljami zbor kraja-
nov Gradišče. Namen zbora krajanov 
so bili predlogi za novo imenovanje 
članov vaškega odbora in seznanitev z 
načinom sodelovanja vaškega odbora 
z Občino Škofljica ter pobude, vpra-
šanja in predlogi prisotnih. Krajani so 
soglasno sprejeli sklep, da se v vaški 
odbor Gradišče imenujejo: g. Kristi-
jan Ukmar, g. Klemen Čop, g. Branko 
Križ, ga. Ana Grm in ga. Zdenka Ja-
novljak. Na mesto dosedanjega pred-
sednika g. Janeza Marinčiča se imenu-
je g. Vlado Jerant. 

Na zboru krajanov je bilo izpo-
stavljenih veliko vprašanj in pobud. 
Nujno je treba urediti enotni dovoz na 
Kočevsko cesto. Zadeva traja že kar 
nekaj let, sedaj se v načrtih razvojnih 
programov sredstva rezervirajo z za-
mikom. Potrebna je ureditev poškodb 
na cestah zaradi gradenj, ki jih izva-
jalci niso vzpostavili v prvotno sta-
nje, saj je povezava vasi Gradišče z 
drugimi kraji zelo slaba. Dana je bila 
tudi pobuda za povezavo naselij Smr-
jene–Gradišče–Vrh. Navzoči so dali 
pripombe na vrsto gradenj in vprašali, 
zakaj se na majhnih parcelah gradijo 
stanovanjski dvojčki. Gospod župan 
je odgovoril, da bo treba v prihodnje 
določiti velikost parcele. Krajane je 
seznanil, kako si predstavlja sodelo-
vanje med Občino Škofljica in lokal-
nimi skupnostmi. V proračunu za leto 
2011 bosta za delovanje ožjih delov 

lokalne skupnosti namenjeni dve pro-
računski postavki. Približno 40.000 
evrov bo namenjenih za manjše inve-
sticije, ki jih bodo krajani lahko izpe-
ljali sami. Gospod župan je predstavil 
večje projekte, predvsem pa opozoril 
na prostorsko stisko na področju otro-
škega varstva in izobraževanja. 

V nadaljevanju zbora krajanov je 
dosedanji predsednik VO g. Janez 
Marinčič podal poročilo o doseda-
njem delu. Povedal je, da je na Občino 
Škofljica bilo danih veliko predlogov, 
vendar se je malo naredilo. Zato se je 
vaški odbor na sestanku 24. januarja 
2011 zavzel za aktivnost in podal pre-
dloge za naslednja štiri leta. Najprej 
ureditev vstopa na Gradišče – trije pa-
sovi na državni cesti. Vstop in izstop 
na Gradišču je smrtno nevaren, zato je 
ureditev nujna v dobrobit in varnost 
krajanov. Problem dovoza traja že ne-
kaj let. Načrt je že narejen, vendar se 
zadeva komplicira. Zavedati se mora-
mo, da je Kočevska cesta »cesta smr-
ti«. Da imamo na cestah vedno več 
objestnih in nestrpnih voznikov. Člo-
veka spreletava groza, ko skoraj vsa-
kodnevno sliši sirene rešilcev in samo 
upa, da se bližnjemu ni kaj hujšega 
pripetilo. Da morajo naši otroci čaka-
ti na šolski avtobus tik ob Kočevski 
cesti, ki jemlje življenja. Pot na avto-
busno postajo je neurejena. Ko zapade 
sneg, morajo otroci gaziti po njem ali 
pa hoditi ob »cesti smrti«. Mimo njih 
pa drvijo avtomobili z neusmiljeno hi-

trostjo. Veliko staršev nima možnosti 
spremljati otroka na šolski avtobus, 
otroci se morajo znajti sami, kakor 
vedo in znajo. Otroci so igrivi in sre-
čo imamo, da varno prispejo v šolo 
in domov. Na Gradišču otroci nimajo 
prav ničesar, niti gugalnice, da bi se 
gugali ali se igrali na igrišču s svoji-
mi prijatelji. Nekateri boste rekli, saj 
je igrišče na Vrhu. Pozdrava vredno, 
vendar je igrišče preveč odmaknjeno 
iz središča Gradišča. Nimamo ne tr-
govine ne vrtca ne prijetno urejenega 
lokala, kjer bi človek z veseljem pose-
del in poklepetal s svojimi krajani. Ob 
klepetu pa bi lahko rešili marsikatero 
vprašanje. Problem Gradišča je tudi, 
da imamo zelo ozke ceste, ki nimajo 
pločnikov. Ponekod so nepregledni 
ovinki, kjer je nevarnost zdrsa vozila. 
Krajani so nezadovoljni, saj se morajo 
ob sprehodih z otroki in vozički ne-
prestano umikati mimoidočim avto-
mobilom. Nekateri mimo njih drvijo, 
kot da so na avtocesti. Problematika 
Gradišča so tudi ekološki otoki. Tre-
nutno imamo le enega. Namestili smo 
še dva dodatna zabojnika. Krajane po-
zivamo, da skrbno odlagajo odpadke v 
zabojnike in da sami poskrbijo za red 
in čistočo ekološkega otoka. Menimo, 
da bi morala mlajša generacija biti ak-
tivnejša. Da se premalo udeležujejo 
čistilnih akcij. Razumemo, da so obre-
menjeni s svojimi službami in vsakda-
njimi skrbmi, pa vendar bi morali v 
mozaik svojega kraja vklesati delček 
sebe in v dobrobit svojih otrok. Čas 

VABILO KRAJANOM VASI ORLE IN SELSKE ULICE 

Spoštovani!
Vabimo vas, da se udeležite sestanka krajanov vasi Orle in Selske ulice, 

ki bo v ponedeljek, 7. 3. 2011, ob 18. uri
v Kulturni dvorani, Šmarska cesta 3, Škofljica 

Dnevni red:
1. Izgradnja optičnega omrežja

2. Info točka
3. Razno

Ivan Jordan, l. r.ŽUPAN
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je že, da si vzamemo vzgled po na-
ših staroselcih, ki so s svojim lastnim 
delom prispevali h gradnji komunal-
ne infrastrukture in veliko naredili za 
razvoj kraja, s tem da so izdajali so-
glasja, v zameno pa niso dobili prav 
ničesar. Gradišče ima problem tudi 
z odvodnjavanjem meteornih voda. 
Krajani bi morali na svojem dvorišču 
pobirati svojo vodo, ne pa, da so jo ne-
kateri speljali kar na krajevno cesto. 
Naslednja pereča problematika je, da 
vaški odbor dobiva od krajanov vse 
več pritožb in pobud, da je na cestah, 
na sprehajalnih poteh, v gozdu in po 
travnikih vse več pasjih iztrebkov. Ob 
pogledu na velike iztrebke se člove-
ku obrne želodec. Gradišče postaja že 
pravo pasje stranišče. Nekateri lastni-
ki dovolijo psu, da se iztrebi na cesti 
ali pred dvoriščno ograjo ali kar na 
dvorišču tuje hiše. To pa presega že 
vse meje bontona in kulture.

 ZATO VAŠKI ODBOR GRA-
DIŠČE POZIVA VSE SKRBNIKE 
PSOV,

da nemudoma pričnejo z odstranje-
vanjem oziroma s pobiranjem pasjih 
iztrebkov. Mislimo, da je to dolžnost 
vsakega lastnika in tudi obveza, ki 

smo jo sprejeli že, ko smo si omislil 
psa. Nadalje opažamo, da veliko skrb-
nikov pse vodi brez povodca, da imajo 
spuščene in da psi brezglavo tekajo po 
naselju. S tem pa ogrožajo mimoidoče 
in povzročajo strah. Nekateri zatrjuje-
jo, da njihov pes ni nevaren. Nikoli pa 
ne veste, kako in kdaj bo žival reagira-
la. Zgodilo se je že, da je pes podrl po 
tleh otroka, da je bil pes za ograjo pri 
nezaprtih vratih in se je zapodil proti 
drugemu psu, ki je bil voden na po-
vodcu. Ali pa, da je bil pes voden brez 
povodca in se je zapodil v drugega 
psa, ki je bil voden na povodcu. Zakon 
o zaščiti živali lastnike oziroma skrb-
nike psov poziva, da na javnem mestu 
zagotovijo fizično varstvo psa tako, 
da ga vodijo na povodcu, da se pes 
ne giblje brez nadzora in da ni neva-
ren okolici. Če skrbniki psov ne bodo 
ravnali v skladu z zakonom, bo vaški 
odbor prisiljen podati prijavo polici-
ji ali inšpektorju Veterinarske uprave 
Republike Slovenije. Kazni za pre-
krške skrbnikov psov znašajo od 200 
evrov naprej. Nevarni psi pa morajo 
imeti nagobčnik ali pa morajo biti za-
prti v pesjaku ali v ograjenem prosto-
ru z ograjo, visoko najmanj 1,8 metra, 
ki je označen z opozorilnim znakom. 

Če skrbnik takega psa ne zagotovi fi-
zičnega varstva v skladu z zakonom, 
znaša kazen od 400 do 1200 evrov in 
več. Nikakor nismo proti živalim, da 
ne bodo nekateri narobe razumeli. Za 
živali smo dolžni poskrbeti sami. Ve-
liko nas je, ki imamo pse, nekateri pa 
se obnašajo, kot da na Gradišču živijo 
le psi, potem šele drugi. Ta problem 
bi radi rešili na učinkovit in konstruk-
tiven način, ker nam ni vseeno, v ka-
kšnem naselju živimo. Krajani želijo, 
da bi skrbniki psov javne in zelene 
površine vzdrževali čiste. S tem bomo 
vsi skupaj prispevali za čisto, lepo in 
zdravo okolje. Vaški odbor si bo pri-
zadeval, da Gradišče postane urejeno 
naselje z dobro kulturo ljudi, ki jim ni 
vseeno, v kakšnem naselju živijo.

Krajane Gradišča še obveščamo, da 
lahko svoja vprašanja, probleme, po-
bude in predloge posredujejo pismeno 
na naslov Vaški odbor, Gradišče 16 I 
ali se obrnejo na člane, ki so omenjeni 
zgoraj.  

 VAŠKI ODBOR GRADIŠČE

Besedilo pripravila članica vaškega 
odbora Zdenka Janovljak                                  

Politične stranke
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SPOŠTOVANE OBČANKE!

Občinski odbor LDS Škofljica ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žena, ter 25. marcu, ob mate-
rinskem dnevu, iskreno čestita vsem ženam, dekletom in mamam z željo, naj bodo dnevi marče-
vskih praznovanj lepi in povezani s pozornostjo, spoštovanjem in hvaležnostjo. 
OO LDS Škofljica 

Bog živi vas Slovenke,
prelepe žlahtne rožice;
ni take je mladenke,
kot naše je krvi dekle;
naj sinov, narod nov, 
iz vas bo strah sovražnikov! 
(F. Prešern)        

 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Slovenska cesta 29
1000 Ljubljana
T: 01/2000 310
F: 01/2000 311
E: info@lds.si
www.lds.si

Slovenska ljudska stranka 
V ekstazi moči!
Zdaj, ko kaže, da bo izhajanje Gla-

snika spet redno, se bom skušal oglašati 
na strankarski polovici strani s kakšno 
zanimivostjo, ki bi vam bila sicer skrita!

Nekaj mesecev je že minilo, odkar je 
bila postavljena nova občinska oblast. 
Tako kot je bila na volitvah prepričljiva 
zmaga novega župana, se je oblikovala 
velika koalicija tudi v občinskem svetu, 
kjer se je levici pridružila tudi trojica 
doslej »desno usmerjenih« demokra-
tov. Glede na doslej videno, je mogoče 
sklepati, da bodo strankarske in osebne 
koristi nekoliko pred koristmi občanov 
in občine. Prva potrditev te domneve 
se je izpolnila že na začetku delovanja 
občinskega sveta. V komisijo Kviaz, ki 
pripravlja predloge za članstvo svetni-
kov v komisijah, nadzornem odboru in 
v organih javnih zavodov, je bila izbra-
na peterica izključno koalicijskih čla-
nov, njen predsednik g. Žlahtič pa naj bi 
zagotavljal kontinuiteto dela. 

Eden od ključnih organov občine 

je tudi Nadzorni odbor, ki ga imenuje 
Občinski svet. Naloga Odbora ni zgolj 
formalno slediti delu župana in Občin-
skega sveta, ampak tudi ukrepati, če 
pride do anomalij. Sodim, da je bila ena 
večjih napak storjena v minulem man-
datu, ko so se stroški za delo občine 
skoraj podvojili. To je omogočil najprej 
Občinski svet, ki je sprejemal tako raz-
sipne proračune, in seveda župan, ki je 
to predlagal. V končni fazi bi se moral 
nad tem spotakniti nadzorni odbor. Pa 
se ni, ker tega enostavno ni hotel opa-
ziti! Malo verjetno je, da bo sedaj kaj 
drugače?

V nadzorni odbor so po nepisanem 
pravilu, skladno z osnovami demokra-
cije, praviloma imenovani tudi člani, 
ki jih predlaga opozicija. Največkrat 
so v večini. Le tako je lahko izpolnjen 
osnovni namen nadzornega odbora – 
nadzirati dogajanje! Če so v ta odbor 
postavljeni – na primer za nagrado! – 
ljudje, ki te podpirajo, je več kot jasno, 
da ti ne bodo posebej strogo gledali pod 

prste. Tako je bil postavljen tudi nad-
zorni odbor v tem mandatu. Župan je s 
Kviazom določil pet svojih »delegatov« 
– trije svetniki, SLS, NSi, Vrtci, ki smo 
želeli predlagati svoje kandidate, pa 
nismo imeli niti možnosti predlaganja, 
kaj šele izbora. Zelo zanimivo je, da se, 
ko sem opozoril na nedemokratičnost 
postopka, ni oglasil nihče od ostalih 
svetnikov in se zavzel za pravičen, de-
mokratičen proces!

Naj sklenem z znanim dejstvom in 
»prvo izkušnjo«, da je demokracija ve-
dno stvar večine! A vendar ni samo to!

Dr. Jože Jurkovič
Škofljica, 11. 2. 2011

OO LDS Škofljica 
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Iz dela naših društev

Januar je mesec gasilskih občnih zbo-
rov – in kaj si predstavljamo pod besedno 
zvezo občni zbor? Da je to dolgočasno 
sedenje in poslušanje letnih poročil, vo-
litve predsedstva, sprejemanje različnih 
letnih načrtov, na koncu pa sledi pogovor 
ob klobasi in pivu … Vendar pa je občni 
zbor mladih vse prej kot to. 

Že tretje leto je v PGD Škofljica pote-
kal občni zbor mladih. Zbor je bil 20. 1. 
2011, udeležili so se ga vsi mladi PGD 
Škofljica –pionirji in mladinci, pa tudi 
mentorji, predsednik PGD Škofljica Pa-
vel Cigale, poveljnik PGD Škofljica Dar-
ko Matjaž in predsednik GZ Škofljica Si-
mon Černe. 

Občni zbor je odprla mentorica pionir-
jev s pozdravom vseh zbranih, sledili so 
kratki nagovori obeh predsednikov in po-
veljnika. Nato so na vrsto prišla poročila 
pionirjev in mladincev. Povedali so, kaj 
so v preteklem letu doživeli pri gasilcih, 
kaj se jim je najbolj vtisnilo v spomin. 
Nova člana pionirjev pa sta povedala, za-
kaj ste se pridružila gasilcem. Za vmesno 
razvedrilo so pionirji pripravili skeč na 
gasilsko temo. Podelili smo tudi prizna-

nja za opravljeno veščino preventivec, ki 
so jo pionirji opravili lani. Po uradnem 
delu pa je bilo na vrsti še druženje ob za-
bavnih igrah in slastni pici.

Občni zbor mladih smo končali z ve-
selimi in zadovoljnimi obrazi, saj je za 
nami je še eno uspešno leto. Vsi pa si 

želimo, da bi bili v prihodnjem letu še 
boljši in uspešnejši, zato obljubimo, da 
bomo dali vse od sebe in se potrudili za 
boljše rezultate.

NA POMOČ!

Tea Blatnik, PGD Škofljica

V Želimljah se je 5. 11. 2010 začel na-
daljevalni tečaj za pridobitev čina gasilec. 
Udeležili smo se ga člani gasilskih društev 
Gasilske zveze Škofljica, iz PGD Pijava 
Gorica smo tečaj obiskovali štirje: Janja 
Trope, Luka Trope, Klemen Mehle in Rok 
Knavs.

   Tečaj je potekal ob petkih popoldne, 
sobotah in občasno tudi ob nedeljah. Pre-
delati smo mogli kar veliko različnih tem, 
ki jih mora operativec poznati, da lahko v 
primeru požara ali druge naravne nesreče 

varno in učinkovito pomaga; organizacija 
gasilstva in pravne osnove, vozila in opre-
ma, zaščita telesa in dihal, prva pomoč, 
požar in nevarne snovi, gasilska taktika, 
gradbeništvo in preskrba z gasilno vodo, 
tehnično reševanje, elektrika, zaščita in re-
ševanje ter požarna preventiva. Predavate-
lji so bili večinoma iz GZ Škofljica, dva pa 
sta bila zunanja.

   Na dan izpita, 11. 12. 2010, smo pred 
teoretičnim delom imeli še vajo. Razdelili 
smo se v dve skupini, ena je predstavlja-

la domače 
d r u š t v o , 
druga pa 
društvo, ki 
je prišlo na 
pomoč. Iz-
vedli smo 
napad na 
objekt (ga-
silni dom v 
Želimljah), 
ki so ga 

predhodno tudi zadimili. Ena skupina je 
pripravila odvzem vode in poskrbela, da je 
voda prišla do napadalcev, druga skupina 
pa je izvedla notranji napad z dihalnimi 
aparati.

   Po končani vaji smo se odpravili v dvo-
rano, kjer smo imeli še teoretični del izpita. 
Vsak predavatelj nas je izprašal temo, ki jo 
je predaval. Nadaljevalni tečaj za pridobi-
tev čina gasilec smo vsi prisotni opravili 
pozitivno.

   Po opravljenem izpitu smo šli v Gostil-
no Čot, kjer smo se najdeli in počakali na 
potrdila o opravljenem tečaju, ki nam jih je 
pripravil Peter Giovani.

   V petek, 28. 1. 2011, je bil občni zbor 
PGD Pijava Gorica, kjer smo dobili potrdi-
la, podpisali in prebrali smo pristopno izja-
vo operativca ter prejeli čin gasilec (rdeče 
barve, z eno plemenico) in tako tudi uradno 
postali del operativcev PGD Pijava Gorica.

Janja Trope, PGD Pijava Gorica

3. občni zbor mladih PGD Škofljica

PGD Pijava Gorica ima štiri nove operativce

Z leve proti desni: Janja Trope, Luka Trope, Klemen Mehle, Rok Knavs
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Gasilci pri opravljanju gasilske 
službe in delu v gasilski organizaciji 
spoštujemo temeljna izročila sloven-
skega gasilstva, tovarištvo, solidar-
nost, pomoč drugemu v nesreči, skrb 
za podrejene, pogum, odločnost, ne-
sebičnost in požrtvovalnost. Živimo 
in delamo pošteno, odgovorno in v 
skladu s splošnimi moralnimi načeli. 

Gasilci rešujemo imetje in življenje 
ljudi v primeru požarov in drugih ne-
sreč. Da znamo uporabljati obstoječo 
tehniko in opremo, ukrepati v vseh 
možnih nevarnostih in situacijah, mo-
ramo veliko časa in energije porabiti 
za izobraževanje in usposabljanje. 
Biti moramo pripravljeni sodelova-
ti v vseh fazah dela v društvu in ne 
nazadnje biti ustrezno motivirani. 
Glavna motivacija gasilcev je tova-
rištvo med člani in občutek, da smo 
storili nekaj dobrega in plemenitega, 
ko smo pomagali pomoči potrebnim. 
Veliko nam pomenita spoštovanje in 
priznanje lokalne skupnosti in obča-
nov, da opravljamo koristno, potreb-
no in častivredno delo. Še tako dobra 
tehnika oziroma oprema in še tako 
usposobljeni gasilci niso garancija, da 
bomo pri intervencijah uspešni. Poleg 
tehnike in kadrov je nujno potrebna 
še organizacija. Motivirani kadri so 
porok, da bomo sposobni ukrepati in 
pomagati vsem, ki bodo pomoči po-
trebni. Uspešni bomo, če se bomo do-
bro opremljali, usposabljali in organi-
zirali za bodočnost in ne za sedanjost 
ali celo preteklost.

Žal pa je dobra oprema odvisna od 
materialnih sredstev društva. PGD 
Orle je zaradi svoje velikosti in lege 
zelo odvisno od sredstev GZ in vašča-
nov. Nikakor se ne moremo primerjati 
z večjimi društvi, kot so Lavrica, Ško-
fljica in Pijava Gorica. 

Društvo opravlja javno gasilsko 
službo za požarno območje Orel ob 
večjih nesrečah pa tudi na celotnem 
območju občine Škofljica. Ker ima 
društvo za svoje potrebe že zastarel 
vozni park, saj je vozilo TAM 80T50 
staro 20 let, smo se v soglasju z GZ 
Škofljica odločili za nakup novega 

vozila GGV1, ki po naših pridoblje-
nih ponudbah stane 86.000 evrov. 
Nakup bi izvedli v dveh fazah: v prvi 
fazi nakup podvozja znamke IVECO 
DAILY, model 70C17D, druga faza pa 
vključuje gasilsko nadgradnjo GGV1 
in nakup potrebne opreme. Poudariti 
moramo, da smo edino društvo, ki mu 
GZ Škofljica še ni pomagala pri na-
kupu vozila. Zato smo že v lanskem 
letu dali v plan za leto 2011 nabavo 
novega vozila.

Ker nam po kategorizaciji društva 
pripada samo eno vozilo, smo primo-
rani kupiti novo vozilo, ki bi ustrezalo 
vsem standardom in današnjim zako-
nom. Da bi kupili staro rabljeno vozi-
lo, ne pride v poštev, saj tako društvo, 
kot je naše, kupuje vozilo za dobo 20 
let in več. V decembru smo vaščane 
Orel in podjetja v občini Škofljica za-
prosili za pomoč pri zbiranju sredstev 
za novo vozilo. Vaščane smo popro-
sili, da bi pri vsaki hiši prispevali po 
100 evrov. Priznati moramo, da smo 
bili izredno presenečeni nad odzivom 
vaščanov, ki so pokazali veliko soli-
darnost. Žal pa se je sredstev nabralo 
premalo. Da bi pobirali prispevke po 
drugih požarnih območjih v občini 
Škofljica, se nam zdi neprimerno in 
nekorektno do drugih društev. Pisno 
smo se obrnili na nekaj podjetij v 
občini Škofljica, ki so nam donirala 
nekaj sredstev. Pri odločitvah sta nas 
že od samega začetka podpirala tudi 
župan občine Škofljica Ivan Jordan 
in častni predsednik Franc Trtnik, ki 
zelo dobro poznata težave društev in 
problematiko v gasilstvu. Prav tako 
smo z vodstvom GZ, predsednikom 
in poveljnikom preučili možnosti so-
financiranja. Bili smo mnenja, da so 
manjša društva v slabšem material-
nem položaju. Prav zato smo na GZ 
poslali mnenje, da bi morala biti vi-
šina sofinanciranja gasilske opreme 
odvisna od lege in števila prebivalcev 
v požarnem okolišu. V preteklosti je 
imelo eno od naših društev podobne 
težave, ki jih je na koncu rešila občina 
Škofljica. Zato smo od UO GZ Ško-
fljica pričakovali, da bodo imeli vsaj 

malo posluha in solidarnosti, a so nas 
brez premisleka gladko zavrnili, kar 
jim glede na naš gasilski pozdrav »Na 
pomoč« ni ravno v ponos. Nekateri 
pač nočejo razumeti, da je nemogoče 
v našem okolišu zbrati 50 odstotkov 
sredstev za nakup vozila. Po drugih 
občinah gasilci prispevajo le 10–20 
odstotkov lastnih sredstev. Tehnika 
zelo napreduje, s tem pa se dvigujejo 
tudi tipizacija in normativi opreme, 
posledično s tem pa cena opreme.

Vaška skupnost Orle ima samo ga-
silski dom. Vse, kar se dogaja na vasi, 
se dogaja okrog gasilcev. Lahko re-
čem, da v našem društvu dajemo naj-
več poudarka mladini. So dvakratni 
državni prvaki v kvizu Mladinci (1. 
mesto leta 2006, mlajši pionirji, 1. 
mesto leta 2008), dosegli pa so tudi 
3. mesto leta 2005 (mlajši pionirji), 3. 
mesto leta 2007 (mladinci) in 5. me-
sto leta 2010 (mlajši pionirji). To so 
samo rezultati do 5. mesta na držav-
nih tekmovanjih. 

Gasilci imamo znanje in voljo, ki 
ga prenašamo na mlajše rodove, če 
pa hočemo opravljati javno gasilsko 
službo v občini Škofljica, moramo 
imeti tudi dobro opremo.

Ohranimo solidarnost in tovarištvo 
in pomagajmo tistim, ki hočejo v da-
našnjem času še prostovoljno delati v 
dobro vseh nas.

Vsem donatorjem, ki ste do sedaj 
prispevali sredstva za nakup novega 
vozila, se iskreno zahvaljujemo.

Vsi tisti, ki nas želite podpreti z 
donacijo, pa lahko le-to nakažete na 
naslov društva: PGD ORLE, Orle 39, 
1291 Škofljica, tel. 031 711 710, oziro-
ma na transakcijski račun IBAN: SI56 
0205 8001 1330 803. 

Z gasilskim pozdravom                 
 V slogi je moč – NA POMOČ!
                      
                                                                                                 

Člani UO PGD Orle

Gasilci iz Orel še nekaj časa brez novega vozila
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Iz dela naših društev

Upravni odbor Kulturno-umetniškega društva Škofljica 

S K L I C U J E   redni letni zbor članov
v petek, 18. marca 2011, ob 18.30 
v Kulturni dvorani Škofljica, Šmarska cesta 3. 

Po zaključenem zboru članov se bo v petek, 18. marca, ob 19. uri nadaljeval kulturni program, 
ki ga pripravljajo člani društva. 
Premierno bo izvedena komedija enodejanka Branislava Nušića ANALFABET.
Po zaključenem kulturnem programu bo družabno srečanje!
Vabljeni člani društva in občani! 
 

Vstopnine ni.  

Predsednica: Marija Gregorič

V soboto, 19. februarja, smo v naši 
kulturni dvorani gostili odraslo gleda-
liško skupino Pod odrom Društva Fra-
na Govekarja z Iga. Dramsko besedilo, 
ki ga je napisal Robert Harling, je reži-
rala Alenka Jeraj.

Prizorišče dogajanja je frizerski sa-
lon v manjšem mestu, kjer si ženske 
odkrito in brez mask, ki jih nosijo v 
vsakdanjem življenju, delijo dobro in 
slabo. To je kraj, kjer se lahko spro-
ščeno smejejo, jokajo, se posvetujejo 
in si dajo duška v svoji jezi. Moških 
in otrok ne vidimo, o njih se le govo-
ri, in vendar si jih živo predstavljamo. 
Čeprav so lastnica frizerskega salona 
Truvy (Katarina Zupančič), njena ču-
daška vajenka Annele (Manca Ho-
stnik), vdova župana in strastna navi-
jačica lokalnega nogometnega kluba 
Clairee (Irena Trček), bogata in sitna 
soseda Ouiser (Mateja Jere Grmek) ter 
mama Mlynn (Božena Števančec) in 
njena hčerka Shelby (Alenka Križman 
Černič) dobre po srcu, dajejo druga 
drugi neverjetno moč, da lahko pre-
živijo tudi najhujše. V tej melodrami 
spremljamo dve leti življenja teh žensk 
in v tem času se zgodi vse – od ljube-
zni in poroke do rojstva in smrti. Po 

dramski predlogi je bil leta 1989 po-
snet tudi odmeven film, v katerem je 
nastopilo šest filmskih zvezd. 

Lahko samo čestitamo igralkam, ki 
so v večini debitantke. Režiserki in 
scenaristki pa vse pohvale za odlično 
opravljeno postavitev tako obsežne in 
zahtevne predstave, ki se je obiskoval-

cev dotaknila. Dvorana je bila prepol-
na ljubiteljev gledališča, ki smo igral-
ke nagradili z bučnim aplavzom.

Marija Gregorič, KUD Škofljica

Komična melodrama – JEKLENE MAGNOLIJE

KUD Škofljica in Kulturno društvo Borovnica 

Dramska skupina ŠOTA vabita na ogled komedije

MINISTROV SIN
v SOBOTO, 12. MARCA 2011, 

ob 19. uri v kulturno dvorano na Škofljici.

VABLJENI!
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Iz dela naših društev

VABILO
TD Škofljica v sodelovanju z LD Škofljica, PGD Škofljica, DU Škofljica, DU Lavrica, TD Lavrica, KUD 

Škofljica, OŠ in Vrtec Škofljica, ŠD Škofljica in drugimi društvi ter 
na pobudo Občine Škofljica organizira

ČISTILNO AKCIJO,
ki bo v soboto, 2. aprila 2011.

Občane vabimo, da se je udeležijo v čim večjem številu.
Ob 8. uri se dobimo pred občinsko stavbo na Šmarski cesti 3, kjer bodo razdeljene vreče in 

rokavice, in se dogovorimo za lokacije čiščenja po skupinah. 
Po opravljenem čiščenju bo organizirana malica.

Bodite primerno obuti in oblečeni!

VABLJENI VSI LJUDJE DOBRE VOLJE 
IN VSI, KI ŽELITE, DA ŽIVIMO V ČISTEM OKOLJU

Predsednik TD Škofljica               Župan Občine Škofljica
        Dolšina Jože             Ivan Jordan

S hvaležnostjo do svojih ljubečih mamic in skrbnih očetov

VABIMO

vse krajane na kulturno prireditev ob materinskem dnevu z naslovom

ŠOPEK ZA MAMI

ki bo v nedeljo,   27. 03. 2011 ob 18  uri
v kulturni dvorani na Lavrici.

Nastopajo: 
-MePZ Češnje – TD Lavrica

-otroški pevski zbor ČEBELCE- Župnije Lj.-Rudnik
-ženski pevski zbor IG- društvo Fran Govekar Ig

Turistično društvo Lavrica
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Iz dela naših društev 

Tako kot vsako leto in vsako društvo smo 
tudi mi v februarju pripravili občni zbor.

Čeprav društvo ni številčno veliko, je 
v njem veliko delovnih in aktivnih ljudi, 
ki radi sodelujejo. Redno delajo likovna 
skupina, MPZ, enkrat mesečno so pohodi 
v okolico kraja, vsaj dve gledališki pred-
stavi in najmanj pet izletov na leto. Po-
skrbimo tudi za zdravstvena predavanja, 
mesečno merjenje sladkorja in holesterola 
v krvi ter obiskujemo bolne sokrajane in 
ob novem letu povabimo na srečanje sta-
rejše od 80 let. 

Lepo je pogledati tudi kroniko, ki jo 
skrbno vodi naša članica in je bila razsta-
vljena ob slikovnem panoju, ki prikazuje 
naše dejavnosti in srečanja. 

Letošnji občni zbor je za naše društvo ne-
kaj posebnega. Razvili smo društveni pra-

por. To je za naše društvo 
zelo velika pridobitev in 
ponosni smo na to. Vsa 
zahvala gre predsedniku 
društva Jožetu Sebancu, 
ki si je zelo prizadeval, 
da se je to uresničilo. Če-
prav smo majhni, smo že 
zaradi prapora veliki. Za 
nas je bil to praznik, ki je 
bil ozaljšan z dekoracijo 
slovenskih nageljnov in 

tudi slovenska narodna noša ni manjkala 
ob razvitju.

Zbora se je udeležilo izredno veliko na-
ših članov in s svojim obiskom nam je dal 
priznanje tudi župan Ivan Jordan.

Nam Lavričanom je pravzaprav lahko, 
saj imamo v bližini dobro gostilno Strah, ki 
nas vedno prijazno sprejme in ima dovolj 
prostora za vse nas. 

Zdenka Gačnik

Občni  zbor  DU  Lavrica

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠKOFLJICA

VABILO

VABIMO VAS NA LETNI ZBOR ČLANOV DRUŠTVA UPOKOJENCEV
ŠKOFLJICA, KI BO V PETEK, 11. MARCA 2011, OB 17. URI V KULTURNI DVORANI 

OBČINE ŠKOFLJICA, ŠMARSKA CESTA 3.

Pregledali bomo naše enoletno delovanje in potrdili program dela za leto 2011.
Za lepše razpoloženje bomo pripravili kulturni program.

V nadaljevanju se bomo lahko s kozarčkom domačega pogovorili še o vseh drugih rečeh.

Veseli bomo vaše udeležbe. Skupaj bomo preživeli lep večer.

PRISRČNO VABLJENI!
Upravni odbor DU 

Predsednik DU Škofljica 
Janez Ogrinc
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Iz dela naših društev

V leto 2011 smo že dobro stopili, od zime 
se počasi poslavljamo in vse bolj postajamo 
aktivni. Tudi v novoustanovljenem društvu 
VAS smo leto začeli obetavno. Ustanovni 
člani smo se na sestanku dogovorili o dejav-
nostih, ki jih bomo izvajali v letošnjem letu, 
in jih časovno uskladili ter razporedili po ce-
lotnem letu.

Postavili bomo društvene oglasne deske, na 
katerih bodo visela obvestila na letakih oran-
žne barve. Deske bodo postavljene blizu križ-
išča s Kočevsko cesto, v Brezju, pri krožišču 
in na kozolčku sredi stare vasi.

20. februarja 2011 smo organizirali pohod 
na Goro. Zbrali smo se ob 13. uri sredi vasi 
pred kozolčkom in čez slabih 15 minut krenili 
na sedem kilometrov dolgo pot. Dobršen del 
smo prehodili po Svarunovi poti, ki je bila de-
loma blatna in zasnežena, vendar to ni zmo-
tilo volje pohodnikov. Pri cerkvi sv. Petra na 
Vrhu smo imeli krajši postanek, da smo po-
čakali počasnejše. Kmalu zatem smo zagrizli 
v hrib, ki je bil najtežji del te poti. Na cilju 
smo si ogledali kulturni spomenik, cerkev sv. 
Ahca, ki je povezana z zgodovino turjaških 
plemičev in bojem proti Turkom na dan sv. 
Ahca. V vpisno knjigo se nas je vpisalo 47 
pohodnikov. Po krajšem okrepčilu in sku-
pinskem fotografiranju smo si ogledali tudi 

zgodovinsko razstavo v zvoniku in se počasi 
odpravili nazaj. Prijetno utrujeni smo se po 
dobrih treh urah vrnili v središče vasi, kjer 
so nas prijazni vaščani pogostili z domačimi 
mesnimi dobrotami in kuhanim vinom. Veseli 
smo, da so se pohoda udeležili tudi občani iz 
Lavrice in Orel.

V marcu načrtujemo dva dogodka. Na pu-
stno soboto, 5. marca, bomo priredili povor-
ko pustnih mask po vasi s plesom, petjem in 
glasbo. Zbor bo ob 13. uri pri Padarju, kjer 
se bo možno našemiti. Vabljeni vsi otroci in 
njihovi starši.

Zadnjo nedeljo v marcu, torej 27. marca, 
bo organiziran pohod do Taborske jame. Po-
skrbljeno bo za voden ogled kraške lepotice. 
Obenem bomo pohod izkoristili za vpis novih 
članov. Ob 13. uri bo potekalo včlanjevanje 
na sredi stare vasi, kjer bo tudi start pohoda. 
Članarina za tekoče leto znaša 10 evrov, za 
mlajše od 18. leta je brezplačna. Vsak član bo 
prejel člansko izkaznico in koledar prireditev 
za leto 2011. Pohod se prične ob 14. uri. 

Vljudno vabljeni!

Tajnik društva VAS Matej Novak

Likovno društvo 2002 pripravilo celove-
černi dogodek

Člani Likovnega društva 2002 so si tudi 
v letošnjem letu zadali veliko dela. V sredo, 
16. februarja, so s potopisnim predavanjem 
o Siriji in Jordaniji ter otvoritvijo razstave 
Obrazi poskrbeli za celovečerni dogodek v 
Knjižnici Škofljica. 

Mistični deželi Sirija in Jordanija
Člani društva imajo poleg slikanja tudi 

mnogo drugih strasti. Janeza in Stanko Ri-
gler druži ljubezen do potovanj in odkriva-
nja neznanega. Tako sta se v okviru Planin-
skega društva Telekom podala na potovanje 
po dveh obmorskih državah Bližnjega vzho-
da. Sirija in Jordanija sta bili zaradi geograf-
ske lege med Afriko, Evropo in Azijo poleg 
Turčije ozemlji, ki sta bili skozi zgodovino 
podvrženi nenehnim osvajanjem številnih 
trgovsko najbogatejših narodov. Ti so za 
seboj puščali neprecenljive zgodovinske 

vrednosti, arhitekturne ostanke in različne 
religije. V uri in pol dolgem potopisu sta se 
Janez in Stanka dotaknila vseh večjih zna-
menitosti in kulturnih posebnosti ter vanj 
strnila tudi osebna doživetja. Dogodek je s 
svojim obiskom počastil tudi Samir Amarin, 
generalni konzul Kraljevine Jordanije. 

Odprtje razstave Obrazi 
Obrazi je prva v ciklu razstav Člani Li-

kovnega društva 2002 se predstavljajo in bo 
na ogled do 14. marca 2011. Razstave bodo 
potekale v Knjižnici Škofljica vse do avgu-
sta. Predstavilo se bo še deset drugih članov 
s svojimi deli. Prvo razstavo sta pripravila 
Zdenka Gantar in Matjaž Stopar, ki ju dru-
žita pogum in velika želja po iskanju svoje 
izrazne poti. Matjaž je idejni vodja in eden 
od pobudnikov ustanovitve društva. Deluje 
na področju slikarstva in glasbe. Njegove 
poteze čopiča so dolge in odločne, prehodi 
med svetlobo in temo pogosto spominjajo 

na baročni chiaroscuro. Navdihujejo ga ur-
bana okolja. Zdenka je večna kreativka, ki 
se upira vsemu, kar je običajno, klasično. 
V njenih potezah čopiča je čutiti sanjavost, 
domišljijo in otroško razigranost, ki slika-
jo zgodbe na njena platna. Stremi k najra-
zličnejšim likovnim tehnikam in v ospredje 
postavlja barve. Razstava Obrazi razkriva 
vse, kar je umetnikoma ljubo in blizu, saj 
kot pravita, obraz človeka razkriva globino 
človeške duše in njegovo življenjsko pot, 
kamor lahko strneš vsa čustva in domišljijo 
tega sveta. 

Vljudno vabljeni na ogled razstave! 

Pripravila Nuša Gantar

Dogajanja v Društvu Vseh aktivnih Smrjancev 
in poziv k vpisu 

Likovno društvo 2002 pripravilo celovečerni dogodek

49 pohodnikov na startu; Foto: Aleš Permoser
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Pred enim letom, ko smo skupaj pra-
znovali kulturni praznik v dvorani ga-
silskega doma na Pijavi Gorici, smo si 
težko predstavljali, da bomo v bližnjem 
razpadajočem skednju dobili nov, pri-
mernejši prostor za takšne prireditve. Za-
hvaljujoč pridnim rokam domačinov, ki 
so pod vodstvom Andreja Cibra v slabem 
letu poskrbeli za varnost in lepši videz 
stavbe, je 8. februarja Kulturno-umetni-
ško društvo Pijava Gorica uresničilo svo-
jo željo. Ravno projekt obnove skednja, 
pridobitev, na katero smo krajani lahko 
upravičeno ponosni, je bila rdeča nit pra-
zničnega večera.  

Ni ravno lahko nepristransko poročati 
o dogodku, pri katerem sodeluješ, ven-
dar so vedno dokazi, številke in dejstva, 
ki jih ne more popačiti še tako čustven 
pogled posameznika. In dejstvo je, da se 
je na prireditvi v skednju kar trlo ljudi, 
ki so v domovinskem duhu s svojo pri-
sotnostjo izkazali spoštovanje slovenski 
kulturi, okolju, v katerem živimo, in izra-
zili željo po medčloveškem povezovanju.

Prvič smo preizkusili vse možnosti, ki 
jih ponuja skedenj kot prireditveni pro-
stor. Odkrivali smo vse njegove pred-
nosti in pomanjkljivosti, ki so jih naši 
prostovoljni »gradbeniki« sproti hitro in 
ustvarjalno odpravljali. Pri usklajevanju 

gibanja nastopajočih, tehnike in prosto-
ra za gledalce nas je še kakšno uro pred 
pričetkom spreletavala slutnja manjše ka-
tastrofe. Zgodilo se je ravno nasprotno. 
Zdravljica v izvedbi gostujočega moške-
ga okteta Orfej je pripravila sproščeno, a 
svečano vzdušje, v katerem so nastopajo-
či dali vse od sebe in nam priredili prije-
ten večer. Andreja Lunar, lepa kot vedno, 
in Zarja Tavčar, očarljiva predstavnica 
mlajše generacije, ki sta dogodek pove-

zovali, sta nas vodili skozi zelo raznolik 
program, v katerem je, prepričana sem, 
vsakdo našel kaj zase. 

V skeču Ribiča avtorja Toneta Cim-
permana sta nas nasmejala igralca Janez 
Arhar in Matej Susman. Z radovednostjo 
in občudovanjem smo si ogledali njun 
nastop tudi člani Kuda Pijava Gorica, saj 
pri nas že dolgo tli želja, da bi imeli la-
stno dramsko skupino. Ponujene pomo-
či in sodelovanja gostov smo se iskreno 
razveselili. 

V čudoviti svet glasbe so nas popelja-
li mladi umetniki Žiga Tavčar in Mihael 
Zoretič, ki sta v duetu zaigrala na sakso-
fona, in Jadran Avsenak s kitaro. 

Iz zamaknjenega razpoloženja nas je 
predramila skupina mladih Pijavčanov, 
ki so v trenutku osvojili oder in srca gle-
dalcev z izvedbo posodobljene Prešerno-
ve Urške. Vso svojo mladostno energijo 
in pregovorno najstniško kljubovalnost 
so prelili v prepričljiv nastop ter poželi 
salve smeha in ploskanja. Eva, Klemen, 
Damjana, Nika, Žiga, Tadeja, Urška, Ta-
dej in Jadran so dokazali, da nam igral-
skega potenciala v naši vasi ne manjka.   

Drugič se je zatresel oder pod nogami 
brhkih plesalk skupine Libido iz Športne-
ga društva Pijava Gorica, ki so nastopile 
v premierno prikazani koreografiji Janje 
Trope.

Prireditev KUD-A Pijava Gorica ob slovenskem 
kulturnem prazniku
Prešeren prvič v skednju

Avtor: Marko Mehle

Avtor: Marko Mehle



20

Iz dela naših društev

ŽPZ Laniške predice z zborovodkinjo Mojco Jevnikar - Zajc. Foto: Feruccio Hrvatin

V soboto, 11. decembra, je napočil 
veliki dan, ki smo ga poznavalci Pev-
skega zbora Laniške predice nestrpno 
pričakovali. Za zborovodkinjo Mojco 
Jevnikar Zajc in 21 članic zbora je bil 
to preizkus brez primere.

V uvodnem nagovoru so pevke pred-
stavile projekt. Pesmi za koncert je iz-
brala, zapisala po zvočnih posnetkih, 
priredila za zbor in spremljavo zboro-
vodkinja Mojca Jevnikar - Zajc. Želja 
je bila predstaviti pesmi v čim bolj av-
tentični obliki, zato so vključile glasbi-

la posameznih dežel.
Vsaka pot se začne doma in tako 

se je začelo tudi pevsko potovanje – 
s slovensko ljudsko pesmijo Ljubila 
si me. Nadalje smo zboru sledili po 
evropskem zemljevidu z madžarsko 
cigansko, avstrijsko narodno, slovaško 
narodno, francosko švedsko ljudsko 
pesmijo. Kaj hitro smo preplavali Ro-
kavski preliv in že smo se znašli sredi 
britanskega otočja z valižansko ljud-
sko. Sledila je hladna Islandija z dvo-
glasno pesmijo. Glasbena pot nas je 

vodila v države novega sveta, v Ame-
riko. V ušesih nam je zazvenela anglo-
saška Shenandoah in jutranja pesem 
indijanskega plemena Cherokee. Ker 
smo se preselili v osrčje kontinenta, 
v vročo Mehiko, so se tudi ritmi temu 
prilagodili. Navdušili sta nas mehi-
ška tradicionalna pesem in vroči ritmi 
sambalele iz Brazilije. Da smo se malo 
ohladili, sta na oder prišla povezovalca 
programa Maruša Fakin in Miha Br-
kinjač. Napovedala sta podelitev pri-
znanj, ki jih je v organizaciji javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti pode-
lila Tatjana Avsec. Območna izpostava 
Ljubljana okolica je pevke nagradila 
z jubilejnimi bronastimi, srebrnimi in 
eno zlato Gallusovo značko za dol-
goletno delo na področju ljubiteljske 
glasbene dejavnosti.

Po začetni tremi in z več poguma so 
pevke v nadaljevanju koncerta zasidra-
le svojo barko na otočje Nove Zelan-
dije. Zapele so maorsko-indonezijsko 
pesem. Ko smo bili že na tistem koncu 
sveta, smo se z veseljem ustavili tudi 
v Avstraliji med aboridžini. Sledilo je 
potovanje v Azijo, najprej na Japonsko 
z otožnim ljudskim samospevom Sa-

Laniške predice so nas s pesmijo popeljale na vse 
kontinente našega planeta

Med posameznimi točkami smo uživali 
ob petju ljudskih pesmi okteta Orfej, ki 
danes deluje pod okriljem gospoda Fran-
ca Cimpermana. Svojo kakovost so že 
večkrat dokazali tako doma kot v tujini. 
Leta 2002 so na tekmovanju v Pragi za 
svoje petje prejeli celo srebrno plaketo. 
Ob venčku znanih ljudskih pesmi je na 
koncu z njimi prepevala cela dvorana.

Prešernov praznik ne more miniti brez 
Prešerna, zato smo ga kar povabili med-
se. Prešeren v odlični interpretaciji Boja-
na Tavčarja, deklici Eva in Sanja ter na-
takarica Minca (jaz) smo skušali obuditi 
nekaj utrinkov iz pesnikovega življenja. 

Preostanek večera smo preživeli ob 
prijetnem kramljanju in sladkanju s Čo-
tovimi krofi z obvezno Prešernovo podo-
bo iz sladkega posipa. Vmes pa smo si na 
platnu ogledali projekcijo slik, ki je pri-
kazovala obnovo skednja. Čeprav je bil 
za večino prisotnih naslednji dan delovni 

dan, se nikomur ni ravno mudilo domov.
S svojim obiskom so nas počastili žu-

pan Ivan Jordan ter nekateri gospe in 
gospodje iz občinskega sveta. Vsega 
spoštovanja je vredno njihovo zanimanje 
za dogajanje v naši občini, moralna in 
finančna spodbuda pri oživljanju našega 
kraja pa bo tudi v prihodnje še kako do-
brodošla. 

Če bi bili natančni in temeljiti, bi ta 
prispevek lahko kaj kmalu postal seznam 
tistih, ki so s svojim delom in trudom 
pripomogli k projektu obnove skednja, s 
tem pa k izvedbi prireditve. Tega ne gre 
jemati samo po sebi umevno, na kar Jelka 
Janež Tavčar ni pozabila, in se jim je v 
svojem nagovoru posebej zahvalila. 

Že znanim dobrotnikom sta se pridru-
žila še Emil Sladič in Brane Šnajder iz 
podjetja E-lins, ki sta poskrbela za ele-
ktrično napeljavo na objektu. Cvetličar-
stvo Frbežar je z donacijo cvetja omo-

gočilo prijetnejšo podobo še nekoliko 
grobe notranjosti skednja, Iztok Vidmar 
pa je izdelal okenske okvirje. Brez po-
moči PGD Pijava Gorica in gostilne Čot 
pa tako ali tako ne mine noben dogodek 
pri nas. Vsem omenjenim pa tudi tistemu 
nevidnemu seznamu se v Kudu Pijava 
Gorica iskreno zahvaljujemo.   

Čeprav so občutki in vtisi ob prijetno 
preživetem večeru še sveži, pa so pred 
nami novi izzivi in naloge, ki nam ne pu-
stijo počivati na lovorikah. Skupaj z otro-
ki se že veselimo ustvarjalnih delavnic 
med počitnicami in pustnega rajanja, ki 
bodo potekali v skednju. Tudi gradbena 
dela še niso pri koncu ...

Torej nasvidenje na Pijavi Gorici!

KUD PIJAVA GORICA
Milena Avsenak
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Iz dela naših društev 

Koncert je plod dveletnega trdega 
dela, saj se je bilo vse pesmi treba na-
učiti poleg vseh drugih, s katerimi smo 
obe leti nastopali. 

Idejo zborovodkinje o potovanju s 
Pesmijo okoli sveta smo pevke takoj 
zagrabile, čeprav se nismo povsem 
dobro zavedale, v kaj se podajamo. 
Še dobro, kajti v nasprotnem bi nam 
zmanjkalo volje in moči, prav gotovo 
pa rezultat ne bi bil tako dober. Doseči 
zastavljeni cilj, ni bilo lahko. Naučiti 
smo se morale petja v 22 tujih jezikih. 
Nekatere pesmi smo se učile celo v na-
rečju, zato nam je bilo znanje osnov-
nega jezika angleščine ali nemščine 
bolj ovira kot prednost. Vsaka pesem v 
našem popotovanju ima svojo zgodbo. 
Zgodbo o narodu, vsakdanjem življe-
nju, ljubezni. Same smo se za kakovo-
stno izvedbo pesmi morale vživeti v to 
dogajanje in začutiti njeno bistvo. Le 
tako smo vtise prenesle na poslušalce. 
Ob učenju pesmi smo se zelo veliko 
naučile, saj nas je naša zborovodki-

nja na vseh vajah, in ni jih bilo malo, 
zalagala z novimi in novimi podatki, 
razlagami, čutenji. Svoje navdušenje 
je prenesla na nas in koncerta smo se 
veselile, kar se je zagotovo tudi čutilo. 
Seveda ni bilo ves čas tako navdušujo-
če, na trenutke smo pomislile tudi na 
to, da je to za nas pretrd oreh. Vendar 
smo se znale zbrati in doseči tisto, kar 
smo si ves čas goreče želele.

Koncert je ne le po pevski, tudi po or-
ganizacijski plati pomenil pravi izziv. 
Iz dneva v dan, iz pesmi v pesem smo 
imele večje želje, ki jih brez finančne 
osnove ne bi bilo možno realizirati. 
Na koncertu je sodelovalo kar deset 
glasbenikov in trebušna plesalka, zato 
je bilo treba k projektu pritegniti dona-
torje. Naši želji so se dobro odzvali in 
omogočili realizirati naše zahteve tako 
s finančnimi sredstvi kot z materialom 
ali storitvami. Vsem smo neizmerno 
hvaležne. Akustičen šolski prostor je 
omogočil, da smo pevke vzpostavile 

pristen stik s približno 550 poslušalci 
in naše doživetje koncerta je bilo izje-
mno. Prepričane smo, da je zato kon-
cert enako doživelo tudi občinstvo. 

Zaradi uspeha koncerta, truda, ki 
smo ga v projekt vložile, in odličnega 
odziva publike smo se odločile koncert 
ponoviti. Prva ponovitev, upamo, da ne 
zadnja, bo v soboto, 12. marca 2011, 
ob 18. uri na gradu Turjak. Na vabilo 
so se odzvali prav vsi glasbeniki, kar, 
upamo, dokazuje, da so tudi oni uživa-
li v izvajanju koncerta in v naši družbi, 
kot smo uživale članice zbora.

  Vesna Sušec Šuker

Ponovitev koncerta Pot 
okoli sveta bo 12. marca 2011 

ob 18. uri v gradu Turjak. 
Vabljeni!

ŽPZ Laniške predice z zborovodkinjo Mojco Jevnikar - Zajc. Foto: Feruccio Hrvatin

Kako je nastajal projekt S pesmijo okoli sveta

kura. Občudovanje, ki se je med publi-
ko zaslišalo, je bilo ob izvedbi kitajske 
I Nan Lan Tan. Tudi ruska Ivanuška je 
bila ena bolje izvedenih pesmi. Azijski 
kontinent smo zapustili preko arab-
skih dežel z arabsko melodijo. In že 
smo se podali na črno celino, v Afriko. 
Zambijska pesem nas je ob spremljavi 
bobnov prav ogrela. Počasi se je naša 
pot zaključevala in odpravili smo se 
proti domu. Napolitanska Santa Lucija 
je odmevala v avli, za njo pa še ma-
kedonska narodna pesem. Ker smo se 
vračali po Sredozemlju, je bil obvezen 
postanek še v Dalmaciji, na svežem 
obmorskem zraku, s pesmijo Plovi 
Plovi. Tako! Prispeli smo domov, v 
našo ljubo Slovenijo. Kje so tiste ste-
zice so srčno zapele Laniške predice, 
katerim se je pridružil sleherni obisko-
valec.

Vzdušje ob zaključku je bilo nepo-
pisno. Nabito polna avla Osnovne šole 
Škofljica, dolg aplavz in čestitke, topli 
stiski rok, predvsem pa zelo dobre kri-
tike laičnih in strokovnih poslušalcev 
so bili zboru potrditev, da trud ni bil 
zaman. Še več, polne elana in novega 

zagona se zdaj lotevajo ponovitve kon-
certa in nadaljnjega dela. 

Vse pevke in spremljajoči glasbeniki 
so čutili neko posebno energijo, vez s 
poslušalci, ki je niso mogle opisati z 
besedami. Brez takšne publike uspeh 
ne bi bil enak. Vsem obiskovalcem se 

ženski pevski zbor Laniške predice iz 
srca zahvaljujejo in vas vabijo na nji-
hov nova potovanja z ljudsko pesmijo.

Pripravila Metka Jamnik, 
besedilo uredila Maja Novak



22

Kultura

Gregorjevo – dan, ko se ptički ženijo

Pust

Gregorjevo je znanilec pomladi, pre-
bujanja narave, živali in ljudi. Je dan, 
ki so ga naši predniki obeleževali kot 
začetek pomladi. Naše babice so za 12. 
marec namreč govorile, da se takrat 
ptički ženijo. Stari običaj pravi, da so 
se dekleta nekoč na gregorjevo ozirala 
v nebo. Prva ptica, ki jo je dekle videlo, 
je naznanila, kakšen bo njen mož.

Gregorjevega se danes skoraj ne 
praznuje več. Pa čeprav je to še vedno 
praznik luči in ljubezni. Dan, ko lah-
ko, tako kot na valentinovo, bližnjim 
izkažemo svojo ljubezen. Praznik, ki je 
lep tudi zato, ker ni skomercializiran. 
Lahko bi mu rekli tudi slovensko va-

lentinovo.
Ko je veljal še stari julijanski kole-

dar, je Gregor, znan kot prinašalec luči, 
godoval na prvi spomladanski dan, ko 
je navadno že toplo. Ta svetnik je bil 
Gregor Veliki, rojen približno leta 540 
v Rimu in je veljal za idealnega papeža 
in cerkvenega učitelja. Vpeljal je novi 
koledar, ki ga uporabljamo še danes in 
se po njem imenuje gregorijanski. S 
to spremembo koledarja pa se je gre-
gorjevo premaknilo nazaj, zato ga zdaj 
praznujemo 12. marca in ne na prvi ko-
ledarski spomladanski dan. Ker je nek-
danji god sv. Gregorja ravno v postnem 
času, ga je katoliška cerkev že leta 

1969 preložila na 3. september, na dan 
njegovega škofovskega posvečenja. 
Malokdo ve, da je današnje gregorjevo 
pravzaprav nekdanji god sv. Gregorja.

Gregorjevo se je med ljudmi ohranilo 
tudi zato, ker so na ta dan znane števil-
ne šege, med njimi najbolj tista, da se 
ptički ženijo in da se luč v vodo vrže. 
Vendar ne drži, da bi se ptice ženile le 
na gregorjevo, ženijo se tudi že prej, na 
vicencijevo in na pusta pa na urbanovo, 
vendar so v ljudskem spominu ti dnevi 
precej zbledeli.

Pripravil Bojan Pirnat

Praznovanje pusta sega v najzgodnejše 
obdobje človeštva, ko so ljudstva vero-
vala v svet duhov. Prvotno so bili maski-
rani liki utelešenje nadnaravnih sil. Lju-
dje so verovali, da na ta način odganjajo 
zimo in zle sile. Na začetku so se smeli 
šemiti le moški, kasneje tudi fantje, žen-
ske in otroci pa šele v novejši dobi. V 
obdobju krščanstva so pust povezovali 
tudi z veliko nočjo, saj naznanja uvod v 
postno obdobje. 

Kako je bilo s pustom pri nas?
V pustne šeme so se v začetku preobla-

čili predvsem otroci na deželi in hodili 
od hiše do hiše. Veljala je vraža, da se 
pustnih šem ne sme spoditi, ker naj bi to 
prineslo nesrečo. Tako so otroci dobili 
bombone, krofe, pa tudi suhe klobase ali 
kak kovanec. Kasneje so začeli s pusto-
vanji tudi v mestih s prirejanjem pustnih 
plesov in otroških maškarad.

Da Pust odžene zimo in prinese po-
mlad, velja tudi v današnjih časih. V 
različnih regijah traja praznovanje pusta 

različno dolgo. Kdo ne pozna ptujskega 
kurenta, lika s poosebljeno močjo, ki je 
sposoben obvladovati naravne sile? Pa 
cerkljanske laufarje, rezijanske babce, 
nagačene lutke z obilnim trebuhom? Še 
veliko likov bi lahko našteli, značilnih za 
posamezni kraj.

Pust je čas, ko si ljudje vsaj enkrat v 
letu nadenemo maske in zakrinkani iz-
razimo svoj »pravi jaz«. Pazite, kakšno 
masko boste izbrali! 

Uredništvo Glasnika se je odločilo, da 
bo tri najizvirnejše maske nagradilo. Po-
šljite nam svoje fotografije na elektron-
ski naslov. Pokrovitelj nagrad je Gostil-
na Čot, znana po najboljših krofih daleč 
naokoli.

Ker pa so za vsako dobro gostilno zna-
čilne hišne skrivnosti, za recept pustnih 
krofov ne bomo spraševali. Če se vam ne 
bo uspelo zapeljati do Čota po krofe, pa 
tale enostavni recept za »miške«.

Kvas raztopimo v mlačnem mleku, ki 
smo dodali žličko sladkorja, in počaka-
mo, da vzhaja. 

Moki dodamo kvas, rumenjake, preo-
stali sladkor in mleko, limonino lupinico, 
rum in sol ter vse skupaj zgnetemo, da 
nastane gladko testo. Testo naj počiva, da 
lepo vzhaja, približno 30 do 40 min. Iz 
vzhajanega testa z žlico jemljemo košč-
ke in jih polagamo v vroče olje, kjer jih 
ocvremo.

Ocvrte miške polagamo na papirnate 
serviete ali brisačke, da se odcedijo. 

Dober tek!

Brigita Marinšek

OCVRTE MIŠKE

Pšenična bela moka 250 g

Kvas, sveži 15 g

Jajce, kokošje, rumenjak 2 kosa

Sladkor, beli 20 g

Kravje mleko, polnomastno 1,5 dl

Limonina lupina  Čajna žlička

Rum                                        

Sol

Olje, sončnično
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Priznanje LISTINA OBČINE 
ŠKOFLJICA se podeli gospe Bre-
di Pušnik za aktivno delo v Društvu 
upokojencev Škofljica.

 Gospa Breda Pušnik je članica Dru-
štva upokojencev od leta 1999, leta 
2002 pa je prevzela naloge tajnice dru-
štva. S svojimi bogatimi izkušnjami, ki 
jih je pridobila v gradbenem odboru za 
izgradnjo komunalne infrastrukture na 
Škofljici, je obogatila delo v Društvu 
upokojencev. Vedno je polna energije, 
idej in optimizma in nikoli ji ni vsee-
no, kakšno je življenje upokojencev. 
Deluje na vseh področjih, ki jih društvo 
organizira, poseben poudarek pa daje 
medgeneracijskemu sodelovanju, kar 
pripomore h kakovostnejšemu življenju 
starostnikov. 

V obrazložitvi nagrade je zapisano, 
da ste aktivna članica društva upoko-
jencev. Kaj vam pomenijo članstvo v 
društvu in naloge, ki jih opravljate?

»Kmalu po upokojitvi sem se včlanila 
v Društvo upokojencev Škofljica in pre-
vzela mesto tajnice društva. Tajnica sem 
bila dva mandata, kar osem let. Pri tako 
velikem in razgibanem društvu, brez 
svojih prostorov in praktično nobenih 
osnovnih sredstev, je dela za podporo in 
organizacijo izjemno veliko. Izkoristila 
bom priliko in predstavila društvo in 
njegove dejavnosti.

Društvo upokojencev Škofljica ima 
več kot 600 članov. Njegove primarne 
dejavnosti so …

- Socialno varstveno področje vodijo 
prijazne strokovno usposobljene prosto-
voljke, ki izvajajo meritve življenjskih 
funkcij, obiskujejo starejše na domu in 
domovih ter v povezavi s patronažno 
službo, Rdečim križem in Karitasom 
pomagajo in svetujejo vsem starejšim, 
tudi nečlanom. V okviru vseslovenske-
ga projekta Starejši za starejše obiščejo 
vsaj enkrat na leto vse občane, ki so sta-
rejši od 69 let. Če obiskani dovolijo, jih 
tudi anketirajo in na podlagi rezultatov 
obdelave anket lahko spremljamo, kako 
preživljajo jesensko življenjsko obdo-
bje. Tretje življenjsko obdobje naj bi še 
vedno predstavljalo našo samostojnost. 
Četrto življenjsko obdobje pa že pome-
ni našo odvisnost.

- Organizirajo se srečanja, zabave in 
druženja na izletih ter jesensko skupin-
sko letovanje na morju.

- Ustvarja in preživlja se prijetne uri-
ce pri likovni dejavnosti z zelo predano 
mentorico.

- Skrbimo za boljšo fizično 
kondicijo pri vodeni telovadbi. 
Malo adrenalinske vznemirje-
nosti je pri meddruštvenih tek-
movanjih v streljanju in balina-
nju.

To so nekatere možnosti, ki 
jih omogoča društvo za aktivno 
preživljanje starosti in prosto-
voljno delo mlajših starejših za 
starostnike, kar je tudi medge-
neracijska pomoč v okviru iste 
populacije.«

Delujete na vseh področjih, 
ki jih organizira društvo. Po-
leg tega ste dejavni tudi dru-
gje. Vam ob vaši zaposlenosti 
ostane še kaj časa za hobije?

»Družba in njene ustanove ne 
morejo rešiti vseh problemov, s 
katerimi se srečujejo njeni člani. 
Društva upokojencev smo civil-
na društva, ki poskušamo pomagati pri 
reševanju nekaterih problemov starej-
ših in njihovem aktivnemu preživljanju 
časa. Ni mogoče delati na vseh podro-
čjih. 

V upravnem odboru in komisijah su-
vereno in z veliko entuziazma delajo 
člani društva, ki svoje zadolžitve že po 
osnovni strokovnosti dobro obvladajo.

Društvo ima v svojih članstvih ka-
drovski potencial tudi za vodenje in 
izvolitev izkušenih predsednikov. Tudi 
slovenska družba se stara, vendar pa je 
napredna ter s koristjo izrablja modrost, 
izkušenost in zmogljivost starejše popu-
lacije. Pomagaš tam, kjer je to potrebno 
ter imaš izkušnje in znanje.

Meni se toliko dogaja, da kljub več 
kot desetletnemu statusu upokojenke 
tega še nisem dojela.« 

Eno izmed področij, na katerem ste 
aktivni, je medgeneracijsko sodelova-
nje. Nam lahko poveste kaj več o tem. 
In seveda, kaj vam medgeneracijsko 
sodelovanje pomeni? 

»To je problem v celotni Evropski 
skupnosti, ki se ga poskuša z deklara-
cijami, zakoni, programi in izobraževa-
njem urejati globalno in na nivoju posa-
meznih držav..

Temeljni namen medgeneracijskega 
sožitja je uskladiti in povezati delo pri-
stojnih vladnih resorjev z gospodarskim 
in civilnim tretjim sektorjem, da se po-
večata solidarnost in kakovost medčlo-
veškega sožitja med tretjo, srednjo in 
mlado generacijo ter zagotovita kako-

vostno staranje in oskrba naglo rastoče-
ga deleža tretje in četrte generacije.  

Nova solidarnost med generacijami 
postavlja ključne ugotovitve, ki jih je 
treba rešiti. Te so: rodnost prebivalstva 
v Evropi, skrb za vzgojo in izobraževa-
nje in učinkovito vključevanje mladih 
ljudi na trg dela, prehitro izključevanje 
srednje in tretje generacije, samostojne 
generacije, iz družbene delitve dela ter 
naglo naraščanje populacije najstarejših 
ljudi, to je četrte generacije, odvisne ge-
neracije, in nemoč sodobne družine, ki 
bi skrbela zanjo.

Ob večjih psihofizičnih zmožnostih 
starejših in vedno višji pričakovani ži-
vljenjski dobi razumljivo prihaja do 
podaljšanja delovne dobe. To verjetno 
nekaterim ni všeč, je pa všeč tistim, ki 
jih delo veseli in vidijo v upokojitvi ne-
smiselno in birokratsko prekinitev svo-
je ustvarjalnosti. S tem pa se povečuje 
delež produktivne populacije in zmanj-
šuje pritisk na zmanjšanje standarda.

Mlajšim rodovom bo lažje podaljšati 
delovno dobo, ker je sedaj veliko manj 
fizičnih obremenitev pri delu. Vsaka 
generacija je tudi bolj izobražena. Naši 
otroci, ki nas imajo radi in nas kot starše 
spoštujejo, kot gospodarstveniki, politi-
ki, zdravniki, socialni delavci itd. spre-
minjajo odnos do starejših.

Za gospodarstvenike smo breme, 
ogrožamo preživetje mlajših. Politiki 
mislijo, da zahtevamo samo višje po-
kojnine. Zdravniki nam govorijo, kaj bi 
pa radi, saj ste stari.

Za socialne delavce pa nismo več sa-
mostojni, češ da potrebujemo varstvo.

Mlajše generacije v nas nikakor no-

Pogovor z gospo Bredo Pušnik
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Kultura - Zgodovinski kotiček

čejo več videti aktivnih, ki bi še lahko 
prispevali k razvoju in blaginji družbe.

Zagotovo se bosta v prihodnosti s so-
razmerno večjim odstotkom starejših 
krepili politična moč in vplivnost sta-
rejših.

Medgeneracijska solidarnost in urav-
noteženost sta pogoj za obstoj sleherne 
družbe.

V občinah se morajo društva vse bolj 
povezovati z občinskimi službami, cen-
tri za socialno delo, da se poveča pomoč 
na domu s programi nege in oblikami 
pomoči družinam, ki naj omogočajo, da 
lahko starejši čim dlje živimo v družin-
skem okolju.

Starost naj ne bo problem, temveč 
pričakovana kakovost življenja, zato je 
treba sprejeti in storiti več, da bi stari 
ljudje kakovostno in varno živeli v vseh 
okoljih.«

 

Vedno ste polni optimizma, idej in 
energije. Kako si polnite baterije? 

»Imam srečo, da sva z možem še rela-
tivno zdrava in še zelo živahna, kot pra-
vijo najini vnuki. Redno se rekreirava. 
Z aerobiko dvakrat tedensko vzdržujem 
gibalno in kondicijsko sposobnost. Po-
zimi rada smučam, ko se otopli kolesa-
rimo, poleti plavamo, hodimo v hribe, 
pa vrt in rože, sadovnjak, vinograd in 
pohodi po Jučičevi in Svarunovi poti in 
še kaj bi se našlo.

Rada grem v gledališče, opero, ple-
šem in berem. 

Rada se sprehajam. Občina Škofljica 
ima veliko lepih kotičkov, čemu si jih 
ne bi privoščili, saj lahko tudi v doma-
čem kraju živimo kot »turisti«. 

Počutim se povezano s svojo genera-
cijo, in ko se srečamo, se pogosto spon-
tano tikamo ali pa si pomahamo, veseli, 

da nismo v tem kraju tako sami, kot se 
nam včasih zdi.« 

Marca praznujemo dva praznika, na-
menjena ženskam. Kakšen se vam zdi 
položaj žensk v Sloveniji? Ali bi lahko 
izboljšali razmere zanje?

»V vzgojnem, izobraževalnem, zapo-
slovalnem in plačnem pogledu imamo 
v naši republiki deklarativno enakopra-
ven položaj.

Nove generacije so bolj izobražene, 
samozavestnejše, tako da sem prepri-
čana, da se bo več žensk odločalo tudi 
za javne funkcije in spremenilo podobo 
'moškega odločanja'.«

Pripravila: 
Bojan Pirnat in Maja Zupančič

Evangelist Luka pripoveduje, da je an-
gel stopil k Mariji, jo pozdravil in rekel: 
»Ne boj se, Marija, kajti našla si milost 
pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, 
in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo 
imenoval Sin Najvišjega.« Angel ji je re-
kel še: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč 
Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo tudi 
Sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji Sin« 
(Lk 1,26–38).

Dogodek, ki ga opisuje Luka v Svetem 
pismu in se ga spominjamo 25. marca (ta-
krat praznujemo tudi materinski dan), je 

eden ključnih trenutkov krščanstva, kar 
je privedlo do priljubljenosti upodablja-
nja motiva v likovni umetnosti. Zaradi 
pomembnosti so angelovo oznanjenje 
Mariji prikazovali na izpostavljenih me-
stih, kot je slavoločna stena v srednjeve-
ških cerkvah – v okviru naše občine sta 
se ohranili dve takšni upodobitvi, in sicer 
v cerkvi v Laniščah in na Vrhu nad Že-
limljami, predvidevamo pa lahko obstoj 
tega motiva še v marsikateri drugi cerkvi, 
kjer gotske freske niso ohranjene. 

Prizori oznanjenja so se pojavili že v 
starokrščanskem času, ko so ga slikali na 
stene katakomb (na primer v Priscillinih 
katakombah) in ko Marija še ni imela 
poudarka na devištvu. Koncil je leta 431 
prinesel drugačno pojmovanje Marije, saj 
so jo začeli upodabljati kot mater Boga, 
motiv oznanjenja pa ni bil več le prizor 
svetopisemskega dogodka, ampak je nosil 
pomembno sporočilo. 

Oznanjenje so umetniki preko stoletij 
različno upodabljali. Apokrifni spis sv. 
Jakoba pripoveduje o oznanjenju ob vo-
dnjaku, ko je Marija ujela ribo, ki simbo-
lizira Jezusa. V 13. stoletju se na prizoru 
pojavi lilija, kar verjetno izhaja iz neke-
ga besedila sv. Bernarda iz Clairvauxa, 
v katerem piše, da je lilija cvetlica, ki jo 
Marija v raju drži v rokah oziroma jo ima 
nadangel Gabrijel pri oznanjenju. V ka-
snejših časih, ko so oznanjenje povezova-
li z inkarnacijo, so upodobitvam doslikali 
svetlobni žarek, ki prihaja od Boga do 
Marije. Pozni srednji vek je dogodek iz 
nedefiniranega prostora prestavil v kon-

kretno cerkveno ali posvetno okolje, vsak 
od njiju pa je imel sebi lastno vsebino. V 
primeru cerkvenega mesta je šlo za prikaz 
prehoda iz stare zaveze v novo, pri posve-
tnem ambientu pa so sporočilnost podobe 
določali predmeti, ki so bili naslikani v 
hiši, v kateri je bila Marija naslikana. V 
tem okolju se v gotiki pojavi motiv odprte 
knjige, ki je pred koncem 14. stoletja po-
stala stalnica. Takšne upodobitve s knjigo 
govorijo o Mariji kot o mladem dekletu, 
ki je svoje življenje posvetilo Božji be-
sedi. Oznanjenje s knjigo je prikazano 
na freski v cerkvi sv. Petra na Vrhu, ko 
Marija sloni na bralnem pultu. Podobno 
vzdušje je tudi v Laniščah, kjer knjiga ni 
upodobljena, a je njena prisotnost naka-
zana prav tako z bralno mizico, ob kateri 
Marija moli. 

Upodobitve, na katerih se pojavi knjiga, 
in ozadje z bralnim pultom ter knjižnimi 
omarami srednjeveškega časa na eni stra-
ni pripovedujejo o Marijini modrosti in 
razumnosti, po drugi pa so dokument ob-
dobja, saj pripovedujejo, kakšno pohištvo 
je bilo tedaj v uporabi ter kako so nekoč 
hranili knjige. S takšnimi slikami so ume-
tniki Marijo postavili ob bok likovnim 
upodobitvam znanstvenikov in cerkvenih 
očetov, ki so jih predstavljali kot učenjake 
s knjigami v rokah. Da so bile vzposta-
vljene vzporednice Marije z ilustrativnimi 
prikazi izobražencev, je seveda tudi odraz 
časa, v katerem je znanost postajala vse 
dostopnejša. 

Nataša Kovačič

ZGODOVINSKI KOTIČEK

Oznanjenje Mariji
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Kaj berejo knjižničarji?

Novo na knjižnih policah - Gašper Hudolin

ODDELEK ZA ODRASLE

Jože Zupan: TUKAJ, TAM, ONKRAJ (2010)
Pred nami je pesniška zbirka Jožeta 

Zupana (rojen leta 1954), ki nam preko 
svojih zrelih verzov sporoča, kako gleda 
na spreminjajočo se naravo, ki obdaja 
vse nas, ter na življenjsko pot, ki jo mo-
ramo prehoditi. Pesmi so pospremljene 
s fotografijami, ki dopolnjujejo in na 
neki način razlagajo motiv. Iz pesmi 
Himalaja je … ter iz skromne, čudovite 
oblikovanosti knjige in samih kitic – 
avtor se ni trudil iskati rim – sklepam, 
da je poet zapisan goram in naravi ter 
daje ogromen pomen odnosom med lju-
dmi, saj te oriše v pesmih Žalostinka za 
izgubljenega hroščka, Mama, Prijatelj, 
Oče, Ljubezenska itn. Vsak od nas bo v 
pesmih te zbirke našel še svoje motive 
in pomene. 

Za pokušino: 

Ljubezenska

Ali se bo kamen kdaj razkamenil?
Rekla si: nikoli.
Ali bo voda kdaj razvodenela?
Nikoli!
Ali se bo strela kdaj razstrelila?
Nikoli!
Ali se bo telo kdaj raztelesilo?
Nikoli.
Ali se bo ogenj kdaj razognjil?
Nikoli!
Ali se bo sonce kdaj razsončilo?
Nikoli!
Ali se bodo vonji čudežne rože kdaj 

razvonjali?
Nikoli!

Ali se bo sovraštvo kdaj razsovražilo?
Nikoli!
Ali se bo zven strune kdaj razstrunil?
Nikoli!
Kaj pa ljubezen, se bo kdaj razljube-

znila?
Takrat si umolknila in utrujena zaspala. 

Jože Zupan živi v Rimskih Toplicah 
blizu Laškega in je bil do sedaj član več 
alpinističnih odprav v Ande, Himalajo 
... Skupaj z alpinistom Frančkom Kne-
zom sta v Turskih Gorah poimenovala 
skupno alpinistično smer – Smer Fran-
ca Jožefa (po njunih imenih). Zupanova 
poezija spada v bogat zbir slovenske al-
pinistične literature.

0 Splošno, računalništvo
- MCCLOUD, Scott: Kako nastane strip: pripovedne skrivnosti 

stripa, mange in risanega romana
- ADOBE Photoshop CS 5: uradni učbenik podjetja Adobe Systems
- ŠULER, Rok: Spoznajmo Office 2010

1    Okultizem, psihologija, morala
- DRAČA Šterman, Gordana: Osnove psihološke astrologije
- SECUNDA, Victoria: Če škripa med hčerjo in materjo: kako 

razvozlati ženski gordijski vozel
- GOLEMAN, Daniel: Ekološka inteligenca: kako lahko zave-

danje o skritih učinkih naših nakupov vse spremeni
- FORD, Debbie: Zakaj dobri ljudje počnejo slabe stvari: kako 

prenehati biti sam svoj najhujši sovražnik
- WINTERHOFF, Michael: Otroci kot osebnosti in ne tirani: 

Kako vaš mladostnik postane odgovorna in samostojna oseba
- DEMARTINI, John: Učinek hvaležnosti

6   Medicina,  kmetijstvo, vrtnarstvo, kuharstvo- SERVAN- 
- Schreiber, David: Ozdravimo depresijo, tesnobo in stres brez 
zdravil in psihoanalize
- THUN, Maria: Praktično vrtnarjenje: biološko-dinamična me-
toda v vrtnarski praksi
- JEJČIČ, Viktor: Od lokomobile do traktorja
- ĆUK, Nada: Pecivo – čarovnija užitkov
- MARČETIĆ, Olivera: Ozimnica
- CRAMM  Dagmar von: Praznične dobrote: več kot 300 recep-
tov, ki bodo gotovo uspeli

7   Arhitektura
- DEU, Živa: Najlepše slovenske prenovljene hiše
821-311.2   Družabni roman
- BUGUL, Ken: Riwaan ali peščena pot
- GREEN, Jane: Obljuba dela dolg: ganljiva pripoved o družini, 
ki za eno nepozabno leto združi moči v hudi stiski, ki jim za 
vedno spremeni življenje
- ZUSAK, Markus: Kradljivka knjig

- DIRIE, Waris: Puščavsko srce
- MULLER, Herta: Danes se raje ne bi srečala
- ROSSI, Sonia: Dating Berlin
- WITKOWSKI, Michal: Kraljica Barbara
- FORTIER, Anne: Julija
- LAURENS, Stephanie: Zapeljivčeva ponudba
- BROOKS, David: Na drugi strani sveta
- BARETIĆ, Renato: Hotel Grand
- BEIGBEDER, Frederic: Francoski roman
- COELHO, Paulo: Valkire
- MISTRY, Rohinton: Občutljivo ravnovesje
- LE CLEZIO, Jean-Marie Gustave: Napev o lakoti
- AUSTER, Paul: Newyorška trilogija
- RAND, Ayn: Mi, živi
- BARNES, Julian: Arthur in George
- RICHLER, Mordecai: Barneyjeva verzija
- JEWELL, Lisa: Ljubezen na prvi pogled

821-312.6, 929    Biografski roman, biografije
- MILINKOVIĆ, Aleksander: Nikola Tesla, 

 izumitelj za tretje tisočletje
- FITZGERALD, Penelope: Sinji cvet

821-32   Kratka proza
- SLOVENSKE kratke zgodbe med koncem ene in začetkom 
druge vojne
- QUIRINY, Bernard: Mesojede zgodbe
- GLAVAŠEVIĆ, Siniša: Zgodbe iz Vukovarja
- PREBIL, Robert: Modri trikotnik

9  Potopisi, zgodovina
- JUVANČIČ, Miran: V sedlu motocikla: S. Amerika & Evropa
- EILETZ, Silvin: Pred sodbo zgodovine: Stalin, Tito in jugoslo-
vanski komunisti v Moskvi

Vabila in knjižne novosti: Alma Vidmar Mederal

KNJIŽNICA ŠKOFLJICA objavlja KNJIŽNE 
NOVOSTI  tudi na internetni strani:
www.skofljica.si  in www.lavrica.eu
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PRAVLJIČNE  URE 
 V   KNJIŽNICI ŠKOFLJICA

Marec
vsak torek, ob 17.30

1.3. ZGODBA O VODI
Pripoveduje Maša!

8.3. TIGER, BRAHMAN IN ŠAKAL                                                            
Pripoveduje Maša!

15.3. PALČEK PALČI         
Pripoveduje Maša!

22. 3. VŽIGALNIK         
Pripoveduje Maša!

29. 3. ROŽNA VILA         
Pripoveduje Sonja!   

Prisrčno vabljeni!        

SKRIVNO ŽIVLJENJE ČEBEL –  Sue Monk Kidd
Navdihujoča zgodba o čarobnih vezeh med materami in hčerami,-tudi tistih, ki jih ne vežejo krvne vezi,-ter neizmerni 

moči ljubezni, ki se ne meni za barvo polti. Knjiga ponuja tudi številne zanimivosti iz življenja čebel skozi vsakdanja 
sezonska opravila črne čebelarke Auguste. Roman je napisan zelo čustveno in že teme, kot so ljubezen, hrepenenje, vse 

izrazito doživeto s strani ženskega stališča, nas ne pustijo hladne. Dogaja se okoli leta 1964 v Južni Karolini. 

Literarni večer bo vodila pisateljica Sonja Pirman!

Vabimo vas na

KNJIŽNI KLUB,  ki bo potekal

 v  SREDO, 30. marca, ob 19.00 v Knjižnici Škofljica.
Tokrat se bomo pogovarjali o knjigi
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Prisrčno vabljeni!        

Poznate koga, ki je kdaj utrujen in brez energije, izčrpan in bi se rad bolje počutil?
Koga, ki se mu delovni dan vleče in je stalno neprespan?

Koga, ki bi rad nadzoroval svojo težo ali pa le imel zdrave obroke?
Mogoče poznate koga, ki bi rad dober nasvet,  kako se prehranjevati pred športnimi dejav-

nostmi in po njih, ki želi dobro regeneracijo po športu in dobre športne rezultate?

O vsem tem vam bo svetovala in predavala  Saša Rožanc Lah,
 svetovalka za prehrano in gibanje, univ.dipl. ing. zoot.       

Predstavila vam bo uravnotežen način prehranjevanja, tudi za tiste, ki ste popolnoma brez časa, videli boste rezultate z 
uravnoteženo prehrano, na koncu pa boste lahko uravnoteženi obrok tudi poskusili.

Prisrčno vabljeni v Knjižnico Škofljica 14. marca 2011 ob 19. uri.

Avtor s svojimi slikami odkriva lepote slovenske pokrajine, opazi pa tudi zanimivo rastli-
no, cvet ali tihožitje. Tehnika je pogosto akril, pa tudi akvarel, olje ali mešana tehnika.

Vabljeni v torek ,15. marca 2011, ob 19. uri v topel objem barv in poezije.

Ravnokar je minil praznik DAN ŽENA – 8. marec. Priložnost,
 ko lahko vse ženske pomislimo nase. Nekaj paberkov iz obsežnih pesniških zvezkov liri-

ke bo morda osvetlilo čustvena doživljanja ravnokar minulega in sedanjega časa.

Literarni večer  bo v TOREK, 15. marca 2011, ob 19.00 
v prostorih Knjižnice Škofljica.

Prireditev bo vodila Sonja Pirman.

Vabljeni na strokovno predavanje 

O URAVNOTEŽENI PREHRANI-
NAČIN PREHRANJEVANJA ZA VSE ŽIVLJENJE  

Knjižnica Škofljica vas vabi na odprtje slikarske razstave avtorja

MILANA  ŠUBICA
VEČNO LEPA JE NARAVA

JOŽICO ŠUBIC
Vabljeni na večer POEZIJE z
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»En dan med slovenskih čebelarjev za zajtrk v naših 
vrtcih«

Tudi letos smo se 19. novembra 
2010 tradicionalno, že četrtič zapo-
red, čebelarji ČD Škofljica udeležili 
vseslovenske dobrodelne izobraže-
valne akcije »en dan med slovenskih 
čebelarjev za zajtrk v naših vrtcih«.

       Ta dan so se otroci v naših 
vrtcih posladkali z medom, ki so 
ga podarili naši čebelarji. Otroci so 
tudi prejeli poučno zgibanko Čebe-
lica moja prijateljica št. 4, v sklopu 
katere je tudi nagradna igra. Tokrat 

smo čebelarji obiskali otroke v vrtcu 
Škofljica in Lavrica ter z njimi po-
kramljali. Veseli nas, da tako majhni 
otroci že veliko vedo o koristnosti 
uživanja medu. Po vsej Sloveniji se 
te akcije udeležijo tudi župani, tako 
se je akcije udeležil tudi naš župan 
g. Jordan, ki je otrokom postregel 
z zajtrkom, seveda s pomočjo naših 
prijaznih vzgojiteljic. Sodeloval je 
tudi ravnatelj g. Brunšek, ki je s svo-
jo strokovnostjo animiral otroke.

Čebelarji želimo vsem otrokom, 
pa tudi njihovim staršem, da uživajo 
med in tako ostanejo zdravi, nasle-
dnje leto pa se, upam, srečamo že 
petič.

 ŽLICA MEDU NI DRAGA, A TI 
DO ZDRAVJA POMAGA! ŽLICA 
MEDU ZA PREVENTIVO, DVE 
ZA KURATIVO! NAJ MEDI!!     

Vera Dolinar   

Vpis v vrtec
O B V E S T I L O

Spoštovani starši predšolskih otrok!

Na osnovi 20. člena Zakona o vrtcih objavljamo javni vpis v vrtce Škofljica.

 Starše, ki želite septembra 2011 vključiti svojega otroka v vrtce Škofljica, obve-
ščamo, da sprejemamo vloge za vpis do vključno 31. marca 2011.

Obrazec (Vloga za sprejem v vrtec) lahko dobite v vseh enotah vrtca v času poslova-
nja vrtca – vsak dan od 6.00 do 16.30 ali pa na spletni strani vrtca.

Na osnovi vlog, ki jih boste pravočasno oddali, vam bomo v začetku aprila poslali 
obrazec Priloga k vlogi, v katerem boste navedli podatke o zaposlitvi, družinskih čla-

nih … Priložiti bo treba tudi potrdilo o stalnosti bivanja v Občini Škofljica 

(za otroka in vlagatelja ali oba starša).

Vlogo lahko oddate osebno v katerikoli enoti ali pa na naslov: Vrtec Lavrica, Kamni-
karjeva 10, 1291 Škofljica. 

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

                                                                                           Vera Šparovec,

                                                                                          pomočnica ravnatelja
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Ekologija v vrtcu Škofljica
V vrtcu Škofljica že nekaj let dajemo poudarek na 

varovanje okolja. Otroke navajamo na spoštljiv in 
odgovoren odnos do žive in nežive narave.

Skozi igro razvijamo čut za naravo in njeno ohra-
nitev. Otrokom razvijamo predstave o ločevanju 
odpadkov, ekološkem otoku, recikliranju oziroma 
možnosti predelave.

Ker imamo pred vrtcem zabojnike za ločevanje 
odpadkov, otroci pri tem tudi praktično sodelujejo. 
Iz odpadne embalaže pa tudi kaj uporabnega izde-
lamo. 

Maks:« Najprej smo narisali grad, pol smo ga iz-
strigli, pol smo dali še škatlice iz kartona, pol smo 
dali papir gor in smo ga pobarvali s sivo barvo, da 
je izgledalo kot kamen.

Luka: » Iz kartona smo izrezali grad, potem smo 
škatlice, velike in male od čaja pa kakršnekoli gor 
nalepili. Pol sam pa pobarvali s sivo barvo pa živali 
smo narisali.

Sara:« Iz škatlic, ki jih ne rabimo, ker so prazne, 
smo ga naredili, pa iz kartona. Pobarvali smo ška-
tlice s sivo barvo.

Otroci so povedali, zakaj ločujemo odpadke:

Svit:« Vse olupke damo posebej, zato, da lahko 
iz njih naredimo kompost. Iz papirčkov pa lahko 
naredijo nov papir. Iz plastike pa naredijo kakšna 
nova oblačila. Ostale smeti pa smetarji dajo na ve-
lik kup, potem jih pa zalivaj. To sem videl na te-
leviziji. Pa še steklo moramo dat posebej. Pa ne 
smemo v napačni kontejner metat, saj gor piše kam 
kaj paše.

Jošt:«Smeti ločujemo, ker jih ne rabimo on ker 
hrana ne sme biti med papirjem.«

Tomaž:« V vrtcu dajemo papir v škatlo za papir, 
potem ga pa odnesemo v kontejner za papir. Olup-
ke in ogrizke pa dajemo v kantico. Lončke od čaja 
pa dajemo v tulc, potem pa med plastiko.

Elle:« Zato, ker imamo veliko kontejnerjev in gor 
piše kam moramo metat.

Aljaž:« Zato, da kaj drugega naredijo iz plastike 
in papirja.«

Valentina:« Če daš vse skupaj, ne paše skupaj, 
potem morajo drugi zbirat.«

Hana:« Iz papirja naredijo nov papir.«
Neva:« Zato, da se vse ne zmeša.«

Vzgojiteljice  in otroci iz vrtca Škofljica

Tako skrbno zbiramo plastične lončke.

Ločevanje papirja 

Kako je nastal grad?



30

Vzgoja in izobraževanje

Košček Koreje na Škofljici   
V petek, 28. 1. 2011, smo se učenci 

sedmih, osmih in devetih razredov zbrali 
v avli OŠ Škofljica. 

Na pobudo ženskega Društva za mir 
smo imeli predavanje o Koreji, kjer je 
mir vrednota, za katero se nenehno pri-
zadevajo, saj so nenehni spori med Južno 
in Severno Korejo. Predavanje je vodila 
Sun Woo Irgl. Na kratko nam je predsta-
vila Korejo in njeno zgodovino. Izvedeli 
smo marsikaj zanimivega. Komaj pa smo 
dočakali prikaz borilne veščine tekvon-
do. To je južnokorejska borilna veščina, 
ki vsebuje pot od noge do pesti na roki. 
Ostali smo odprtih ust, ko so nam poka-
zali nekatere gibe, dih pa nam je jemalo, 
ko so lomili les, kasneje še opeke. Bili 
smo navdušeni, toda kmalu je bilo konec 
in morali smo oditi v razrede, ravnatelj 
pa nas je še posvaril, naj te borilne ve-
ščine doma ne poskušamo brez treninga.

 Ines Marjetič, 8. a
Foto: Andrej Mohorič

Zdaj bo na šolo pa res kmalu prišla pomlad
V sredo, 16. februarja 2011, je imel 

sošolec Gal Vid govorni nastop. Pri 
družbi se učimo o panonskem svetu in 
on je predstavil kurentovanje. 

Ko je končal z nastopom, pa se je zgo-
dilo: Skozi vrata je »priletel« kurent. 
Začel je skakati in ropotati z zvonci po 
razredu. Ko je končno snel masko, smo 
videli, da je to pravzaprav gospod Beno. 
Bil je zelo zadihan, saj skakati s kakšni-
mi 40 kilogrami opreme na sebi ni mačji 
kašelj. On je kurent s Ptujskega polja. 
Razložil nam je, da niti dve maski nista 
enaki. Podrobno je opisal obleko in na-
stanek kurentov. Povedal je, da kurenti 
prinašajo pomlad in dobro letino, odga-
njajo pa zlo in zimo. Jadran in Matej sta 
pomerila masko, Urška pa je na ježevko 
zavezala papirnat robček. Kurent je nato 
odšel še po ostalih razredih. 

No, zdaj bo na šolo pa res kmalu prišla 
pomlad!

Rok Brglez, 5. C
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Likovno delo meseca januarja

Najmlajši Tutorji na OŠ Škofljica

Likovno delo meseca januarja je ustva-
ril učenec 7. b-razreda Sebastjan Jovič. 
Izbrati si je moral likovno kompozicijo 
in jo upodobiti z linearnimi elementi. Se-
bastjan si je izbral krožno kompozicijo in 
jo upodobil s flomastrom ter svinčnikom. 
Upodobil je portret s pomočjo črt. V ne-
navadno zamišljeni izdelek je nanizal ele-
mente v obliki svinčnika in radirke. Tako 
je oblikoval portret glave. Črte obraza in 
las poudarjajo krožno, sklenjeno in zaprto 
kompozicijo. Oko in uho še posebej izsto-
pata, predstavljata ju radirki. Le na tem 

delu se nahajata barvni ploskvi, vsi ostali 
deli portreta so prikazani s črtami. Likovna 
kompozicija je uravnotežena. Poleg oblike 
radirk je nanizal tudi svinčnike v različnih 
gostotah in smereh. S tem je na obrazu do-
ločil nos in usta pa tudi lase in vrat. Likov-
ni izdelek deluje elegantno, saj je uporabil 
tanke linije. Uporabil je dve kontrastni 
barvi, rdečo in zeleno. Ti dve barvi sta si 
po svetlosti enaki in tako ne zmotita obli-
ke, ki jo rišejo svinčniki. Postopek likovne 
tehnike je bil izveden dosledno. Učenec 
je bil samostojen in ni potreboval pomoči 

učiteljice. Med 
svojim delom je 
pokazal navduše-
nje nad likovnim 
izražanjem in 
pripravljenost za 
ustvarjanje. Prav 
tako je pokazal 
vztrajnost in do-
slednost.

Monika Kastelic, 
9. a

Učenka Veronika Gale je v decembrski 
številki Glasnika napisala, da se je letos 
na OŠ Škofljica pojavilo in tudi zaživelo 
tutorstvo ter da je to oblika druženja in ne-
sebične pomoči mlajšim ali vrstnikom. Tu-
torstvo se je oprijelo tudi v prvi triadi. Vseh 
tutorjev je kar 35, vendar se način dela po 
triadah nekoliko razlikuje.

Kdo je lahko tutor? Tutor je lahko vsak 
učenec ali učenka, ki na nekem področju 
kaže presežek – ne le šolskega znanja, am-
pak tudi na področju iger, socialnih spre-
tnosti ipd. 

 
Kako so učenci prvih in drugih razredov 

odgovorili na vprašanje: »Kdo je tutor?« 
Tutor je učenjeljub, znanjerazlagalec, 

učenik, matematoljub, okoljeljub, vsezna-
lec, varuh, inštruktor, znanjedajalec, rado-
pomagač, skrbnoljub, maliznalec, izobra-
ževalec, skrbitelj, radobralec, prostovoljec, 
naravoslovec, pomočnik, prijatelj, strpnik, 
družabnik, knjižni molj, ljudoljub, super-
bralec, razlagalec, vedar, radopomagalec.

Za tretješolce pa je tutor poleg navede-
nega tudi nekdo, ki si vzame čas; pokaže, 
nariše, razloži; ti ne da za prepisati, ampak 
ti pomaga narediti; ve, da nekdo nečesa ne 
zna; se za nekaj sam odloči in ne zato, ker 
mu rečejo drugi. 

Na srečanju tutorjev smo se pogovarjali, 
da tutor poučuje in se tudi sam uči. Razmi-
šljali smo ob dveh citatih, in sicer ob citatu 
dr. Evelin Blose Holman, ki pravi »Vsak 
človek je za nekaj nadarjen. Ugotoviti mo-
ramo samo, za kaj«, in ob Goethejevi mi-
sli »Ne skrivajte svojih darov. Za rabo so 
ustvarjeni. Sončna ura v senci je brez vre-
dnosti«. 

Učenci tutorji v prvem razredu so svoje 
razumevanje izrazili takole: 

- Zelo rada pomagam svojim sošolkam in 
sošolcem. Imam svoje talente in vem, da jih 
imajo tudi drugi.

- Nekoč sem pomagala nekemu fantu, 
svojemu sošolcu. Morala sem mu večkrat 
razložiti in v tem sem zelo uživala. 

- Moji sošolci so zelo dobri, ampak eni 
malo slabši. Ampak vsak ima talent. Na 
primer tega, da so se sposobni učiti in na 
koncu znajo, ko jim sošolci pomagajo. 

- Nekoč sem pomagala sestrici napisati 
narek. Narekovala sem ji. Všeč mi je bilo, 
da sem ji lahko pomagala, čeprav je dve leti 
starejša od mene. 

Tutorji drugega razreda so razmišljali:
- Sošolec zna matematiko dobro, samo ne 

zna dobro slovenščine.
- Največkrat pomagam sošolki. Matema-

tika ji ne gre dobro od rok, ampak ima ta-
lent v branju. Zelo mi je v veselje pomagati. 
Kmalu bo že zelo dobro znala matematiko.

- Sošolka ima največje težave pri mate-
matiki. Dobra je pri glasbi. Pri matematiki 
ji ne gre najbolje od rok.

- Jaz največ pomagam sošolki. Ampak 
meni je to všeč, ker bi rada, da se čim več 
nauči. Največ težav ima z matematiko. Ko 
ji pomagam, ji gre veliko bolje. Kmalu bo 
že veliko več znala. Njen talent pa je, da se 
domisli zelo dobre igre.

- Sošolka zna slovenščino zelo dobro. 
Samo ne zna dobro matematike.

In učenci tutorji tretjih razredov menijo: 
- Sončna ura ne dela v senci, zato če jaz 

ne bom pomagal sošolcu, tudi on ne bo 
znal.

- Jaz pomagam sošolcu pri vseh predme-
tih, največkrat pa pri matematiki. Skušam 
ga naučiti računati na krat. Počasi opažam, 

da mu gre zmeraj bolje. 
- Moj sošolec ne razume veliko stvari, 

ampak jaz verjamem, da ima talent, ki se 
skriva v njem. 

- Moja sošolka je nadarjena v risanju. 
Lepo riše in meni je v veselje, da gledam 
njene risbice. Kadar je narisala kaj lepega, 
sem zavpila.

- Ne skrivaš svojih sposobnosti, misliš s 
svojimi možgani, ne zakriješ svojih misli, 
ampak se poglobiš v talent tistega, ki mu 
pomagaš.

- Ne obdržiš svojih talentov samo zase, 
temveč jih tudi deliš z drugimi. Če boš učil 
druge, bodo morda tudi drugi učili tebe.

- Če nekdo nekaj dobro zna, naj to deli z 
drugimi. Morda mu bodo oni pomagali ti-
sto, česar on ne zna.

- Vsaka stvar je vredna. Tudi sončna ura 
je vredna, čeprav ne dela v senci. Ampak je 
zelo vredna, zato ker jo je težko narediti.

- Ne skrivaj svojih talentov. Ustvarjeni 
so za delo in pomoč. Če si nadarjen za no-
gomet, ne igraj samo z najboljšimi, ampak 
igraj tudi z drugimi.

- Ko poučujem druge, se učim strpnosti in 
razločnega govorjenja. In to me zelo veseli.

Učenci skozi tutorstvo razvijajo kvalite-
to, da jim je mar za druge, želijo pomagati 
drug drugemu, razvijajo samoiniciativnost 
in pri tem vedo, na koga se lahko obrnejo. 
Pri tem niso popolnoma samostojni, saj jim 
pomagamo učiteljice. Vsako iskanje pomo-
či ali izvajanje pomoči je prostovoljno in v 
soglasju s starši. Tutor lahko postane vsak, 
saj ima vsak otrok določene spretnosti, do-
ločene talente, določena znanja, ki jih lahko 
posreduje drugim.      

Regina Bokan, mentorica tutorjev prve 
triade
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Vzgoja in izobraževanje

Zimska šola v naravi na Pohorju
V ponedeljek, 17. januarja 2011, ob 

7.30 smo se učenci 6. a in 6. d odpeljali na 
Pohorje za pet dni, do 21. januarja 2011.

Odšli smo izpred šole, peljali smo se 
približno dve uri. Ko smo prišli, smo do-
bili ključe sob, v katere smo se namestili 
po štiri. Ko smo se preoblekli in namesti-
li po sobah, smo šli na kosilo. Po kosilu 
smo se oblekli v smučarsko obleko in šli 
na avtobus ter se odpeljali na smučišče, 
kjer so nas preizkusili in razdelili po sku-
pinah. Tako smo končno šli smučat. Smu-
čali smo do 16. ure in nato z avtobusom 
odšli nazaj v hotel. Nato smo pospravili 
smučarsko opremo in se spet preoblekli, 
malo počakali in odšli na predavanje, nato 
na večerjo. Po večerji smo se oblekli in 
obuli ter šli na nočni pohod do gondole, 
ki je blizu smučišča za Zlato lisico. Z gon-
dolo smo se spustili do dna smučišča, nato 
smo se odpeljali nazaj gor, pripešačili do 
hotela Tis in polni novih vtisov odšli spat.

Naslednji dan smo vstali ob 7. uri, zaj-
trkovali, se hitro oblekli in z avtobusom 
odpeljali na smučišče. Ko smo prišli na 
smučišče, smo takoj začeli s smučanjem. 
Smučali smo od 9. do 15. ure, potem smo 
se odpravili v hotel na kosilo. Po kosilu 
smo imeli krajše predavanje, nato prosti 

čas in za tem predavanje do 
večerje. Po večerji smo od-
šli na nočno smuko na Po-
horje – Zlata lisica in čopka. 
Po dveh urah nočne smuke 
smo šli nazaj v hotel in se 
pripravili na nočni počitek.

19. januar je bil podoben 
prejšnjemu dnevu – brez 
nočne smuke. 

20. januarja pa smo po 
večerji ponovno uživali v 
nočni smuki. 

21. januarja ob 7.30 je bil 
zajtrk, po zajtrku smo smu-
čali do 15. ure. Po smučanju 
je sledilo kosilo in po kosilu 
priprave na vrnitev domov. 
Iz hotela smo odšli ob 16. 
uri in prispeli pred škoflji-
ško šolo ob 18. uri, kjer so 
nas že nestrpno pričakovali 
domači.

Druga skupina učencev 6. 
b in 6. c je bila v šoli v nara-
vi 14. februarja.

Manca Milar, 6. a

Na sliki so dobitniki Prešernovih priznanj.

Na sliki: Julija Ceglar, Tjaša Mučič, Teja Slana  

Na sliki: Tian Leljak, Andraž Dražumerič, Jakob Blatnik

Dobitniki šolskih Prešernovih priznanj 
OSREDNJE PREŠERNOVO PRIZNANJE ZA POU-

STVARJALNE DOSEŽKE na gledališkem in glasbenem po-
dročju prejme učenka 9. razreda TAJDA LIPLIN ŠERBETAR. 

Na LITERARNEM PODROČJU prejme pohvalo učenka
– ZALA JUVAN, 6. B, za zbirko kratke proze Šola za živali.
Šolska Prešernova priznanja prejmejo:
V tekmovalni kategoriji 4. in 5. razredov:
– ROK BRGLEZ, 5. C, za pripoved Zlati kipec, in
– MAŠA GOLOB, 4. B, za Mojo prvo pesniško zbirko.
V tekmovalni kategoriji 6. in 7. razredov:
– KLARA TOMAŽIČ, 6. B, za zbirko pesmi Čustva.
V tekmovalni kategoriji 8. in 9. razredov:
– KARMEN VONČINA, 8. C, za zbirko pesmi, in
– KSENJA ŽNIDARŠIČ, 9. A, za mladinsko povest Preblisk.
Na LIKOVNEM PODROČJU so učenci tekmovali v vsaki 

posamezni triadi. Šolska Prešernova priznanja prejmejo:

V prvi triadi:
– NAJA LASIČ, 2. razred, Lavrica, 
– LUKA DERENČIN, 2. C, in
– NEJC HORVAT, 2. C.
V drugi triadi:

– ROK BRGLEZ, 5. C, 
– KATJA NERED, 5. D, in
– LUKA VESEL, 5. E.
V tretji triadi:
– EVA GRABNER, 9. C, 
– SABINA STRAŽIŠAR, 8. D, in
– ANŽE VESEL, 9. C.
Za PODROČJE FOTOGRAFIJE prejmejo šolska 
Prešernova priznanja:
– LUCIJA KOČAR, 8. B,
– SABINA STRAŽIŠAR, 8. D, in
– VESNA KNEZ, 8. D.

Čestitamo!
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Široko odprta vrata 
Januar in februar na Gimnaziji Želimlje

Prva meseca novega koledarskega leta 
je na Gimnaziji Želimlje in v Domu Ja-
neza Boska zaznamovalo pestro obšol-
sko dogajanje. Obiskali smo gledališko 
predstavo v Ljubljani in glasbeno-akro-
batsko v Gradcu, na zimskem športnem 
dnevu smučali, drsali, plavali ter plani-
narili doma in v tujini, za nami sta kon-
cert mešanega in dekliškega pevskega 
zbora, praznovanje Janeza Boska in še 
en angleški konec tedna. Vsem, ki so že-
leli tudi sami okusiti delček življenja na 
tukajšnji šoli in ob njej, pa je naša usta-
nova široko odprla svoja vrata ob dnevu 
odprtih vrat in informativnih dnevih.

Številni obiskovalci iz vse Sloveni-
je so se v Želimljem najprej zbrali v 
soboto, 15. januarja, ob dnevu odprtih 
vrat gimnazije in doma. Med njimi je 
bilo precej devetošolcev, ki razmišljajo 
o vpisu na želimeljsko gimnazijo, ven-
dar so s seboj pripeljali tudi bratce in 
sestrice, starše in stare starše, sosede in 
znance. Mnoge so na obisk s ponosom 
povabili sedanji ali nekdanji dijaki. 

Pri pouku in ob njem
Med vodenim ogledom ustanove, na 

katerega so jih popeljali dijaki, ki šolo 
in okolico seveda najbolje poznajo, so 
obiskovalci lahko že pokukali v ka-
kšno učilnico, kjer je medtem potekal 
čisto običajni pouk, poklepetali z dija-
ki ali ravnateljema gimnazije in doma, 
se ustavili ob stojnicah ali na malici v 
klubu. Nato so se lahko tudi sami ude-
ležili treh skrajšanih ur pouka katerega 

izmed naravoslovnih in družboslovnih 
predmetov ali jezikov. Tisti najbolj ve-
doželjni pri tem pouka niso le opazovali, 
temveč so se vanj dejavno vključili in se 
tudi česa novega naučili. Kdor pa se je 
želel prepričati o tem, da se na gimnaziji 
poleg pouka dogaja še kaj, je lahko obi-
skal vivarij, kapelo, zaplesal v dvorani 
dona Boska ali poklepetal z urednicami 
dijaškega časopisa Preblisk. 

Ob poldnevu so se nato vsi skupaj 
zbrali na zaključni prireditvi v telova-
dnici, ki se je ob tej priložnosti izka-

zala za premajhno. Tam je z izvirnimi 
domislicami in igranimi prizori iz (ob)
šolskega življenja obiskovalce nasmejal 
dijaški voditeljski par, z glasbo so jih za-
zibali šolski glasbena in plesna skupina 
ter dekliški in mešani zbor gimnazije, 
prisotne pa sta nagovorila ravnatelj Gi-
mnazije Želimlje Peter Polc in ravnatelj 
Doma Janeza Boska Peter Končan.

Stari znanci in bodoči dijaki
Tudi udeležence informativnih dni v 

petek, 11., in soboto, 12. februarja, so po 
predstavitvi gimnazije in doma v Majc-
novi dvorani ter posredovanju vseh za 
vpis pomembnih informacij po ustanovi 
popeljali dijaki. Ob koncu ogledov so se 
nato vsi skupaj zbrali v jedilnici, kjer so 
obiskovalci ob malici lahko poklepetali 
z vzgojitelji, profesorji, ravnateljema, 
sedanjimi in nekdanjimi dijaki ter dobili 
odgovore na vsa morebitna vprašanja. 

Med obiskovalci je bilo mnogo starih 
znancev želimeljske ustanove, ki imajo 
ali so imeli na tukajšnji gimnaziji brate 
in sestre, so se udeležili že dneva odpr-
tih vrat ali pa sem prihajajo na duhovne 
vaje. Nekateri so bili že trdno odločeni 
o vpisu na Gimnazijo Želimlje, drugi pa 
so šli pogledat tudi še drugam in se bodo 
o vpisu dokončno odločili do 23. marca, 
ko je treba srednjim šolam posredovati 
prijave zanj.

Mojca Leskovec

Dijaki na angleškem koncu tedna z rojenim govorcem angleščine Jasonom Batsonom. 
avtor Peter Polc

Številnim obiskovalcem se je na dnevu odprtih vrat predstavila dijaška glasbena skupina 
Škampi. avtor Benjamin Kralj

Vzgoja in izobraževanje 
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OBVESTILA SVETOVALNE SLUŽBE  

Do 31. marca 2011 je čas za vlaganje zahtevkov za povrnitev trošarine za pogonska goriva v letu 2010. 
Za leto 2010 ni sprememb v primerjavi s predhodnim letom. Tudi obrazec ostane enak. Priložen je obra-
zec za fizične osebe, pa tudi krajši pisni prispevek. V njem je na koncu namig, kako ravnati, če vlagatelj 
ne pozna natančnih podatkov o površinah, za katere vlaga zahtevek (ne vpisujte podatka, da bi se tako 
izognili popravljanju zahtevka). Dodatne informacije tudi na spletni strani carine: 

http://www.carina.gov.si/si/informacije/obcani/vracilo_trosarine_obdelovalcem_zemljisc/.

1. marca 2010 se Kmetijsko-svetovalna služba, enota Ig, znova seli na lokacijo na Igu, in sicer na naslov 

Gasilska ulica 10, 1292 Ig, telefon 01/290 94 62.
Kmetijski svetovalec

Zlatko Krasnič

Letno poročilo o spremljanju skladnosti pitne vode
Letno poročilo o spremljanju skladnosti 

pitne vode iz vodovodnih sistemov v upra-
vljanju Občine Škofljica za leto 2010

Občina Škofljica upravlja tri vodovo-
dne sisteme, preko katerih se s pitno vodo 
oskrbujejo prebivalci naselij Želimlje, 
Orle in Dole. Operativno vzdrževanje vseh 
treh sistemov izvaja podjetje Elins d.o.o. 
iz Želimelj. Hkrati se vrši redni nadzor nad 
kvaliteto oziroma skladnostjo pitne vode z 
zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS 
št. 19/2004 z dopolnitvami), ki ga je v letu 
2010 izvajal Zavod za zdravstveno varstvo 
Ljubljana. V sklopu nadzora je bilo opra-
vljenih 10 sanitarno higienskih pregledov, 
v ob katerih je bilo odvzetih 50 vzorcev. 

Rezultati so prikazani v tabelah.

Neskladni vzorec je bil od-
vzet na izpustni cevi vodohra-
na, vzorčenje je bilo po izpira-
nju ponovljeno, rezultati  so bili 
skladni z zahtevami Pravilnika 
o pitni vodi. Obstaja velika ver-
jetnost, da je bil vzrok napaka 
pri vzorčenju. Glede na rezulta-
te analiz se ocenjuje, da je bila v 
letu 2010 oskrba s pitno vodo iz 
sistema Želimlje varna.

Glede na rezultate preskuša-
nja in ugotovitve v letu 2010 se 
ocenjuje, da oskrba s pitno vodo 
iz sistema Dole ni bila varna, 
zato še vedno velja ukrep preku-
havanja pitne vode za uporabo v 
prehrambene namene. V teku je 
izgradnja novega vodovodnega 

sistema, ki  bo pitno vodo dovajal iz 
vodovoda Šmarje. Pričakuje se, da 
bo gradnja končana do poletja, upo-
rabniki pa se bodo predvidoma lahko 
pričeli priključevati jeseni 2011, ko 
bo pridobljeno uporabno dovoljenje. 
Želja vseh je, da bi bili dejanski roki 
krajši od predvidenih.

Oskrba s pitno vodo je bila v letu 
2010 ocenjena kot varna.  Razen ene 
pritožbe tudi ni bilo odziva uporab-
nikov o nepravilnostih pri delovanju 
sistema. V konkretnem primeru je 
bila javljena motnost vode, vendar 
vzorčenje na prijavljenem mestu ni 
izkazalo neskladja vode z zahtevami 
pravilnika o kvaliteti pitne vode.

VODOVOD
ŽELIMLJE

Redni 
mikrobiološki 
preskusi

Clostridium
perfrigens

Redni 
fizikalno 
– kemijski 
preskusi

Občasni 
fizikalno– 
kemijski 
preskusi

Odvzeti vzorci iz 
omrežja

9 1 3 1

Skladni vzorci iz 
omrežja

9 1 3 1

Neskladni vzorci iz 
omrežja

0 0 0 0

Odvzeti vzorci iz 
vodov. objektov

3 / / /

Skladni vzorci iz 
vodov. objektov

2 / / /

Neskladni vzorci iz 
vodov. objektov

1 / / /

Skupaj odvzeto 
število vzorcev

12 1 3 1

Skupaj skladni 
vzorci

11 1 3 1

Skupaj neskladni 
vzorci

1 0 0 0

VODOVOD
ORLE

Redni 
mikrobiološki 
preskusi

Clostridium
perfrigens

Redni 
fizikalno 
– kemijski 
preskusi

Občasni 
fizikalno– 
kemijski 
preskusi

Odvzeti vzorci iz 
omrežja

9 2 4 3

Skladni vzorci iz 
omrežja

9 2 4 3

Neskladni vzorci iz 
omrežja

0 0 0 0

Odvzeti vzorci iz 
vodov. objektov

1 / / /

Skladni vzorci iz 
vodov. objektov

1 / / /

Neskladni vzorci iz 
vodov. objektov

0 / / /

Skupaj odvzeto 
število vzorcev

10 2 4 3

Skupaj skladni 
vzorci

10 2 4 3

Skupaj neskladni 
vzorci

0 0 0 0

VODOVOD
DOLE

Redni 
mikrobiološki 
preskusi

Clostridium
perfrigens

Redni 
fizikalno 
– kemijski 
preskusi

Občasni 
fizikalno– 
kemijski 
preskusi

Odvzeti vzorci iz 
omrežja

8 1 3 1

Skladni vzorci iz 
omrežja

3 1 3 1

Neskladni vzorci iz 
omrežja

5 0 0 0

Odvzeti vzorci iz 
vodov. objektov

1 / / /

Skladni vzorci iz 
vodov. objektov

0 / / /

Neskladni vzorci iz 
vodov. objektov

1 / / /

Skupaj odvzeto 
število vzorcev

9 1 3 1

Skupaj skladni 
vzorci

3 1 3 1

Skupaj neskladni 
vzorci

6 0 0 0

Gospodarstvo in turizem
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Plinifikacija na območju  Škofljice
V zadnjem času je med prebivalci Ško-

fljice zaznati povečano povpraševanje po 
oskrbi z zemeljskim plinom. Pisali ste 
nam nekateri prebivalci Škofljice, sku-
pnost stanovalcev naselja Lanovo, neka-
teri ste iskali odgovore tudi pri županu in 
dogovorili smo se, da v vašem občinskem 
časopisu podrobneje predstavimo naše 
načrte za plinifikacijo občine Škofljica.

Plinovodno omrežje je na tem območju 
že od leta 2001, leta 2003 je bila z izgra-
dnjo plinovoda po Dolenjski cesti izve-
dena navezava na plinovodno omrežje v 
Mestni občini Ljubljana in s tem podana 
možnost odjema zemeljskega plina.

 Škofljica je napredna občina, saj je da-
ljinska oskrba s plinom zanesljiv znak, da 
v občini razmišljajo tudi za bodoče prebi-
valce, da jim bo omogočena zanesljiva in 
ekološko sprejemljiva oskrba z energijo. 

Nizka cena zemeljskega plina ni nje-
gova edina konkurenčna prednost. Pla-
čevanje stroškov ogrevanja glede na po-
rabo brez predhodnega nakupa goriva na 
zalogo, zanesljivost oskrbe, dejstvo, da 
plinska peč potrebuje le malo prostora za 
namestitev, upravljanje z njo je enostav-
no, prilagojeno znanju in sposobnostim 
vsakogar izmed nas, vse to so prednosti 
oskrbe z zemeljskim plinom. 

Pa še na nečesa ne smemo pozabiti. V 
skrbi za čistejše okolje je zemeljski plin 
prava izbira, saj je najčistejše fosilno 
gorivo, je energent prihodnosti. Zemelj-
ski plin je energent, ki je zaradi izredno 
majhnih emisij pri zgorevanju odlična al-
ternativa vsem drugim fosilnim gorivom, 

zato je uporaba plina za ogrevanje »zele-
ni prispevek« posameznika k izboljšanju 
kakovosti zraka. Resničnost te trditve je 
mogoče preveriti prav v Mestni občini 
Ljubljana, kjer se je izmerjena vrednost 
koncentracij od leta 1990, ko je znašala 
100 mikrograme/m3 zmanjšala na 4 mi-
krograme/m3, kar je posledica priključe-
vanja obstoječih in novih stavb na daljin-
ske sisteme.

Zemeljski plin se upravičeno ponaša z 
nazivom zeleni plin, zato je razumljivo 
tudi zanimanje krajank in krajanov Ško-
fljice zanj. Prizadevali si bomo, da bomo 
vaše želje uresničili.

V nadaljevanju vam bomo podrobneje 
predstavili, kako je in bo v prihodnje po-
tekala plinifikacija občine Škofljica.

Od leta 2003 se izvaja plinifikacija ob-
močja Škofljice in Lavrice. Glavno plino-
vodno omrežje poteka ob cesti Ljublja-
na–Grosuplje čez Lavrico do Škofljice. 
Na območju Škofljice je zgrajeno glavno 
omrežje ob Dolenjski cesti s priključni-
mi plinovodi na Kočevski ulici, Ob pošti, 
Ravenski poti ter Šmarski cesti. V letu 
2009 je potekala gradnja plinovodnega 
omrežja in priključnih plinovodov na 
območju Pevčeve doline, v kateri so bile 
zajete Albrehtova ulica, Finčeva ulica, 
Gratova ulica, Hribi, Mijavčeva ulica in 
Puciharjeva ulica, tako da je danes celo-
tna Pevčeva dolina plinificirana. 

V Industrijski coni Škofljica je že ak-
tivno plinovodno omrežje, zato je Ener-
getika Ljubljana predvidela gradnjo po-
vezovalnega plinovoda čez Kočevsko 

cesto, ki bo delujoče plinovodno omrežje 
Industrijske cone Škofljica povezala z že 
z zgrajenim plinovodnim omrežjem na 
območju naselja Lanovo. Energetika Lju-
bljana je za navedeni projekt zaprosila za 
izdajo gradbenega dovoljenja, ki ga pri-
čakuje v mesecu februarju, temu bo sle-
dila izgradnja plinovodnega omrežja do 
naselja in izdaja uporabnega dovoljena, 
tako da bo naselje Lanovo ob koncu leto-
šnje kurilne sezone lahko priključeno na 
zemeljski plin. Čas priklopa oziroma pre-
hoda z utekočinjenega naftnega plina na 
zemeljski plin bo usklajen z odjemalci.

V letošnjem letu načrtujemo še gradnjo 
plinovodnega omrežja po Cesti ob Bar-
ju, Habičevi ulici in Ulici Jerneja Petriča, 
kjer se bo gradnja prilagodila sočasni gra-
dnji druge komunalne infrastrukture. 

To je zgolj grob opis predvidenih inve-
sticijskih aktivnosti, ki jih nameravamo 
izvesti v letošnjem letu, in namesto za-
ključka:

v Ljubljani z okolico smo zgradili že 
950 kilometrov plinovodnega omrežja. 
Ne uporabljajte ga samo za to, da hodite 
po njem. Izkoristite njegove prednosti. 

     
   Energetika 

Ljubljana

Informacije za priklop na zemeljski 
plin: Energetika Ljubljana, d. o. o., Ve-
rovškova 62, Ljubljana, klicni center 
080 2882 ali www.energetika-lj.si. 

Zaključki akcije očistimo Slovenijo v enem dnevu! 
Kako naprej? 

Konec januarja je v dvorani državnega 
sveta potekal posvet z naslovom »Zaključ-
ki akcije očistimo Slovenijo v enem dne-
vu! Kako naprej?«

Prisotne je na posvetu pozdravil predse-
dnik državnega sveta mag. Blaž Kavčič, 
ki je povedal, da se mora Slovenija tako 
na lokalni kot na državni ravni še naprej 
razvijati in nadgrajevati sisteme ravnanja 
z odpadki. Odgovorno ravnanje z odpadki 
se začenja že v domačem gospodinjstvu in 
pred domačim pragom s pravilnim ločeva-
njem odpadkov. Glede na to, da so se ko-
ličine odpadkov v Sloveniji v zadnjih letih 

povečale za več kot polovico, je ločevanje 
najmanj, kar lahko naredimo. Še pomemb-
nejše pa je seveda preprečevanje nasta-
janja odpadkov, saj z malomarnim in ne-
odgovornim odnosom do okolja škodimo 
ne samo svoji okolici, ampak predvsem 
samemu sebi. Eden ključnih elementov 
dolgoročnega in trajnega izboljšanja stanja 
je ozaveščanje. Čeprav se pojavljajo smer-
nice in pobude, ozaveščanje ni sistemsko 
urejeno. Celoten družbeni sistem bi mo-
ral imeti zavest in odgovornost do čistega 
okolja, v katerem živimo in ga zapuščamo 
zanamcem. Začeti bi morali že v vzgojnih 
izobraževalnih ustanovah, saj je trenutno 

vključitev okoljskih vsebin in aktivnosti 
odvisna od naklonjenosti vodstva.

Na temo nelegalnih odlagališč odpadkov 
in sanacijo le-teh in ozaveščanja javnosti 
so s prispevki sodelovali strokovnjaki z 
Ministrstva za okolje in prostor RS, Re-
publiškega inšpektorata za okolje, Medob-
činskega inšpektorata Velenje in Komunal-
nega podjetja Vrhnika.

Organizatorji akcije so prisotne sezna-
nili z rezultati akcije. Povedali so, da je 
v akciji sodelovalo približno 270.000 po-
sameznikov prostovoljcev, zbranih pa je 
bilo 15.000 ton odpadkov. Akcija je bila 

Gospodarstvo in turizem
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Popis divjih odlagališč 2011
Prostovoljci znova združujemo 

moči – Vabilo k akciji iskanja divjih 
odlagališč

Lanskoletna akcija Očistimo Slo-
venijo v enem dnevu, ki jo je orga-
niziralo društvo Ekologi brez meja, 
je bila nekaj izjemnega. Prostovoljci 
smo poiskali, prijavili in tudi počisti-
li veliko divjih odlagališč v naravi. 
Tudi v naši občini je bilo evidentira-
nih kar nekaj odlagališč. 

Prostovoljske čistilne akcije pa 
kljub mnogim pozitivnim učinkom 
problematike divjih odlagališč ne 
morejo trajno rešiti. Tudi če bi ak-
cijo ponavljali, bi problem ostajal. 
Odpadki bi se vedno znova kopičili. 
Zato je treba začeti delati na tem, da 
nelegalnega odlaganja sploh ne bi 
bilo. Izkušnje iz evropskih držav in 
ZDA kažejo, da se je problem rešil 
šele, ko so začeli sistematično dela-
ti na njem. Podlaga za sistematično 
delo pa je popis odlagališč. S tem na-
menom je med aprilsko akcijo nastal 
prvi vseslovenski register divjih od-
lagališč.

 
Čeprav so divja odlagališča tako 

zelo moteča in tudi nevarna za vse 
nas, pred aprilom 2010 večina sloven-
skih občin ni imela popisanih divjih 
odlagališč na svojem območju, zato 
tudi ni bilo mogoče pripraviti načrta 
za spopad z nelegalnim odlaganjem. 
Čeprav sta tako popis kot ustrezni 
sanacijski načrt za občine po zakonu 
obvezna, je stanje, kakršno je, razu-

mljivo. Za pripravo kakovostnega 
načrta je treba redno popisovati divja 
odlagališča, kar je drago in zamudno. 
Vse občine v Sloveniji bi popis stal 
več milijonov evrov na leto. 

Tu pa lahko na pomoč priskoči-
mo prostovoljci! Z iskanjem in zbi-
ranjem podatkov o divjih odlagališčih 
lahko po svojih močeh pomagamo, 
da se problematika divjih odlagališč 
začne reševati na učinkovit način. 
Letošnji cilj akcije je dopolniti vse-
slovenski register divjih odlagališč. 
Popisati je treba nova divja odlagali-
šča in preveriti stanje na odlagališčih, 
ki so že vnesena v register. Kajti le 
dober popis je prvi pogoj za ustrezno 
in sistematično reševanje problemati-
ke divjih odlagališč.

Register bo poleg podlage za pri-
pravo sanacijskega načrta tudi v po-
moč pri izvedbi lokalnih čistilnih 
akcij, ki marsikje potekajo že dese-
tletja. V register se bo že letos dodal 
poseben gumb, s pomočjo katerega 
bo mogoče za vsako odlagališče z 
enim klikom dobiti vse informacije, 
ki jih organizatorji lokalnih čistilnih 
akcij potrebujejo za njegovo očišče-
nje. Te informacije bodo vsebovale: 
zemljevid s točno lokacijo odlaga-
lišča, količino in vrsto odpadkov, 
število ljudi, potrebnih za čiščenje, 
morebitno fotografijo in druge poseb-
nosti ali opombe glede odlagališča.  

Kako lahko pomagamo?

1. Potrebujemo čim več prijav div-
jih odlagališč – zato pozivamo vse, 
ki poznate takšna odlagališča ali na-
nje naletite na sprehodu v naravi, da 
jih prijavite. Kot smo že omenili, 
je bilo veliko odlagališč evidentira-
nih lani, zato iščemo predvsem ti-
sta, ki jih do sedaj še nismo odkrili. 
Odlagališče lahko prijavi vsakdo. K 
sodelovanju smo povabili že večino 
društev v naši občini. S tem obvesti-
lom pa želimo pozvati še vse ostale 
občane in tako razširiti glas o akciji 
in njeni pomembnosti za naše oko-
lje. Na spletni strani www.ocistimo.
si so vse informacije, kako se tako 
odlagališče popiše in kako se prija-
vi.

Vsa najdena in popisana odlaga-

po njihovi oceni v našem in mednarodnem 
prostoru nekaj izjemnega. Nadalje smo 
bili seznanjeni, da smo z akcijo dobili prvi 
digitalni register divjih odlagališč. Med 
pripravami na akcijo se je pokazalo, da pri 
nas ravnanje z odpadki ni najbolje urejeno, 
zato je čas, da se celovito pristopi k pro-
blematiki, ki naj bi spremenila navade in 
razmišljanja vsakega posameznika, hkrati 
pa omogočila urejeno gospodarjenje z od-
padki na ravni zakonskih predpisov in or-
ganizacij. Predlagalo se je, da se določijo 
jasni kriteriji za podrobnejšo razmejitev 
pristojnosti med državo in občinami – v 
katerih segmentih je odgovorna država in 
kdaj občina. 

Stanje v občini Škofljica ni alarman-
tno, pa vendar se vedno znova pojavljajo 
na starih, že evidentiranih lokacijah kupi 
odpadkov, ki nikakor ne sodijo tja. Pro-
blem so tudi ekološki otoki, kamor občani 
nepravilno odlagajo raznovrstne odpadke 
(oblačila, avtomobilske pnevmatike, grad-
beni material). 

Menim, da lahko z ureditvijo jasnih, 
nedvoumnih in razumljivih predpisov, 
lokalnih načrtov preprečevanja nezakoni-
tega odlaganja odpadkov, z oteževanjem 
dostopa do izpostavljenih območij, ozna-
čevanjem območij z opozorilnimi napisi in 

videonadzori, dodatnimi zakonitimi mo-
žnostmi odstranjevanja in zbiranja odpad-
kov (lokalni zbirni center), ozaveščanjem 
javnosti ter nadzorom in sankcioniranjem 
v prihodnje, kot del preventive, dosežemo 
izboljšanje stanja na tem področju.

Leonida Goropevšek Kočar,
vodja Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva 
občin Škofljica in Ig

Gospodarstvo in turizem
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Tradicionalna 5 leto povezana akcija prostovoljcev
»STOP DIVJIM ODLAGALIŠČEM NA BARJU 2011 «

Vabilo nevladnim organizacijam, interesnim skupinam in posameznikom na veliko po-
vezano tradicionalno čistilno akcijo Ljubljanskega barja.

Vabilo vsem, tistim, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja z na-
ravo Ljkubljanskega barja. Velika tradicionalna, že 5. leto 
povezana akcija prostovoljcev, z nazivom STOP divjim od-
lagališčem na Barju, bo letos potekala v soboto 26. marca 
2011. 

Razveseljivo je, da je udeležba prostovoljcev vsako leto 
večja. Izboljšala se je tudi kultura varovanja okolja, kljub 
temu pa je takšna akcija na Barju še vedno potrebna.

Res je, da spomladanske čistilne akcije v vseh barjanskih 
občinah niso nič novega. Prepričani pa smo, da je s poveza-
vo prostovoljcev za okolje narejenega več. Tako kot drugod 
po Barju se akciji tradicionalno pridruži tudi veliko število 
nevladnih organizacij in posameznikov iz območja občine 
Škofljica.

Brez udeležbe številnih prostovoljcev iz gasilskih dru-
štev, lovskih in ribiških družin, članic in članov turističnih 
in športnih društev, šolarjev, skavtov, tabornikov in drugih 
okoljsko ozaveščenih posameznikov si uspešne izvedbe ta-
kšne akcije ni mogoče zamišljati. Akcije si zato ne more in 
ne sme lastiti nihče. Nenazadnje tudi zato, ker bomo s čisto 
naravo brez divjih odlagališč, pridobili vsi. Kvaliteta življe-
nja se ne meri samo z denarjem, ampak bo prej kot slej me-
rilo postalo tudi stanje narave in okolja. 

Res je tudi, da je po zakonu o varovanju okolja za odstra-
nitev divjega odlagališča v naravi odgovoren lastnik zemlji-
šča, kjer se nahajajo ti odpadki, pa je večina teh kupov smeti 
ob javnih poteh in kolovozih, ki so v lasti lokalnih skupnosti 
in ravno odstranjevanju teh je namenjena ta akcija.

Organizatorji tradicionalne povezane čistilne akcije na 

Barju bomo poskušali prostovoljce še dodatno motivirati, 
zato jim bomo poskušali zagotoviti večjo varnost in vi-
dljivost s pomočjo odsevnih brezrokavnikov in posebnih 
rokavic. Z njimi bo zagotovljena prepoznavnost njihove 
udeležbe na akciji, lahko pa jih bodo uporabljali tudi kot 
udeleženci v prometu čez celo leto.

Vabimo torej vse posameznike iz številnih prostovoljnih 
društev v občini Škofljica in vse okoljsko ozaveščene posa-
meznike, da se pridružijo skupinam, ki bodo čistile naravo 
na njihovem koncu. 

Vse podrobnosti o zbirnih mestih skupin, ki bodo sodelo-
vale pri čiščenju narave bodo objavljene na spletnem porta-
lu www.barje.net. Prostovoljci se lahko odločijo za čiščenje 
svoje okolice ali se pridružijo skupinam na drugih lokaci-
jah. Na spletnem portalu www.barje.net želimo poudariti 
prispevek vsake organizirane skupine prostovoljcev, zato 
bomo veseli informacij o vsaki skupini in območju, ki so ga 
očistili. Te informacije z navedbo skupine, številom prosto-
voljcev in koordinatorjem bomo tudi javno objavili.

Organizirano bo tudi žrebanje udeležencev akcije za lepe 
nagrade (poleti z balonom nad Barjem, knjižne nagrade, or-
ganizirani izleti po Barju, vožnja po Ljubljanici itd..) 

Za dodatne informacije lahko pokličete na 
telefon 040/464 326

Okoljevarstveno društvo Barjanski zmaj

lišča bodo v pomoč občinskim in 
prostovoljskim čistilnim akcijam 
ter vedno javno dostopna na že 
omenjeni spletni strani www.ocisti-
mo.si. 

2. Pomagamo lahko tudi kot lo-
kalni koordinatorji, katerih nalogi 
sta pomoč popisovalcem in skrb za 
kakovost registra (urejanje in poso-
dabljanje podatkov o že vnesenih 
odlagališčih ter vrednotenje odla-
gališč glede na njihov vpliv na oko-
lje). Trenutno sva v naši občini dva 

koordinatorja. Seveda je dobrodošla 
pomoč novih prostovoljcev. Zato 
vse, ki bi radi sodelovali kot koor-
dinatorji, vabimo, da se prijavijo na 
naslov popis@ocistimo.si.

Društva in ostali, ki organizirajo 
čistilne akcije, naj to sporočijo na 
info@ocistimo.si. Društvo Ekologi 
brez meja se bo potrudilo narediti 
čim večjo promocijo čistilne akcije 
in tako pritegniti k sodelovanju čim 
več občanov. 

Če imate dodatna vprašanja, po-
kličite po tel. 031 426 128 (Dejan) 
ali 051 672 480 (Marija) ali pišite na 
naslov popis.skofljica@gmail.com.

Koordinatorja za občino Škofljica
Marija Vavpotič in Dejan Dular
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Šport in rekreacija

Tradicionalno občinsko prvenstvo v veleslalomu 
Tradicionalno občinsko prvenstvo v 

veleslalomu je Športno društvo Škofljica 
v sodelovanju z občino Škofljica tokrat 
organiziralo na Starem vrhu. Tekma je 
bila zaradi slabih snežnih razmer v prej-
šnjih letih prestavljena na zgodnejši ter-
min, in sicer na soboto, 29. januarja. Kot 
kaže, je recesija udarila tudi po smučariji, 
saj je bila udeležba manjša kot običajno. 
Prijavljenih je bilo 91 udeležencev, od 
tega 70 tekmovalcev, ki so bili razdelje-
ni v 17 kategorij, deskarji in deskarske 
posebej, smučarji pa v osem kategorij pri 
moških in sedem pri ženskah. Po naših 
informacijah je bila večina neudeleženih 
kljub neizdani številki Glasnika v janu-
arju o tekmovanju obveščena. Da bi bila 
udeležba čim večja, bomo prihodnje leto 
tekmovanje predvidoma spet organizirali 
februarja.

Drugo dogajanje je potekalo po bolj ali 
manj ustaljenih navadah. Malo po sedmi 
uri zjutraj smo se udeleženci zbrali pred 
OŠ Škofljica in se najprej posladkali s 
svežimi krofi Pekarne Pečjak. Udeležen-
cev prireditev tokrat ni bilo treba razpo-
rejati po avtobusih, ker je bil eden dovolj. 
Za razliko od prejšnjih let tudi ni bilo tre-
ba deliti bonov za kosilo, ker so jih ude-
leženci prijeli ob prijavi, štartne številke 
pa so dobili v okrepčevalnici ob progi. 
Vozovnice smo razdelili po prihodu na 
Stari vrh malo pred pričetkom delovanja 
naprav na smučišču.

V oblačnem vremenu smo se tekmo-
valci pripravili na tekmovanje, ki je pote-
kalo na progi Kopa. Veleslalomska proga 
je bila primerna za vse kategorije in ve-
činoma smo jo tudi vsi uspešno prema-
gali. Kako so potekale priprave na star-
tu in razglasitev rezultatov s podelitvijo 
medalj ter seveda rezultate tekmovanja si 
lahko ogledate na spletni strani Športnega 
društva Škofljica http://www.sd-skoflji-

ca.si/. Po končanem tekmovanju smo šli 
na zasluženo kosilo v gostišče Stari vrh, 
kjer smo bili v primerjavi s prejšnjimi 
leti deležni prave pogostitve. Po kosilu 
so nekateri nadaljevali s športnimi dejav-
nostmi, organizatorji 
pa smo se posvetili 
pregledu rezultatov in 
pripravi na razglasitev. 
Ob tretji uri smo priče-
li s podelitvijo medalj, 
pokalov za absolutne-
ga zmagovalca in zma-
govalko ter diplom in 
praktičnih nagrad za 
najmlajše, ki jih je 
najboljšim podelil žu-
pan občine Škofljica g. 
Ivan Jordan. Po konča-
ni razglasitvi je sledila 
»gasilska slika«, po-
tem pa odhod v dolino 
in vrnitev domov. 

Zahvala za izvedbo 
tekmovanja gre v prvi 
vrsti organizacijski 
ekipi Športnega dru-
štva Škofljica in seveda 
donatorjem prireditve: 
Občini Škofljica ter 
podjetjema Magistrat 
International in Pekar-
ni Pečjak. Srečanje je, 
predvsem zahvaljujoč 
udeležencem, seveda 
uspelo. Vabljeni priho-
dnje leto.

Športni pozdrav 
organizacijske ekipe 

ŠD Škofljica

ŠD Škofljica 29.1.2011 14:15:27

Mesto Št. št. Priimek in ime Društvo/klub/kraj Čas Zaost. Točke

Kategorija : DESKARJI, DESKARKE
1 4 Matjaž Zupančič ŠD Škofljica 00:51.11 00:00.00 0
2 1 Primož Rigler ŠD Škofljica 00:51.14 00:00.03 0
3 5 Matic Rigler ŠD Škofljica 00:51.98 00:00.87 0
4 7 Liza Repar ŠD Škofljica 00:58.61 00:07.50 0
5 3 Hana Repar ŠD Škofljica 01:06.96 00:15.85 0
6 2 Jan Pislevič ŠD Škofljica 01:16.24 00:25.13 0
7 6 Rok Kralj ŠD Škofljica 01:26.71 00:35.60 0

Kategorija : PREDŠOLSKI  Ž (l.2004 in ml.)
1 8 Brina Zadravec ŠD Škofljica 01:05.69 00:00.00 0

Kategorija : PREDŠOLSKI  M (l.2004 in ml.)
1 9 Jaka Pušnik ŠD Škofljica 01:31.15 00:00.00 0
2 10 Jernej Topolovec ŠD Škofljica 02:04.59 00:33.44 0

Kategorija : OSNOVNA ŠOLA I  Ž (2003  2000)
1 73 Prelesnik Lara ŠD Škofljica 01:07.76 00:00.00 0

Kategorija : OSNOVNA ŠOLA I  M (2003  2000)
1 13 Jon Rot ŠD Škofljica 00:51.35 00:00.00 0
2 14 Luka Medved ŠD Škofljica 00:51.83 00:00.48 0
3 12 Juš Rot ŠD Škofljica 00:58.83 00:07.48 0

Kategorija : OSNOVNA ŠOLA II  Ž (1999  1996)
1 74 Prelesnik Petra ŠD Škofljica 00:43.68 00:00.00 0
2 18 Eva Kramar ŠD Škofljica 00:47.17 00:03.49 0
3 19 Nika Ilovar ŠD Škofljica 00:47.60 00:03.92 0
4 16 Živa Rot ŠD Škofljica 00:47.68 00:04.00 0
5 17 Ana Kramar ŠD Škofljica 01:00.75 00:17.07 0

Kategorija : OSNOVNA ŠOLA II  M (1999  1996)
1 22 Nejc Pušnik ŠD Škofljica 00:38.67 00:00.00 0
2 26 Lan Jelen ŠD Škofljica 00:41.56 00:02.89 0
3 21 Matevž Dražumerič ŠD Škofljica 00:42.66 00:03.99 0
4 20 Jan Žnidaršič ŠD Škofljica 00:42.97 00:04.30 0
5 25 Andraž Dražumerič ŠD Škofljica 00:44.62 00:05.95 0
6 23 Matija Bozja ŠD Škofljica 00:55.96 00:17.29 0
7 27 Tim Kralj ŠD Škofljica 01:05.07 00:26.40 0

Kategorija : VETERANKE  Ž (1955 in st.)
1 28 Marija Šeme ŠD Škofljica 01:05.07 00:00.00 0

Kategorija : VETERANI  M (1955 in st.)
1 29 Jože Debelak ŠD Škofljica 00:51.07 00:00.00 0
2 30 Alojz Šeme ŠD Škofljica 00:57.66 00:06.59 0

Kategorija : ČLANICE III  Ž (1965  1956)
1 32 Branka Zakrajšek ŠD Škofljica 00:50.45 00:00.00 0
2 33 Tanja Jamnik ŠD Škofljica 00:53.60 00:03.15 0
3 31 Stanka Rigler ŠD Škofljica 00:56.93 00:06.48 0

Kategorija : ČLANI III  M (1965  1956)
1 41 Tomaž Repar ŠD Škofljica 00:39.44 00:00.00 0
2 44 Lado Jelen ŠD Škofljica 00:41.04 00:01.60 0
3 43 Rajko Zakrajšek ŠD Škofljica 00:41.76 00:02.32 0
4 36 Jože Ilovar ŠD Škofljica 00:42.37 00:02.93 0
5 39 Janez Rugelj ŠD Škofljica 00:44.09 00:04.65 0
6 40 Stane Podržaj ŠD Škofljica 00:46.30 00:06.86 0
7 45 Janez Rigler ŠD Škofljica 00:46.75 00:07.31 0
8 38 Stane Bozja ŠD Škofljica 00:47.63 00:08.19 0
9 37 Pavel Cigale ŠD Škofljica 00:49.77 00:10.33 0
10 35 Henrik Zgonec ŠD Škofljica 00:50.34 00:10.90 0

Timing SK Poljane Stran 1 od 2

ŠD Škofljica 29.1.2011 14:15:27

Mesto Št. št. Priimek in ime Društvo/klub/kraj Čas Zaost. Točke
11 42 Jani Ciber ŠD Škofljica 01:45.66 01:06.22 0

Kategorija : ČLANICE II  Ž (1975  1966)
1 50 Vesna Vidmar ŠD Škofljica 00:48.09 00:00.00 0
2 47 Katja Bučar ŠD Škofljica 00:48.79 00:00.70 0
3 46 Simona Repar ŠD Škofljica 00:50.09 00:02.00 0
4 72 Lančar Irena ŠD Škofljica 00:50.19 00:02.10 0
5 48 Damjana Medvedsk... ŠD Škofljica 00:53.76 00:05.67 0
6 49 Karlina Kralj ŠD Škofljica 01:00.09 00:12.00 0

Kategorija : ČLANI II  M (1975  1966)
1 55 Gregor Rot ŠD Škofljica 00:37.50 00:00.00 0
2 57 Igor Pušnik ŠD Škofljica 00:38.38 00:00.88 0
3 51 Janez Blatnik ŠD Škofljica 00:38.86 00:01.36 0
4 59 Matjaž Rot ŠD Škofljica 00:39.43 00:01.93 0
5 58 Igor Zupančič ŠD Škofljica 00:41.39 00:03.89 0
6 52 Tomaž Bučar ŠD Škofljica 00:42.10 00:04.60 0
7 71 Prelečnik Matjaž ŠD Škofljica 00:42.41 00:04.91 0
8 54 Peter Kramar ŠD Škofljica 00:42.60 00:05.10 0
9 53 Andrej Topolovec ŠD Škofljica 00:43.09 00:05.59 0
10 56 Robi Pislevič ŠD Škofljica 00:43.45 00:05.95 0
11 60 Jože Žnidaršič ŠD Škofljica 00:45.22 00:07.72 0

Kategorija : ČLANI I  M (1985  1976)
1 64 Uroš Repar ŠD Škofljica 00:39.52 00:00.00 0
2 61 Matej Bukovec ŠD Škofljica 00:40.38 00:00.86 0
3 62 Boštjan Dolinšek ŠD Škofljica 00:40.49 00:00.97 0
4 65 Urban Brodnik ŠD Škofljica 00:41.39 00:01.87 0
5 63 Jernej Martinc ŠD Škofljica 00:51.49 00:11.97 0

Kategorija : MLADINKE  Ž (1995  1986)
1 66 Nina Blatnik ŠD Škofljica 00:42.43 00:00.00 0

Kategorija : MLADINCI  M (1995  1986)
1 69 Miha Martinc ŠD Škofljica 00:35.95 00:00.00 0
2 67 Matic Trtnik ŠD Škofljica 00:38.93 00:02.98 0
3 68 Jure Zevnik ŠD Škofljica 00:42.85 00:06.90 0
4 70 Denis Petrič ŠD Škofljica 00:48.00 00:12.05 0

Timing SK Poljane Stran 2 od 2
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Šport in rekreacija 

Nov par točk ŠD Škofljice z gostovanja na Igu

Rokometaši doma s Sevnico

V soboto, 19. februarja 2011, je član-
ska rokometna ekipa ŠD Škofljica gosto-
vala na Igu pri ekipi Mokerca in v svojo 
zbirko dodala nov par točk.

Spremljali smo tekmo, ki je upraviči-
la naziv lokalnega derbija – še več, po 
prikazani igri in borbenosti je bil to brez 
dvoma derbi kroga. Ozračje v dvorani 
je bilo naelektreno že v času ogrevanja 
igralcev in tako vzdušje se je med tekmo 
še stopnjevalo.

Prva žoga je pripadla domačinom, 
vendar so prvo vodstvo dosegli gostu-
joči rokometaši. Sledilo je izenačenje 
pa spet vodstvo gostov in ta tempo se je 
nadaljeval skozi cel prvi polčas, saj je 
bila ekipa ŠD Škofljica ves čas v vod-
stvu, vendar razlika ni bila nikoli večja 
od treh zadetkov. Omeniti velja dogodek 
iz 4. minute, ko je bil zaradi grobega 
prekrška diskvalificiran (rdeči karton) 
domači vratar Tica. Po mnenju mnogih 
je bil to prelomni trenutek na srečanju, 
saj je omenjeni igralec prvi vratar ekipe. 
Ves prvi polčas smo spremljali trdo, mo-
ško, na trenutke grobo igro, v kateri pa 
so gostje prikazali za kanček boljšo igro 
v napadu in rezultat vseskozi držali sebi 
v prid. Kljub temu so domačini ob koncu 
polčasa izenačili, tako da sta ekipi odšli 
na odmor pri rezultatu 16 : 16.

Tudi v drugem delu sta ekipi nadalje-
vali z enakim tempom. Škofljica je pove-
dla, Mokerc izenačil in tako naprej. Edi-
no vodstvo, ki so si ga priigrali domačini, 
je bilo pri rezultatu 19:18, vendar smo 
gostje že v nekaj napadih rezultat obrnili 
v svojo korist. Gostje smo počasi pričeli 
stopnjevati igro v obrambi, razigral se je 
vratar Peskar, tudi v napadu nam je do-
bro teklo, domačini so bili zaradi grobe 
igre pogosto izključeni za dve minuti in 
slabih 15 minut pred koncem tekme je 
bila razlika +4 za ŠD Škofljica. Treba je 
omeniti dogodek, ki je na noge spravil 
vso dvorano. Ekipa ŠD Škofljica je za 
to tekmo prijavila tri vratarje, in sicer je 
bil tretji vratar Luka Janežič, član ekipe 
starejših dečkov in državni reprezentant 
(14 let). Pri dosojeni sedemmetrovki za 
domače ga je trener Ficko poslal v vra-
ta in Luka je ubranil strel domačemu 
igralcu. Za to dejanje je požel ovacije s 
tribun, čestitke vseh igralcev in vodstva 
škofljiške ekipe, igralci pa so ga simbo-
lično sprejeli v člansko moštvo. To je 
nedvomno velika spodbuda in zadovolj-
stvo za mladega rokometaša.

Na terenu in zunaj njega pa se je po-
tem pričelo dogajati marsikaj, kar ne 
sodi v rokometne dvorane. Skupinica 
domačih navijačev je začela žaliti go-

stujoče rokometaše, metati predmete na 
igrišče in pljuvati igralce, kar je seveda 
opazil tudi delegat tekme in vse skupaj 
napisal v prijavo. Tudi na igrišču se je 
grobost razplamtela, tako da so si izklju-
čitve na obeh straneh sledile kot po teko-
čem traku, kar nekaj igralcev pa se je po-
škodovalo (počena arkada, zvit gleženj, 
odrgnine po obrazu). Vzlic vsemu temu 
je uspelo gostujočim igralcem ohraniti 
trezno glavo in pod vodstvom nespor-
nega liderja na terenu Gašperja Martin-
ca tekmo mirno pripeljati do konca. Ob 
zvoku sirene je tako rezultat obstal pri 
31 : 36 in rajanje gostujočih igralcev se 
je lahko začelo.

Za borbeno in zavzeto igro je treba po-
hvaliti prav vse igralce iz Škofljice, saj ta 
večer v ekipi ni bilo slabega člena. Hva-
la tudi našim zvestim navijačem, ki so 
nas v velikem številu prišli spodbujat in 
nam s fer in športnim navijanjem poma-
gali do te pomembne zmage. Naslednjo 
tekmo ekipa ŠD Škofljica igra doma, saj 
v soboto, 26. februarja, v goste prihaja 
ekipa iz Velike Nedelje. 

Vodja članske ekipe ŠD Škofljica 
Janez Rigler

V drugi tekmi spomladanskega dela 
rokometnega prvenstva v 1. B-ligi se je 
ekipa ŠD Škofljice v soboto, 12. febru-
arja, pomerila z ekipo RK Sevnice in 
izgubila z rezultatom 26 : 37. 

Bolje so začeli domači, ki so povedli 
z 2 : 0, vendar so gostje kmalu izenačili 
in pri rezultatu 5 : 6 tudi prvič prešli v 
vodstvo, ki ga niso izpustili iz rok vse 
do konca prvega polčasa. Zaradi slabe 
igre domačinov v obrambi je na sredini 
polčasa prednost gostov narasla tudi na 
6 zadetkov. S tako razliko sta moštvi 
tudi odšli na počitek.

V drugem polčasu so domači zaigrali 
veliko bolje, predvsem v napadu jim je 
igra dobro stekla, tako da se je pred-
nost gostov začela topiti in je nekje v 
sredini polčasa znašala samo še dva 
zadetka razlike. Ko smo vsi pričako-
vali, da bodo domačini še bolj stopili 

na plin, pa so sledile črne minute, ki so 
pokopale vse upe na morebiten uspeh. 
Ekipa Škofljice je v nekaj minutah za-
pravila dva protinapada in zastreljala 
dve sedemmetrovki. Napake so gostje 
kaznovali in rezultat zopet obrnili sebi 
v korist. Razlika je ponovno narasla na 
5 do 6 zadetkov in domača ekipa se je 
dokončno vdala. 

Slabih 10 minut pred koncem tekme 
je trener Ficko z igrišča potegnil vse 
nosilce igre, na teren pa poslal mladin-
ce in nekaj igralcev, ki dotlej še niso 
igrali. Razlika se je zaradi tehničnih 
napak mladih igralcev vztrajno pove-
čevala in na koncu je znašala 11 zadet-
kov. Kljub mladosti in neizkušenosti je 
treba mladinske rokometaše pohvaliti 
za borbeno in neustrašno igro, članski 
ekipi pa zaželeti čim prejšnjega priho-
da stare forme, večje borbenosti in ko-

lektivnega duha ter spoznanja, da brez 
požrtvovalne igre v obrambi ni dobre-
ga rezultata.

STRELCI:
ŠD ŠKOFLJICA: Martinc 4, Pogač 

2, Leskovar 1, Maleševič 6, Huskič 2, 
Šalamon 1, Pislevič 1, Tomšič 4, Cvet-
ko 3, Sankovič 2 zadetka;

RK SEVNICA: Dražetič 8, Djurdje-
vič 3, Ošlovnik 7, Kozole 7, Anderluh 
4, Tominšek 6, Zorc 2 zadetka.

Naslednjo soboto, 19. februarja, 
ekipa ŠD Škofljice gostuje na Igu pri 
Mokrcu. Vabljeni vsi navijači na večni 
derbi.

Janez Rigler, vodja članske rokome-
tne ekipe ŠD Škofljica
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Nasveti

Sajenje česna

Katero zemljo izberemo za sajenje pikirancev? 

  Pred izidom nove izdaje škofljiškega Glasnika bomo izžrebali tri 
srečneže, ki bodo pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, in jih

obdarili s praktičnim darilom.                                                                                                                                         
                   

Odgovor: PLA _ TE_ _A   UNIVER_ A_NA V_ _NA ZE__JA
Si želite še več zanimivih nasvetov za dom in vrt? Postanite član Kluba Gaia in naročnik revije 
Gaia! Za samo 15,90 EUR letno boste lahko izkoristili mnoge ugodnosti kluba: brezplačna sveto-
vanja, zanimiva predavanja in delavnice, specializirana vrtnarska popotovanja, klubske popuste, 
poleg tega pa boste prejeli še 10 izvodov revije Gaia. Vabljeni tudi na spletno stran ljubiteljev 
vrtnarjenja www.klubgaia.com!

Ime in priimek _____________________________________________________
Naslov ___________________________________________________________
Pošta in poštna številka _____________________________________________
Želim postati član Kluba Gaia:    DA         NE
Pravilen naslov pošljite na naslov: KLUB GAIA, SINJA GORICA 2, 1360 VRHNIKA

Nagradno vprašanje:

Ne zamudimo s prvimi setvami
Zgoden in obilen pridelek zelenjave 

omogoča le zdrava in močna sadika, 
zato ne smemo pozabiti na prve setve 
sadik in setve na prosto ali v zavaro-
van prostor. 

Setev jajčevca v zaščitenih prostorih 
je ena izmed prvih v koledarskem letu 
– lotimo se je lahko že konec januarja, 
začetek marca pa je že zadnji čas za to 
opravilo. Rastlina namreč potrebuje kar 
veliko časa in toplote, da je primerna 
za presajanje. V rastlinjak ali v setvene 
panoje na okenskih policah med prvimi 
sejemo tudi papriko, paradižnik, cve-
tačo in brokoli. Pravi čas je od začetka 
februarja naprej. Če semen teh vrtnin 
sredi marca še nismo posejali, smo z 
opravilom skorajda zamudili.

Izberimo primeren substrat
Za setev rastlinic, ki jih bomo pozneje 

pikirali, uporabimo substrate za setev. 
Ti vsebujejo manj hranil, zato so tudi 
nekoliko cenejši. Za poznejšo vzgojo 
pikirancev pa raje izberimo kakovo-
stnejše, bolj hranilne substrate, kot je 
univerzalna vrtna zemlja Plantella. Mla-
dih rastlin ne dognojujemo, saj lahko s 
tem naredimo več škode kot koristi, jih 
pa po pikiranju zalijemo z naravnima 
vitaminskima pripravkoma Bio Plantel-
la Vita ali Bio Plantella vrt. S svojim vi-

taminskim in mineralnim kompleksom 
krepita koreninski sistem in dvigujeta 
odpornost rastline. Če so pomladanski 
dnevi oblačni in mrki, kar se zgodi zelo 
pogosto, pripravka uporabljamo tudi v 
rastni dobi, še zlasti pa dan ali dva pred 
presajanjem na prosto. 

Prve setve na prosto in v zavarovan 
prostor

Prve setve solate v ogrevane rastli-
njake ali tople grede lahko opravimo 
že januarja, če to dopušča vreme. Setev 
krhkolistnih spomladanskih sort v neo-
grevane rastlinjake opravimo v januarju 
in februarju, do konca aprila pa v tople 
grede ali na prosto. Tudi endivijo se-
jemo februarja ali marca, nato pa spet 
junija. Če jeseni še niste posejali moto-
vilca, lahko to storite do sredine aprila. 
Bob sejemo na stalno mesto od začetka 
marca. Zelo uspešno kali že pri nizkih 
temperaturah zemlje (5 °C). Ker je ob-
čutljiv na vročino, se priporočajo zelo 
zgodnje setve, takoj ko je zemlja pri-
merno ogreta, zadnji rok pa je začetek 
aprila. Lahko ga sicer sejemo tudi konec 
julija kot naknadni posevek, da pridela-
mo mlado, sveže zrno v jeseni.

Za razliko od fižola ob nizkih tem-
peraturah zelo uspešno kali grah. Tako 

tudi njemu namenimo zgodnjo setev, 
sejemo pa na stalno mesto. 

Med rastline hladnega dne uvrščamo 
tudi zelje, zato ga v zaščitenem prosto-
ru sejemo že februarja. Enako velja za 
kolerabico. Spomladanski česen posadi-
mo takoj, ko lahko obdelujemo zemljo, 
čebulček pa sadimo do konca aprila. S 
setvijo krompirja počakajmo do konca 
marca, pa še takrat so temperature pri-
merne le za zgodnje sorte, ki jih zaščiti-
mo s tkaninastim prekrivkom. Poznejše 
sorte krompirja, pa tudi korenček in pe-
teršilj na prosto sejemo aprila, najbolje 
šele v drugi polovici, ko se zemlja pri-
merno ogreje. 

Davor Špehar,
strokovnjak Kluba Gaia

Če se tudi vi vsako leto sprašujete, 
kdaj je pravi čas za prve setve, za 
nasvet povprašajte Gaine strokov-
njake na brezplačni telefonski šte-
vilki 080 81 22 oziroma kliknite na 
www.klubgaia.com.
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Nasveti

Eko vrt z naravnimi škropivi

40 dni brez alkohola
Občane in občanke ter društva vabimo
K PREVENTIVNI AKCIJI 40 DNI BREZ ALKOHOLA

V današnjem času je zdrava, doma 
pridelana zelenjava postala že pravi 
luksuz. Pridelek z vrta je škoda po-
kvariti s strupenimi gnojili. Proti ško-
dljivcem se lahko borimo tudi z doma 
pripravljenimi naravnimi škropivi. Tu 
je zbranih nekaj nasvetov za pripravo 
naravnih škropiv, ki so škodljiva le za 
nezaželene obiskovalce, ki se radi pa-
sejo po naših vrtninah.

Škropivo iz kopriv 
Uporabno za: zatiranje različnih 

vrst listnih uši, za krepitev rastlin in 
povečanje njihove odpornosti ter za 
gnojenje.

Priprava: škropivo pripravimo 
tako, da narežemo en kilogram sve-
žih kopriv in jih namočimo v desetih 
litrih vode. Koprive namakamo 24 ur 
in ne več, ker v tem primeru postane 
škropivo manj učinkovito. Če nima-
mo svežih kopriv, lahko za ta namen 
vzamemo tudi posušene rastline. V 
tem primeru v deset litrov vode damo 
100 do 200 g posušenih rastlin. Po 24 
urah zmes precedimo in z dobljeno te-
kočin dobro, z vseh strani poškropimo 

vrtnine ali vrtnice. Škropljenje lahko 
po nekaj dneh ponovimo. Ostankov 
kopriv ne mečite v smeti, ampak raje 
na kompostni kup.

Škropivo iz njivske preslice
Uporabno za: njivska preslica vse-

buje veliko kremenčeve kisline. Upo-
rabna je za zatiranje plesni, rje, škrlu-
pa, pršic in rdečega pajka (na sadnem 
drevju). 

Priprava: en kilogram sveže ali 
150 gramov posušene preslice na-
močimo preko noči v desetih litrih 
vode. Zjutraj poberemo preslico in jo 
skupaj z delom nastale tekočine ku-
hamo. Počasi naj vre 30 minut. Vse 
skupaj ohladimo (pokrito) in prime-
šamo preostanek tekočine. Nastalo 
tekočino razredčimo v razmerju 1 : 5 
(en liter tekočine razredčimo s petimi 
litri vode). Precedimo in ob sončnem 
vremenu poškropimo prizadete rastli-
ne. Če prvo škropljenje ni učinkovito, 
ponovimo. Dobre rezultate dosežemo 
tudi, če škropivo mešamo s škropi-

vom iz kopriv v razmerju 1 : 1. 

Škropivo iz čebule in česna 
Uporabno za: zatiranje pršic in ple-

sni ter pri porjavelosti krompirjevih 
rastlin. 

Priprava: v desetih litrih vode na-
močimo pol kilograma narezane če-
bule in česna. Ko se tekočina neha 
peniti, jo razredčimo z desetkratno 
količino vode. S tekočino zalijemo 
zelenjavne grede. 

Škropivo iz paradižnikovih listov 
Uporabno za: deluje proti metu-

ljem in gosenicam kapusovega belina, 
ki napada zeljnate rastline. 

Priprava: škropivo pripravimo 
tako, da naberemo dve pesti paradi-
žnikovih listov ter odlomljenih stran-
skih poganjkov in jih zmečkamo. Na-
močimo v dva litra vode za tri ure in 
prizadete rastline temeljito poškropi-
mo z vseh strani

.
Pripravila Maja Zupančič

9. marec–24. april 2011
Slovenska Karitas, Svet za preventivo 

in vzgojo v cestnem prometu in Zavod 
Med.Over.Net v sodelovanju z Zavodom 
Varna pot, Katedro za družinsko medicino 
Medicinske fakultete v Ljubljani ter Celj-
sko interdisciplinarno akcijsko skupino za 
varnost v cestnem prometu smo že šesto 
leto zapored združili moči in organizirali 
akcijo.

Vodilo akcije:   

ZA VEČ PRAVEGA VESELJA 
BREZ ALKOHOLA!

Vabimo vas, 
da se nam pridružite k 40-dnevni odpo-

vedi alkoholu v znamenje solidarnosti z 
vsemi, ki trpijo zaradi nasilja v družinah, 
nesreč na cestah in bolezni, ki so posledi-
ca prekomernega uživanja alkohola.

 
Pokažimo, da se lahko zabavamo in 

veselimo tudi brez alkohola.
Akciji se pridružujeta tudi 

župan in občinski svet za preventivo 
in vzgojo v prometu

 Občine Škofljica

Za več informacij kliknite na spletno 
stran www.brezalkohola.si.

Pridružite se nam, veseli bomo 
vaše podpore!

40 dni brez alkohola
V znamenje solidarnost z vsemi,
ki trpijo zaradi nasilja v družinah,
zaradi nesreč na cestah in
bolezni, ki so posledica alkohola.
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»Živeti za osmišljanje prostora lahko 
predstavlja smoter in doseganje skupne ter 
osebne sreče – dobrega« s podnaslovom: 
»Zasebna pobuda strategije razvoja občine 
Škofljica« (september 2008)

Zahtevno  je začeti s pisanjem odgovora k 
uvodniku urednika, v katerem je navedenih vr-
sta  podatkov in v katerem stoji vrsta urednikovih  
osebnih užaljenosti, ki so v urednikovem uvodni-
ku artikulirane politično, osebno in neresnično.   

 
Kaj je pravzaprav po svoji vsebini  in bistvu 

Uvodnik urednika, objavljen v Glasniku št.: 9, z 
dne: » November  2010«?

1.    Ali, urednikovo slovo od uredniškega 
dela; ki se kaže kot izražanje žalosti ? 

2.    Ali napad na moj prispevek  in njegovo 
razmišljanje o viziji razvoja Občine Škofljica ter 
sklicevanje avtorja članka na lasten prispevek  k 
razmišljanju o viziji razvoja Občine Škofljica ? 
(to morda glede na njegov uvodnik iz Glasnika, 
št.: september 2009, niti ne sledi),

3.    Morda gre v zapisu za nasprotovanje 
stranki SD in njeno  sklicevanje na besedilo, ka-
terega avtor sem in je bilo uredniško oblikovano, 
lektorirano in ne v celoti objavljeno  v  septem-
brski številki Glasnika 2009, ki ga je urednikoval 
urednik Glasnika g.  Iztok Petrič ? 

4.    Ali morda želi urednikovo pisanje v uvo-
dniku  sprožiti povolilno kritiko stranke SD v 
času volitev in jemlje za izhodišča  njen letak 
in gradivo, tudi objavljeno v  Prilogi Glasnika, 
z naslovom:  »Lokalne volitve 2010«, kot neve-
rodostojnost objavljenega  besedila? 

5.    Ali ima isti uvodnik še kakšno drugo ozad-
je ?              Ne vem.    Ne želim ugibati, tudi 
ne bom.

 

1.    Prve točke ne komentiram. 
Kar se ostalih točk razumevanja nekorektnega 

uvodnika  tiče,  v nadaljevanju toliko:
2.    V stranki SD (ali kakorkoli jo že kdo poj-

muje, --- v uvodniku je navedena tudi kot: re-
formirana  KPS); je pomembno vedeti, da se v 
slovenskem prostoru v tem času, enako velja tudi 
za prostor Škofljica,  vse stranke še vedno profili-
rajo in formirajo). Dokaz temu so pravkar minule 
lokalne volitve in fiziognomija njih, enako tudi 
istemu, podleže profiliranje političnega prostora.

 In s tem povem,  da smo v večletno zgodbo 
priprave projekcije razvoja občine Škofljica sto-
pili  v stranki SD že pred lokalnimi volitvami 
leta 2006 in, da smo že leta 2005 o  projekciji 
razvoja občine v isti sredini razpravljali. Razpra-
ve  so potekale postopoma, ideja, ki nas je vodila 
je bila priprava   podlag  vizije Občine Škoflji-
ca. Rezultat razprav je bila odločitev stranke SD 
Škofljica, da nastopi na lokalnih volitvah 2006 z 
županskim kandidatom. Že pred tem in do takrat 
smo napisali obsežen program, ki je nosil v bi-
stvu elemente vizije razvoja občine; za katerega 
smo bili prepričani, da ta ne more biti le program 
posameznikov – kandidatov -  individualcev, 
(tudi ne oblikovan  individualistično in za potre-
be dnevne predvolilne prakse), kot tudi ne zgolj: 
(ali osebno posameznih kandidatov-županov) , 
pač pa da  mora biti  in da  mora imeti , četudi 
strankin program (OO SD Škofljica), širšo vero-
dostojnost.  Poudarjam, da ob tem nismo obliko-
vali programa le za enkratno rabo, kot zgolj  za-
radi splošno zapisanih  volilnih opravil, kot temu 
najpogosteje kandidati brez izjeme po strankah 
(žal tudi preintenzivno v slovenskem prostoru) 
ali nastajajoče liste pravijo;  marveč smo sku-
šali oblikovati  tudi vizijo razvoja občinskega 
škofljiškega  prostora.  (Preprosto rečeno: iskali 
smo širši in dolgoročnejši pogled na razvoj eko-

nomsko-urbanega in ruralnega prostora in sku-
šali smo definirati razvoj s smermi, vsebinami in 
potrebami  živečih v občini Škofljica !)

Želeli smo ponuditi občanom predstavitev  
širšega pogleda za razvoj občinskega prostora. 
Hkrati pa se intenzivno zavedamo, da razvoj 
nekega prostora mora vsebovati tudi postavlje-
no strategijo; in to je bil naš smoter - cilj. ( Pri-
mer: Mimogrede, vsako podjetje, ki želi v nekem 
prostoru in na trgu uspešno delovati, se takega 
dokumenta mora oprijeti in vanj verjeti  ter, po-
membno je, znati ga mora tudi spreminjati, do-
polnjevati in splošno rečeno: dinamizirati  ga 
mora (tudi znati)). In še mimogrede: to predpisu-
je tudi zakonodaja, ki pravi, da podjetja morajo 
imeti sprejete Poslovne načrte, kar velja tudi za 
lokalne skupnosti; saj je vendar jasno, da so lo-
kalne skupnosti tudi , ne sicer gospodarske druž-
be, vendar morajo ravnati in poslovati gospodar-
no. In, glede nalog, ki jih nalaga ZLI v svojem 
29. Členu, 3. in 4.  alineji pravita: »– sprejema 
prostorske in druge plane razvoja občine; – spre-
jema občinski proračun in zaključni račun;«                 
Zakon (ZLI ) torej v teh členih pravi, da občina 
sprejema tudi druge plane, ki pa so splošno jasno 
namenjeni razvojnim strategijam in usmeritvam; 
občine, kar upam, da se ve. 

In, ker smo, kot stranka SD navedeno vsebino, 
lahko imenovano: načrt - (plan) ali tudi druga-
če, (naš primer: Vizija ali Dolgoročna projekcija 
razvoja Občine Škofljica; oblikovali ( in jo še 
vedno kot pobudo razumemo izjemno  resno; 
ter za razvoj in projekcije občinskega razvoja 
tudi temeljno, se zavzemamo, da mora biti tak 
dokument enako obravnavan  tudi v tem, našem 
– skupnem občinskem prostoru; zato: smo idejo 
oblikovali - razvijali in jo razvijamo tudi dalje. 
To je bil tudi pomemben razlog, da sem kot član 
Občinskega sveta v prejšnjem mandatu  proble-

Pisma bralcev

ODGOVOR UREDNIKU GLASNIKA  g. IZTOKU PETRIČU iz  časopisa novembrske številke 2010
Zaradi dolžine prispevka, tokrat objavljamo le del pisma, nadaljevanje pa sledi v naslednji številki. Pismo ni lektorirano.

Pozdravljeni!

Ta članek ni namenjen pujskom ki svinjajo po naravi, posebej 
se to opazi ob cestah in poteh, ko tako podzavestno in brez sramu 
odmetavajo prazne pločevinke, prazne cigaretne škatle, papir in 
podobne odpadke, ki ne »spadajo« v njihov avto ali smetnjak, 
pač pa odgovornim, ki skrbijo za urejeno okolico in so za to tudi 
plačani, torej če so za to plačani, bi delo moralo biti opravljeno.

Kot nešteti drugi se tudi sam vsakodnevno vozim v Ljublja-
no na delo in skupaj z otrokoma že od novembra občudujemo 
»okrašene« ceste – da ne bo pomote, gre za iste »okraske«, edina 
razlika je, da mati narava občasno z belo odejo prekrije »grehe« 
človeštva.

Pred tedni sem se odločil poklicati na občino, kjer mi je prija-
zni uslužbenec razložil, da cesta in pas ob njej nista v občinski 

pristojnosti, da pa bo posredoval moj komentar pristojni službi. 
Kot sem tudi pričakoval, se v nekaj tednih ni zgodilo kaj dosti, 
razen morda kakšna nova smet, ki se je pridružila tistim starim, 
ki že od lanskega leta čakajo na prostovoljce, ki jih bodo čez 
mesec ali dva povabili, da brezplačno očistijo okolico. Seveda 
pozdravljam akcijo in se klanjam vsem tistim, ki so in bodo tudi v 
bodoče pripravljeni svoj čas in trud žrtvovati za lepšo okolico in 
boljše počutje vseh, ki se dnevno vozimo ob tej cesti, priznati pa 
moram, da se sam naslednje in vseh podobnih čistilnih akcij ne 
bom udeležil, pač pa se bom z otrokoma raje podal v tiste kraje, 
kjer »pujski« k sreči nimajo dometa.

Andrej Dolenec
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matiko o strategiji in viziji razvoja občine  na se-
jah občinskega sveta obilno in velikokrat  izpo-
stavljal (ob različnih priložnostih in odločitvah 
zahtevnih ali strateško pomembnih vprašanjih). 
Dejstvo je (poglejte zapisnike Sveta občine Ško-
fljica prejšnjega mandata, pa tudi kakšnega na-
zaj), kjer so in sem pobude ponujal kot član sveta 
in s tem tudi kot član stranke OO SD Škofljica.

 Iz splošno poznanih vsebin in razprav  izhaja-
la tudi strankina (SD) zahteva po večji participa-
ciji – soodločanju občanov v delu in odločitvah 
občine Škofljica, isto se kaže tudi kot dejanska – 
beri:  dokumentirana nujnost  oblikovanja občin-
ske Projekcije ali vizija  razvoja Občine Škofljica 
(kar pomeni : uvajanje nujnosti enakomernega 
in enakovrednega razvoja  vseh naselij Občine 
Škofljica  in s tem tudi participiranje odločanja 
občanov ter njihovih možnosti  soodločanja na 
vseh področjih, nivojih in v vseh sredinah) in ne 
le sodelovanje v odločanju nekaterih delov obči-
ne o bolj ali manj  določenih in o posamičnih de-
lih in vsebinah ter vprašanjih občine. Delovanje 
v občini pa terja in kaže potrebo po večji splošni 
» mobilizaciji« občanov in njihovi dejavnosti/h,  
tako ljudi celotno, tudi posameznikov obeh spo-
lov, tudi  občanov  vseh starosti;  enako se kaže 
(in isto) ob angažiranju različnih skupin in s tem 
tudi povezovanje ljudi v različne socialne in kul-
turne mrež, širše, ožje,  v dele,  tudi celoto/e ipd.   

Zato smo se v stranki SD (menim pa, da tudi v 
marsikateri drugi sredini te občine) in tudi sam, 
zavzemali za večplasten, enakomeren  in enako-
vreden razvoj Občine Škofljica. ( Na tem mestu 
ne želim omenjati vsebin,  vezanih na razvojne 
načrte in strategije, ki sem/smo  jih sprožali na 
Občinskem svetu. Moja intenca pobud in pri-
spevka , tako v stranki SD, kot širše je bila in 
ostaja še dalje: enakomeren, več vsebinski razvoj 
vseh delov občine Škofljica.)

3.    Zato  sem vsebinsko zasnovo prvih razvoj-
nih projekcij v letu 2007 in po sklicanih zače-
tnih javnih razpravah, ki so potekale v prejšnjem 
mandatu, zelo soglašal in jih podpiral. 

Na ta način se je v preteklem mandatu , tudi s 
formalno  iniciativo prejšnjega župana g. Boštja-
na Riglerja v Občinskem svetu in na treh poseb-
nih posvetih, postopoma začel spoznan  forma-
len proces načrtovanja odvijati , tudi  v Občini 
Škofljica. (Op.: Naj omenim, da je vrsta občin, 
sorodnih naši, tudi skromnejših,  načrte lastnih 
razvojev imela že dalj časa in prej, kot smo v tej 
občini to potrebo sploh dojeli, da karkoli takega 
kot skupno vsebino občanov potrebujemo; ipd.  
Nujno je tudi povedati, da občine v vsakem man-
datu svojih dokumentov ne sprejemajo znova, jih 
dopolnjujejo in aktualizirajo.)

 In, ker se je izdelava Občinskega  dolgoroč-
nega dokumenta občine Škofljica (prejšnji man-
dat) , kljub osnutku, o katerem smo razpravljali 
časovno »uspešno« in negativno zatezala ,  od 
začetka prejšnjega mandata v drugi del istega; pa 
tudi zato , ker se je kakršna koli realna vsebina 
sprejemanja Vizije razvoja Občine Škofljica , 

morda tudi zavestno odmikala, sem vam v ele-
ktronski obliki  poslal svoje nadgradnje razmi-
šljanj strankinega (OO SD Škofljica) programa 
in tako s tem želel vzpodbuditi predolgo zastalo 
in nedorečeno občinsko aktivnost in premisleke 
o perspektivah  razvoja občine Škofljica .  

Približno leto pred objavljenim izvlečkom v 
Glasniku od ponujenega celotnega  besedila, sem 
Vam gradivo (nelektorirano in tehnično neureje-
no) posredoval . Preden ste gradivo  prejeli kot 
urednik Glasnika (čas: maj 2009) , je bilo isto 
gradivo že naslovljeno  naslednjim občinskim 
funkcionarjem in institucijam : a) najprej smo 
gradivo obravnavali v stranki SD,  b) zatem  je 
gradivo prejel  župan Občine Škofljica g. Rigler, 
c) prejela jo je za  Občino Škofljica  Občinska 
uprava, d) tudi Komisija za družbene dejavnosti  
Občinskega sveta, (ki sem jo vodil)  in e) Svet 
KS Pijava Gorica. (Potrebno je povedati, da je 
bila v okviru Obč. Sveta odprta časovno skoraj 
trajna javna razprava na osnutek uradne  vizije 
Občina Škofljica, na katero se je odzvalo, tudi do 
nje opredelilo le nekaj članov prejšnjega občin-
skega sveta.) Nujno je omeniti, da je bila izdela-
va uradnega načrta – vizije in vodenje usklajeva-
nja vsebin načrta predana zasebnemu izvajalcu 
izven občine, ki pa je  gradiva pripravljal dolgo, 
s časovnimi zamiki in odlaganji ter v veliki meri 
neuspešno ter drago.

Šele po vseh teh dogajanjih in peripetijah, 
brez pravega rezultata,  sem gradivo ponudil v 
Glasnikovo objavo s prepričanjem in željo, da 
bo pobuda vizije, torej gradivo stranke SD Ško-
fljica  in moje avtorsko delo (kot se to imenuje),  
vzpodbudilo vsaj nekaj odziva, vsaj kanček – kot 
se temu pravi, in pričakoval sem ga, pa…:   ni 
ga bilo.                In, to je vse; kot se temu pravi.  

(Toda,  glej ga šmenta:  potem se pojavite 
po vsem Vi in mi očitate formalistično napako  
strankinega sklicevanja na moje,  lastne zapi-
sane vsebine,  pobude in očitate moje zapisane 
napačnosti ter me razglašate za lažnivca ipd. Ve-
sel sem, da mi ob tem niste morda očitali poleg 
navedenega tudi kraje lastnih avtorskih pravic ali 
česa še podobnega.)

Da, datum je napačen, ali pa ne !;  Res gre 
za objavo pobud v septembru 2009, toda najino 
dogovarjanje je korektno potekalo od maja 2009 
(ko sem Vam gradivo cca do 40 strani posredo-
val)  in je trajalo še do objavljanja in  korektur v 
avgustu 2009, ter do končne objave v septembru 
istega leta; zato sem datum  s predhodnim mese-
cem zamenjal  ali spregledal in se za to časovno 
predraztegljivost opravičujem. (Op.: vendar me-
nim, da je tak predzamik zanemarljiv glede na 
zaostanke nesprejemanja  določenih dokumen-
tov (različnih tipologij.)IN, naj še omenim, da je 
vsebina bila postavljena z datumom : september 
2008, ki se ne nanaša na datum izdaje gradiva , 
marveč na datum nastanka gradiva in ta datum je 
citiran v gradivu, ki ga oponirate !).

 In  če je datum izida gradiva formalno napak, 
potem se stranka OO SD Škofljica  kljub temu 

sme sklicevati na objavljeno vsebino in gradivo 
svojega člana stranke (saj je bilo v Glasniku kot 
te vrste pobuda v času Vašega urednikovanja ob-
javljeno kot vizija, navajam podatek po spominu:  
edino).  

Naj javnost opozorim, da kot delni prispevek 
in razmišljanja o viziji razvoja občine razumem 
članek: »Živeti za osmišljanje prostora lahko 
predstavlja smoter in doseganje skupne ter oseb-
ne sreče – dobrega« s podnaslovom: »Zasebna 
pobuda strategije razvoja občine Škofljica (sep-
tember 2008)«.  In res je, gradivo ste uredili, toda 
vaša naloga je kot urednika bila, da gradiva, ne 
le to,  urejate.  

Kar se smešnosti  ali posmehljivosti objavlje-
ne  vsebine  tiče in omenjenih in nedorečenih vi-
rov, ki jih navajate, naslednje: če ste morali čaka-
ti toliko časa, da so vam o tem povedali kaj drugi, 
čemu vam je torej manjkalo lastne  presodnosti 
za zavrnitev članka ali strategije ob pravem času, 
preden ste ga/ jo v Glasniku objavili?  V nadalje-
vanju velja postaviti tudi vprašanje: » Kdo prej , 
kot posameznik ali stranka ali lista je sploh zapi-
sal svoje poglede na razvoj Občine Škofljica?« 
Da, Dr. Jurkovič je svoja mnoga razmišljanja o 
razvoju Škofljice in mnoge komentarje zelo  re-
dno in javno objavljal. Zapisoval je tudi različna 
mnenja in opažanja, tudi nad…  in pod…  premi-
sleke in pomisleke, ki so na različne načine, če 
bi jih strukturiral  iz množice delov, komentarjev  
in različnih vsebinah prenesel v celoto, bi mo-
gel  reči: bile so tudi  osebne, tudi kot županove  
usmeritve ali pogledi na razvoj občine Škofljica.  
Bil je v tej občini v svojih županovanjih redek in 
trajen, tudi vztrajen  komentator, tudi iniciator.

 In znova Vas vprašam g. Petrič, kje so (?)  ali 
kje so bile  politične stranke, liste in ljudje - po-
samezniki, ki si svoja mnenja in poglede, razen 
v času, ko je to nujno; ( čas se imenuje čas  »vo-
lilnih opravil«); (beri: predvolilnih programskih 
mešanih golažev in kruha ter malega piva in bri-
zgancev)), da izrazijo,  mnenje in jih zapišejo,  
četudi  posmehovanja, kot pravite,  vredno, da, 
če sploh kdo zapiše, kakršne koli, zlasti ne ali da, 
svoje   vizije - poglede? Še posebej velja nave-
deno na občinskem nivoju, beri : občestvu Ško-
fljice. Morda gre zato, da na volitvah ne izgube 
dostojanstva, ki bi jim, četudi gre le za lokalne 
volitve in interese, moglo v ugledu škodovati. 

 In, zakaj se, četudi ne gre za neposredno ime-
novane dokumente in razmišljanja, ne bi mogli 
sklicevati avtorji nanje,  tudi  v stranki OOSD, 
ko smo program  sooblikovali(?), če smo ideje 
vsaj zapisali in se z njimi javno  identificirali; kar 
je bolje , kot navajati v volilnih programih zgolj 
dnevnopolitične in volilcem dopadljive spiske 
želja  in za lokalne potrebe izdelane preproste  
jedilnike programskih, najnujnejših, občestvu 
ponujenih in po volji oblikovanih  želja.

S spoštovanjem do bralstva, 
Žlahtič Jože
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Obvestila

Da bi obudili spomin na gregorjevo – ko se ptički ženijo, 
 

 
 
 

     
vas mladi prostovoljci OŠ Škofljica 

 
 
 

  VABIMO 
na ustvarjalne delavnice v  

 
petek, 11.3. 2011, od 13.30 do 17.00 

 v avlo OŠ Škofljica. 
 
 
 
 

Vljudno vabljeni! 

ŠPORTNO DRUŠTVO ŠKOFLJICA IN ZNPS

VABITA NA

ODPRTO DRŽAVNO PRVENSTVO
V NAVIJAŠTVU IN POM PON PLESU

V SOBOTO, 19. 03. 2011,
V  ŠPORTNI DVORANI ŠKOFLJICA.

S PRIČETKOM OB 
0B 10.30 URI  

GOSTJE:
UČENCI OŠ IN VRTCA ŠKOFLJICA

PLESNA SKUPINA  30 +
PRESENEČENJE 

TEKMOVALE BODO PLESNE SKUPINE IN POM PARI
ŠD ŠKOFLJICA TER PLESNE, NAVIJAŠKE IN AKROBATSKE SKUPINE SLOVENIJE.

PROSTOVOLJNI PRISPEVKI BODO NAMENJENI DELOVANJU PLESNE SEKCIJE DRUŠTVA

MEDIJSKI POKROVITELJ, SPLETNI PORTAL -  www.dj-slovenija.si

PIJANČEVA IZPOVED
Bil sem fant brez skrbi, 
tak kot vsaka ga želi.

Oženil sem se in spoznal, 
da imam cel kup težav.

Preveč sem menil, žena mi teži,
je lepše med prijatelji.

Sem z njimi ob pivu probleme reševal,
ker jih v družini nisem znal.
Zavozil sem zakonski stan,
odšli so vsi od mene vstran.

Nihče več resno ne jemlje me, 
za vse sem ničla, pijanče.

Otrok ne videvam,
da jih ne osramotim,

raje po svoje življenje živim.
Za šankom popivam,
brez vinca ne zdržim,

ponoči se zbujam, pijače si želim.
A če bi jo srečal,

ki zvesta mi je bila,
bi rekel: Pozabi.

Pozabi, odpusti mi dneve gorja,
premnoge laži in vse skrbi.

Zdaj vidim, kar nisem v preteklosti. 

Marija Apovnik
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Odšli so

ZAHVALA
Nenadoma in tiho nas je zapustila

ŠEPEC IVANKA
(1930–2011)

iz Škofljice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem, ki ste jo pospremili na njeni 

zadnji poti. Hvala za izrečena sožalja, 
darovano cvetje in sveče. 

Hvala tudi župniku g. Jožetu Tomincu 
za lepo opravljen obred.

Žalujoči vsi njeni, ki smo jo imeli radi

Srce tvoje je zastalo,
zvon v slovo ti je zapel,
misel nate pa ostaja,
spomin za vedno bo živel

ZAHVALA
V 89. letu je tiho legla k večnem počitku naša draga 
mama, tašča, babica in prababica ANA LOVŠIN z 

vrha nad Želimljami.

Ob  njenem odhodu v večnost se iskreno zahvaljuje-
mo vsem za izrečene besede tolažbe in sočutja, darova-
ne sveče, maše ter cvetje. Posebna zahvala g Ivanu Ja-
nezu Žabotu in g. Franciju Drobniču za lepo opravljen 
pogrebni obred. Hvala vsem, ki ste ji na njeni življenski 

poti pomagali in stali ob strani.

Vsi njeni

Srce tvoje je zastalo,
zvon v slovo ti je zapel,
misel nate pa ostaja,
spomin za vedno bo živel

ZAHVALA
Po kratki in hudi bolezni nas je zapustil mož, 

oče in dedek

JOSIP LANI
(1932–2011)

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in sodelavcem, ki ste ga pospremili na zadnjo pot.

Hvala za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. 
Posebna zahvala gospodu Jožetu Rojcu, predsedniku 
zveze borcev za vrednote NOB, za poslovilni govor.

 Žalujoči vsi njegovi 

Kdor umre, ne umre.
Samo nekam daleč, 
daleč gre…

ZAHVALA
Tiho je odšel

BEŠVIR MIJO - MIŠO
(1941 – 2011)

Občan občine Škofljica

Zahvala vsem, ki ste mu pomagali in omogočili člo-
veka vredno življenje in dostojen pokop.

Posebna zahvala osebju bolnišnice Golnik, za zadnji 
mesec njegovega življenja.

Naj počiva v miru na pokopališču v Želimljem
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Razvedrilo

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

 

             
 

      
              

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Slepota 
"Včeraj sem vas na ulici srečala in ste mi rekli, da ste slep, zdaj 
vas pa vidim, da berete časopis!" je jezno vzrojila starejša 
gospa, ko je v parku na klopi zagledala klošarja.  
"Saj ne berem, samo slike si ogledujem!" se je branil klošar. 
 
Vozniški izpit 
Inštruktor je pred vozniškim izpitom vprašal kandidatko: "Ali 
vam je zdaj v zvezi z vožnjo in upravljanjem avta vse jasno?"  
"Samo nekaj bi rada še vprašala," je rekla kandidatka, "ker mi ni 
jasno, ali se bencin, voda in olje nalijejo v isto luknjo?" 

Muholovec 
Žena pride v kuhinjo in vidi moža 
z muholovko ... " Kaj pa delaš ?"  
Mož ji odgovori: "Pobijam muhe 
…"  
"In si že katero pobil ?"  
"Ja, 3 samce in 2 samici !"  
Žena začudeno vpraša: "Kako pa 
veš katera je samec ali samica ?"  
On odgovori: "3 so sedele na pivu 
in 2 na telefonu!" 



OBČINSKO PRVENSTVO V VELESLALOMU

NA STAREM VRHU



PODPIS POGODBE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO 
VRTCA NA LAVRICI.

Vrtec na Lavrici


