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Jesensko sreč anje 
ljubiteljev 
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Popravek in opravič ilo
V oktobrski številki Glasnika smo ob odprtju vrtca Lanovo objavili 
fotografijo družine Ane Horvat in Benjamina Dolenca. Pod njo smo 
zapisali komentar: »Mi smo sprejeti…«. Komentar je bil napaèen in 
zavajajoè, saj njun otrok ni bil sprejet v vrtec paè je bil dan na èakalno 
listo. Za napaèen komentar se jima opravièujemo!

Uredništvo

Deš ki zbor iz Bratislave 
je zapel naš im osnovnoš olcem
Deš ki zbor iz Bratislave 
je zapel naš im osnovnoš olcem

Uèence je nagovorila zborovodkinja Magdalena Rovnakova

Veselje nad gostujoèim zborom je izrazila tudi ravnateljica 
Jadviga Avsenak

Dobili smo obč insko trž nicoDobili smo obč insko trž nico
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Kazalo - Uvodnik

Uvodnik
Pričujoča številka Glasnika je zaznamovana s tremi obsežnejši-

mi sklopi: 50-letnica Športnega društva Škofljica, teden otroka in 
strategija dolgoročnega razvoja občine. ŠD Škofljica ima primat 
med športnimi društvi v naši občini. V zadnjih letih je svojo dejav-
nost poglobil z več plesnimi skupinami, ki so zelo aktivne, tradici-
onalni rokomet pa ostaja zaščitena blagovna znamka. Društvo tudi 
redno sodeluje z Glasnikom, česar smo v uredništvu zelo veseli.

Ob tednu otroka so vzgojno-izobraževalne ustanove pripravile 
mnogo dejavnosti, osebno pa me je zelo pozitivno presenetilo go-
stovanje deškega pevskega zbora iz Bratislave. Projekt, ki je vre-
den pohvale! Škoda le, da zbor ni zvečer nastopil še za občane 
in obisku prinesel dodano vrednost. Tudi sicer v tokratni številki 
namenjamo več prostora šolskim dejavnostim in na ta način za-
znamujemo teden tistih, ki smo jih včasih imenovali »naša priho-
dnost«. Glede na to, da se delovna doba podaljšuje, je nekdo na 
pol v šali izjavil, da »naša prihodnost« vedno bolj postaja srednja 
generacija. Kakorkoli že je bistveno zavedanje, da otroci pred-
stavljajo ranljivo skupino in da potrebujejo posebno varstvo in 
zaščito, hkrati pa trdno vzgojo za vrednote in zavedanje o svojih 
dolžnostih.

Obširno predstavljamo predlog Strategije dolgoročnega razvoja 
Občine Škofljica 2009–2019, ki že buri duhove. O njem so razpra-
vljale komisije, ki delujejo v okviru občinskega sveta, sam svet pa 
bo o njej razpravljal na eni izmed prihodnjih sej. Izpostavljeni očit-
ki se nanašajo predvsem na to, da pred sprejetjem strategije nastaja 
občinski prostorski načrt (OPN), kar ni logično. Nekateri svetniki 
se tudi ne strinjajo s tem, da je občina pripravljavcu OPN pošiljala 
osnutke strategije, ne da bi o njih predhodno razpravljal oziroma 
jih potrdil občinski svet. Ključno je ta trenutek to, da imamo pred 
sabo predlog dokumenta, ki pomeni temelj za nadaljnjo razpravo. 
V njej bo potrebno prepoznati bistvene projekte in jim, kar je še 
težje, določiti prioritete. Potrebna bo poglobljena vsebinska raz-
prava, v kateri se ne bomo ukvarjali s slovničnimi napakami, pač 
pa iskali argumente, zakaj bo neki projekt umeščen v strategijo in 
zakaj drugi ne bo. Proračune prihodnjega desetletja bo potrebno 
pripravljati v skladu s cilji strategije, in sicer tako, da bo čim več 
denarja porabljenega v proračunskem letu. Verjetno se bo potrebno 
čemu tudi odpovedati. Občane vabim, da nam svoja videnja in ide-
je pošljejo v pisni obliki. Z veseljem jih bomo objavili.

Mesec november zaznamuje tudi dan spomina na mrtve. Odšli 
so s telesom, ostajajo v spominu. Ko bomo na grobovih svojcev, 
prijateljev in znancev prižigali sveče v njihov spomin, se vsaj v 
duhu spomnimo tudi tistih, ki nimajo lastnega groba. Pravijo, da 
smo si po smrti vsi enaki. Ali to resnično drži? Mislim, da ne, enaki 
smo si le v smrti.

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

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

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

OBVESTILO O ODDAJI VLOG ZA ZNIŽANO PLAČILO 
VRTCA ZA LETO 2010

Starše predšolskih otrok obveščamo, da se znižano plačilo vrtca za otroke, ki so že vključeni v vrtec, 
na novo določi s 1. 1. 2010.

Starši lahko oddate vloge do 15. novembra 2009.
Vlogo izpolni eden od staršev ali zakoniti zastopnik otroka ter jo vloži pri pristojnem organu občine, v 

kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče oz. ima stalno prebivališče eden od staršev skupaj z otro-
kom. Če so starši tujci, ki so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, vložijo vlogo v občini začasne-
ga prebivališča. Starši, ki ne uveljavljajo pravice za znižano plačilo vrtca, plačajo 80 % cene programa.

Občina Škofljica sprejema vloge staršev, ki imajo stalno prebivališče v Občini Škofljica.
Vloge (Obr. VRT/1) lahko dobite v:
• knjigarnah in papirnicah,
• v izbranem vrtcu,
• na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport,
• na državnem portalu E-uprava in
• na spletni strani Občine Škofljica http://www.skofljica.si/ (Vloge in obrazci – Družbene dejavnosti). 
K vlogi so priložena tudi navodila, ki jih natančno preberite. 

Izpolnjene vloge lahko oddate po pošti ali osebno na sedežu Občine Škofljica, Šmarska cesta 
3, 1291 Škofljica, v sprejemni pisarni, in sicer v poslovnem času:

• vsak delovni dan od 8. do 12. ure, ob sredah od 15. do 17. ure;
• v času uradnih ur referenta:
• ponedeljek, petek: od 8. do 12. ure, sreda: od 8. do 12. ure in od 15. do 17. ure.

Popolna vloga mora vsebovati:
• vsa izpolnjena polja in okenca v obrazcu (Obr. VRT/1);
• potrdilo delodajalca o bruto plači za obdobje zadnjih treh mesecev (če v letu 2008 niste bili v delov-

nem razmerju vseh 12 mesecev, sedaj pa ste zaposleni);
• potrdila izplačevalca dohodkov za družinske člane, ki niso zavezanci za plačilo dohodnine v Republiki 

Sloveniji;
• navedbo odločbe pristojnega organa o višini preživnine, če jo plačujete oz. jo prejemate (sodba so-

dišča ali odločba CSD), ali fotokopijo potrdila o višini preživnine;
• za polnoletne družinske člane, ki niso zavezanci za plačilo dohodnine v Republiki Sloveniji, vlagatelj 

priloži k vlogi ustrezno potrdilo izplačevalca o dohodkih v preteklem koledarskem letu;
• za polnoletne družinske člane, ki nimajo dohodkov, vlagatelj v vlogi navede podatke, iz katerih je 

razviden status osebe, tako da jih organ lahko preveri v uradnih evidencah. Če podatkov ni mogoče 
pridobiti iz uradni evidenc, predloži ustrezno dokazilo vlagatelj.

Prosimo, da na vlogo napišete telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi, da vas lahko pokličemo 
v primeru morebitnih nejasnosti.

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 01 360 16 11.

Občinska uprava Občine Škofljica
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Reševanje prostorske stiske v vrtcih

Bomo dobili mobilni vrtec?
V pretekli številki Glasnika je bilo na 

temo reševanja prostorske stiske v vrtcih 
omenjena možnost dodatnih mest v tako 
imenovanih mobilnih enotah. Z nekaj 
vprašanji na to temo smo se obrnili na 
Občino Škofljica, kjer nam je z odgovori 
postregla gospa Lorena Goričan.

Dejala je, da Občina Škofljica v okviru 
priprave proračuna za leto 2010 načrtuje 
omenjeno investicijo, gospod župan pa 
si prizadeva za pridobitev ustreznega ze-
mljišča. Omenjeni projekt je po prvi oce-
ni vreden 0,5 milijonov evrov. Konkretne 
številke bodo znane ob osnutku proračuna 
za prihodnje leto. Če bo občina lahko za-
gotovila finančna sredstva in bodo svetni-
ki investicijo potrdili ter bo občini uspelo 
pridobiti ustrezno zemljišče, bi morda 
lahko vrtec zagotovili že naslednje leto. 
Z omenjenimi mobilnimi enotami vrtca 
naj bi glede na potrebe in finančne zmo-
žnosti občine poskusili zagotoviti takšne 
kapacitete, da bo varstvo urejeno za daljše 
časovno obdobje. 

Na področju družbenih dejavnosti je 
sočasno potrebno poskrbeti za več zadev. 
Tako se poleg aktivnosti v smeri reše-
vanja prostorske stiske v vrtcih trenutno 
izvajajo še naslednji projekti: priprava 
proračuna za leto 2010, načrtovanje ra-
zvojnih programov za naslednja štiri leta, 
uskladitev finančnih načrtov posrednih 

proračunskih porabnikov (knjižnica, cen-
ter za socialno delo, glasbena šola, OŠ in 
vrtec …), izdaja odločb za znižano plačilo 
vrtca za leto 2010, gradnja osnovne šole 
Lavrica, izvedba protipoplavnih ukrepov 
v zadevi gradnje doma starejših občanov 
ipd. 

Bojan Pirnat

Novice iz občinske hiše
Za tokratno številko smo na občino naslovili nekaj vprašanj glede odprtih projektov, da bi videli, kaj se z njimi 
dogaja. Odgovarjala sta župan Boštjan Rigler in direktorica občinske uprave mag. Lorena Goričan.

Dom starejših občanov
Gradnja doma starejših občanov (DSO) 

je še vedno v fazi zbiranja dokumentacije 
in pridobivanja gradbenega dovoljenja. 
Sklepanje služnostnih pogodb je še vedno 
v teku. »Pri sklepanju je nekaj težav, ki pa 
niso nerešljive, pri postopkih pa pomaga 
tudi občina.« Težave naj bi bile z lastni-
ki zemljišč, ki bivajo v tujini. V zadnjem 
času je bila izdelana študija 500-letnih 
voda in potrjena s strani Agencije Repu-
blike Slovenije za okolje (ARSO). Po-
trebni bodo protipoplavni ukrepi, s čimer 
so bili lastniki prizadetih zemljišč že se-
znanjeni. Z njimi bodo v prihodnjih dneh 
sklenjene ustrezne pogodbe. Investitor 
kljub vsem zamudam in zapletom še ve-
dno ostaja pri namenu gradnje doma, bo 
pa z njim »najverjetneje potrebno skleniti 
pogodbo o soinvestitorstvu, pri čemer bo 
sočasno investitor zgradil DSO, občina pa 
izvedla protipoplavne ukrepe.«

Ljubljanski potniški promet
V prejšnji številki Glasnika smo poro-

čali o podaljšanju proge Ljubljanskega 
potniškega prometa (LPP). Projekt je ste-
kel. Ne bo šlo za podaljšanje proge šte-
vilka 3, pač pa za uvedbo proge številka 
3B na liniji Škofljica–Rudnik–Škofljica. 

Na Rudniku bo torej potrebno presesti na 
progo številka 3.

Odhodi in prihodi avtobusov bodo spr-
va potekali od ponedeljka do petka od 5. 
do 23. ure. Oblikovan je tudi že vozni 
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red. Frekvenca bo različna, od 15 do 50 
min, odvisno od časa dneva. Na novi liniji 
bo veljal cenik LPP, občina pa bo mora-
la prevoze sofinancirati v višini 200.000 
evrov letno.

Obračališče nove linije bo pri OŠ Ško-
fljica. »Občina trenutno v okviru rednega 
vzdrževanja cest izvaja zgolj protiprašno 
zaščito na območju, kjer bo locirano za-
časno obračališče. Proga bo odprta, ko bo 
Direkcija za ceste RS izdala dovoljenje po 
Zakonu o prevozih v cestnem prometu, 
česar pa do sedaj še ni storila.«

Oskrba občine z električno 
energijo

Z več koncev smo slišali, da ima občina 
omejene možnosti dostopa do električne 
energije. Tako se s težavami pri napaja-
nju sooča Poslovno-obrtna cona, Elektro 
Ljubljana pa naj bi do nadaljnjega ne 

dovoljeval novih električnih priključkov. 
Težava je v tem, da Občina Grosuplje 
zahteva visoko odškodnino za služnost, 
saj bi novi električni vodi, ki bi rešili pro-
blematiko napajanja z električno energijo 
naše občine, predvidoma potekali po nje-
nih zemljiščih. Občina Grosuplje menda 
zahteva 90.000 evrov, Elektro pa je pri-
pravljen plačati 25.000 evrov. Župan v 
zvezi s tem problemom pojasnjuje, da si 
občina že vrsto let aktivno prizadeva in 
naslavlja pozive za zagotovitev električne 
energije. Zadnje informacije s strani Elek-
tra Ljubljana pa kažejo, da se zadeve le 
nekoliko premikajo.

Presežena investicija na Ža-
garski ulici

V letošnjem letu je bila temeljito pre-
novljena komunalna infrastruktura na Ža-
garski ulici. Investicija je bila presežena 

skoraj za 250.000 evrov. Zanimalo nas 
je, kako je lahko prišlo do tako velikega 
presežka.

Goričanova je pojasnila, da po Žagarski 
ulici poteka tudi glavni meteorni kanal, ki 
odvaja padavinsko vodo iz naselja Pevče-
va dolina, katerega sanacijo projekt za iz-
vedbo del ni predvidel. Ob pregledu kana-
la se je izkazalo, da je v slabem stanju, po-
nekod pa je prišlo do popolne porušitve. 
Zaradi poplavne varnosti je bilo omenjeni 
kanal nujno potrebno sanirati. Del inve-
sticije je prevzelo JP VOKA, ki je občini 
dolgovalo določen znesek v obliki inve-
sticij z naslova prodaje so-lastnega deleža 
v Holdingu Ljubljana, drugi del sredstev 
pa je bil zagotovljen z rebalansom leto-
šnjega proračuna. Prerazporeditev je bila 
narejen iz projektov, ki so izkazovali niž-
jo vrednost realizacije v letošnjem letu.

Pripravil Iztok Petrič

Kaj nas ogroža? 

Ocena varnostnih razmer
Družba za integrirano varovanje Nova 

panorama je v obdobju julij–september 
2008 pripravila Oceno varnostnih razmer, 
ki vsebuje informacije o ogroženosti, var-
nostnih tveganjih in varnostnih potrebah. 
Ta ocena je hkrati podlaga za odločanje 
o izdelavi medobčinskega programa 
varnosti in vzpostavitve medobčinske-
ga redarstva ali medobčinskega redarja/
medobčinske redarke. Besedilo vsebuje 
podatke o namenu izdelave ocene, posne-
tek stanja, analizo in oceno ogroženosti, 
obvladovanje varnostnih tveganj, opre-
delitev varnostnih potreb, zahtev in ciljev 
ter priporočila županoma Škofljice in Iga. 

Namen ocene
Ocena je izhodiščni dokument za izde-

lavo občinskega programa varnosti. Na-
men prve in druge faze izdelave medob-
činskega programa varnosti je pridobitev 
informacij, ali Občina Škofljica potrebuje 
medobčinsko redarstvo z dvema ali več 
redarji ali samo enega občinskega redarja 
oziroma občinsko redarko. 

Operativni (terenski) ogled obmo-
čja

Po kriminalni in prometni ogroženosti 
ter ogroženosti javnega reda in miru izsto-
pajo: lokacija OŠ Škofljica; celotna cestna 
mreža, zlasti Dolenjska cesta in vsi odseki 
cest z omejitvijo hitrosti in odseki cest, ki 

v naseljih nimajo pločnikov, ter mirujoč 
promet zlasti na križišču Lavrica, ob trgo-
vinah Tuš in List, ob gostilni Božič in na 
poteh do šol; nova stanovanjska naselja.

Organiziranost in področja dela 
Področja inšpekcijskega nadzorstva in 

občinskega redarstva so: oskrba s pitno 
vodo; odvajanje in čiščenje komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda; ravnanje 
s komunalnimi odpadki; odlaganje ostan-
kov komunalnih odpadkov; sanacija čr-
nih odlagališč odpadkov; javna snaga in 
čiščenje javnih površin; urejanje javnih 
poti, površin za pešce in zelenih površin; 
graditev, upravljanje in vzdrževanje ob-
činskih cest (lokalne ceste in javne poti); 
urejanje in vzdrževanje pokopališč; poko-
pališka in pogrebna dejavnost; urejanje, 
vzdrževanje in upravljanje javnih tržnic 
in plakatnih mest; oskrba s plinom; upra-
vljanje in urejanje javnih parkirišč; parki-
ranje in mirujoči promet v naseljih; javna 
razsvetljava; upravljanje javnih stanovanj 
in večstanovanjskih zgradb; komunal-
ne takse; turistične takse; zimska služ-
ba; uporaba zastave in grba občine; ozna-
čevanje cest, ulic, naselij in zgradb; druga 
področja, ki jih določajo ter urejajo občin-
ski in drugi predpisi ter zakoni s poobla-
stilom občinam, kakor tudi sodelovanje 
z republiškimi inšpektorji v okviru pre-
prečevanja nedovoljenih gradbenih   po-

segov, predvsem na področju posegov v 
občinska zemljišča in ceste; sodelovanje 
z občinskim svetom, odbori in komisijami 
občinskega sveta.

Ogroženost od naravnih nesreč
Potresna ogroženost: Območje Škoflji-

ce leži na potresnem območju VIII. (ru-
šilne) stopnje. To pomeni, da mora biti 
občina temeljito pripravljena na morebi-
tni potres.

Poplavna ogroženost: Največ nevarno-
sti poplav je v naselju Lavrica; problem 
predstavlja tudi regulacija potoka Prošca; 
sicer pa je poplavna ogroženost občine 
označena z nizko stopnjo. 

Požarna ogroženost
Najbolj kritična območja so: celotno 

območje barjanskega dela, šotišča, indu-
strijska cona z naseljem ob Žagarski ulici, 
naselja Vrh, Želimlje in Klada. Analiza 
zbranih podatkov je pokazala, da je po-
žarna ogroženost občine srednje in visoke 
stopnje.

Prometna ogroženost
Največ prometnih nesreč se zgodi na 

glavni cesti G2-106 Škofljica–Kočevje. 
Kot glavni vzroki prometnih nesreč na-
stopajo neprilagojena hitrost, nepravilna 
stran in smer vožnje, neustrezna varno-
stna razdalja, izsiljevanje prednosti in vo-
žnja pod vplivom alkohola.
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Novice iz občinske hiše

Zaradi pomanjkanja pločnikov, kolesar-
skih stez, boljših ureditev križišč, prešib-
kega nadzora nad udeleženci v cestnem 
prometu itd., obstaja visoka ogroženost 
cestnega prometa v naseljih, v naši ob-
čini zlasti v naseljih Škofljica in Lavrica. 
Opozoriti potrebno na ogroženost v novih 
stanovanjskih naseljih. Ogroženost občin-
skih lokalnih cest in drugih javnih poti je 
tolikšna, da se uvršča v srednjo in visoko 
stopnjo. Celotna prometna ogroženost je 
ocenjena z visoko stopnjo ogroženosti.

Ogroženost javnih zgradb in objektov 
ter naravne in kulturne dediščine

Naravna dediščina je z vidika naravnih 
sil in posegov v okolje srednje ogrožena. 
Javne zgradbe so ranljive z vidika van-
dalizma ter vlomov in tatvin. Na podla-
gi preteklih dejanj je ogroženost javnih 
zgradb v občini srednje stopnje.

Kriminalna ogroženost je ocenjena s 
srednjo (ropi, tatvine) in z visoko (vlomi) 
stopnjo ogroženosti. 

Ogroženost javnega reda in miru je po 
analizi podatkov ocenjena s srednjo sto-
pnjo ogroženosti.

Ogroženost javnih shodov in priredi-
tev je nizka. V prihodnje, ko se pričakuje 
večanje obsega dogodkov javnega znača-
ja in večanje mestnega vpliva in širšega 
okolja, je možno povečanje ogroženosti iz 
nizke v srednjo. 

Ogroženost okolja (onesnaževanje, in-
dustrijski, komunalni in drugi odpadki)

KS Škofljica ima čistilno napravo, na 
katero so vezana 3 naselja. Vsa ostala na-
selja imajo zaprte sisteme greznic z od-
vozom usedlin. Zato obstoja nevarnost 
prodiranja fekalij v podtalnico in nekatera 
vodna zajetja. Nevarne snovi (predvsem 
naftni derivati, ki so uskladiščeni v rezer-
voarjih bencinskega servisa) predstavlja-
jo relativno majhen vir ogrožanja. Ostali 
viri ogrožanja so sabotaža, industrijska 
nesreča (okvara, tehnološka napaka, do-
trajanost, slabo vzdrževanje) ali morebi-
tni poseg teroristične narave. Ogroženost 
okolja na območju občine se uvršča v niz-
ko do srednjo stopnjo. 

Kritična infrastruktura
Stalne varnostne pozornosti policistov 

in medobčinskih redarjev (v obliki pre-
ventivnega in represivnega varnostnega 
nadzora) mora biti deležna naslednja in-
frastruktura:

lokacije šol in vrtcev z dovoznimi in do-
hodnimi potmi, občinska zgradba, zdra-
vstveni dom, bančne in poštne zgradbe, 
športni objekti, Dolenjska cesta, odseki 

občinskih in državnih cest z omejitvami 
hitrosti in z odseki, ki predstavljajo tve-
ganja prometnih nesreč, naselji Škofljica 
in Lavrica, nova stanovanjska naselja, 
intervencijske poti do javnih zgradb, ele-
ktrično, plinsko, vodovodno in telekomu-
nikacijsko omrežje, varstvena območja 
Krajinskega parka Ljubljansko barje.

Varnostno obvladovanje kritične infra-
strukture je treba zagotoviti načrtno in 
taktično dovršeno. To pomeni, da je med-
občinski redar (občasno v sodelovanju s 
policistom, gasilcem ali pripadnikom CZ) 
dinamična pooblaščena uradna oseba, ki 
deluje po načelu: v pravem času na pra-
vem mestu s pravimi aktivnostmi in ukre-
pi. 

Obvladovanje varnostnih tveganj
To je eno od najzahtevnejših menedžer-

skih in strokovnih opravil tudi v sklopu 
delovanja medobčinske redarske službe. 
Presoja varnostnih tveganj obsega ana-
lizo, kontrolo in izravnavo varnostnih 
tveganj z zavarovanjem. Za vsako vrsto 
ogroženosti so opredeljena posamezna 
varnostna tveganja. Načini obvladovanja 
varnostnih tveganj s strani medobčinske-
ga redarstva so naslednji: dobro poznava-
nje območja občin, kritične infrastrukture 
in varnostno pomembnih lokacija in točk; 
načrten pristop k mesečnemu in tedenske-
mu razporejanju dela, ki je vezan na ča-
sovno dimenzijo varnostne problematike; 
zavedanje o varnostnih tveganjih mora 
sprožati načrtovan varnostni nadzor, ki je 
selektiven glede na stopnjo ogroženosti 
in obseg varnostnih tveganj; sodelovanje 
s PP Ljubljana Vič, z občinsko inšpekci-

jo in občinskim svetom za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu.

Opredelitev varnostnih potreb, 
zahtev in ciljev

Varnostne potrebe v ospredju so: dvig 
stopnje v cestnem prometu; priprava na 
podnebne spremembe; obvladovanje jav-
nega reda in miru; zajezitev kriminala; 
vzpostavljanje sistemov aktivne požarne 
zaščite v javnih zgradbah, pregled trdno-
sti javnih zgradb; revizija vseh varnostnih 
načrtov; menedžersko in operativno so-
delovanje nadzornih institucij; nakup ali 
posodobitev potrebne opreme.

Varnostne zahteve izhajajo iz varno-
stnih potreb, zakonodaje, programov in 
resolucij na nacionalni ravni, državnih 
načrtov, varnostnih programov in načrtov 
na občinski ravni ter deloma iz varnostnih 
standardov. Te zahteve bi morale biti za 
občini obvezujoči.

Varnostni cilji: povečanje skrbi za var-
nost v cestnem prometu; zagotavljanje 
stalnih ali periodičnih varnostnih obvo-
zov in/ali obhodov vseh lokacij, na ka-
terih se pričakuje vandalizem, kršenje 
javnega reda in miru, zbiranja zaradi kri-
minalnih nagnjen; načrtno varovanje kri-
tične infrastrukture v skladu z evropskim 
konceptom varovanja. Nakazani varno-
stni cilji so strateške in operativne narave, 
podrobneje jih je treba opredeliti v med-
občinskem programu varnosti.

Priporočila županoma
Podana so priporočila za kakovostno 

kadrovsko zasedbo. Opisan je ustrezen 
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profil medobčinskega redarja: brezpo-
gojno predpisana izobrazba; vsaj 3-letne 
delovne izkušnje v policiji, inšpekciji, 
carini, zasebnem varovanju; osebna ure-
jenost; psihofizična kondicija; pripravlje-
nost za delo v posebnih pogojih; motivi-

ranost za delo; retorične in organizacijske 
sposobnosti; sposobnost pisnega izraža-
nja in odločnega nastopa; pogum, samo-
stojnost, zaupanje; sposobnost razreševa-
nja različnih konfliktnih situacij.

Če želita občini zadostiti zakonu, je 

dovolj en medobčinski redar; če pa želita 
zadostiti varnostnim potrebam, zahtevam 
in ciljem, pa sta potrebna najmanj dva, 
optimalno pa trije medobčinski redarji.

Povzetek pripravila Katja V. Škrabec

KS Lavrica

Obvestilo krajanom Lavrice
V sredini letošnjega leta je Občina Ško-

fljica pristopila k izdelavi Občinskega 
prostorskega načrta (OPN), ki bo še letos 
javno razgrnjen. Strategija Občine Ško-
fljica pa je šele v sprejemanju.

Svet KS Lavrica je sprejel in uradno 
poslal županu spisek skupnih potreb za 
naš kraj z željo, da jih načrtovalci OPN 
strokovno umestijo v prostor, ki nam je še 
na razpolago.

Po zagotovilih službe za urbanizem 
bodo obravnavali tudi vse dosedanje vlo-
ge krajanov in jih pisno obvestili o dejan-
skih možnostih.

Naše skupne potrebe smo razdelili v 
dve skupini:

kratkoročne, ki smo jih zapisali v plan 
2010 in 2011, ter dolgoročne.

KRATKOROČNE POTREBE:
– osnovna šola: stroški investicije, 

opreme in zunanje ureditve;

– vrtec: razširitev obstoječega, najem 
zemljišča, stroški investicije z opre-
mo in zunanjo ureditvijo;

– nakup zemljišč za ureditev javnih poti 
in avtobusnih postaj;

– razširitev kanalizacijskega omrežja;
– ureditev železniških prehodov na Vre-

čarjevi in Poti v Babno Gorico;
– športno igrišče Babna Gorica – zača-

sni najem in ureditev;
– razširitev in posodobitev javne raz-

svetljave vzdolž Dolenjske ceste;
– vzdrževanje in posodabljanje javnih 

cest in poti;
– regulacija, čiščenje vodotoka Prošca;
– krajevni praznik dan Lavrice 2010;
– operativni stroški KS.

DOLGOROČNE POTREBE:
– rezervacija zemljišča za center – sre-

dišče Lavrice (šola, vrtec, banka, po-
šta, trgovine, dom gasilcev in obrtne 

dejavnosti). Za te dejavnosti predla-
gamo rezervacijo zemljišča na desni 
strani Dolenjske ceste v smeri Lju-
bljane;

– rezervacija zemljišča za železniško 
postajo (med staro OŠ in železniško 
progo);

– rezervacija zemljišč za športno igri-
šče s parkom in sprehajalnimi potmi 
(med naseljem Lavrica in Selami v 
bližini šole in vrtca);

– rezervacija zemljišča za sakralni 
objekt – cerkev, pokopališče.

Krajani lahko naš predlog dopolnite in 
o tem pisno obvestite občinsko službo 
za urbanizem. Ob razgrnitvi OPN, ki ga 
bomo skušali organizirati v dvorani KS, 
bodo tudi dane možnosti za pripombe.

Janez Gačnik,
predsednik KS Lavrica

Aktualno

Svečana akademija ob 50-letnici delovanja Športnega društva Škofljica

Škofljiški rokomet je praznoval abrahama
V polni avli osnovne šole Škofljica se 

je 24. septembra v počastitev 50-letne-
ga obstoja delovanja Športnega društva 
Škofljica odvijala svečana akademija. Vsi 
obiskovalci smo pred vhodom v dvorano 
prejeli bilten z naslovom 50 let rokometa 
na Škofljici. Knjižica uspešno predstavlja 
zgodovino, razvoj in pomembne posame-
znike ter skupine, ki so skozi leta uspešno 
vodili in ustvarili kvaliteto rokometa v 
naši občini. Na koncu so prikazane tudi 
plesne skupine, ki so spremljajoči del vsa-
kega športa.

Kot povezovalka programa se je pred-
stavila znana slovenska športna komenta-
torka Jolanda Bertole, ki je v uvodu opo-
zorila, da je 50 let neprekinjenega delo-
vanja nekega društva dogodek, ki zasluži 

posebno pozornost. Posebej je pozdravila 
župana Boštjana Riglerja, ki je bil tudi 
dolgoletni predsednik društva, podžupana 
Ivana Jordana in Romana Brunška, vse 
občinske svetnike, ravnateljico OŠ Jad-
vigo Avsenak, predstavnike društev naše 
občine in sosednjih rokometnih klubov. Z 
Vrabčevo Zdravljico so nato avlo napol-
nili glasovi kvarteta Planika. 

Zadnja 4 leta športno društvo uspešno 
vodi Janez Rugelj, zato je imel priložnost 
predstaviti delovanje društva. V svojem 
govoru je poudaril, da so kljub slabim po-
gojem vedno imeli voljo, trmo in odloč-
nost ter tako vedno prišli do cilja. Povedal 
je, da ima društvo veliko zainteresiranih 
za rokomet in ples ter da ima podporo 
širokega kroga občanov in občinskega Predsednik ŠD Škofljica Janez Rugelj
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Frklje prejemajo društveno priznanje

gospodarstva. Z zahvalo se je spomnil 
svojih dveh pokojnih članov, g. Marjana 
Verbiča in g. Milana Centa, ki sta s svojim 
delom pomembno zaznamovala rokomet 
na Škofljici. Za konec se je zahvalil tudi 
županu Boštjanu Riglerju in ga povabil na 
oder. Župan je predvsem izrazil lepe želje 
in čim več uspeha na športnem področju. 

Za tem so ozračje ogrele plesalke sku-
pine Frklje. Za njimi je sledila svečana 
podelitev plaket Športnega društva Ško-
fljica. Plakete so dobili:

Priznanje za posebne športne dosež-
ke je prejel gospod MARJAN ROT.

Gospod Marjan Rot je bil dolgoletni 
rokometni igralec, legenda rokometa na 
Škofljici. Svoje razkošno rokometno zna-
nje je dokazal tudi z nastopanjem v naj-
višjih rangih tekmovanja. Svojo bogato 
rokometno pot je zaključil v svojem ma-
tičnem klubu. S svojo pripadnostjo doma-
čemu klubu je bil vzor vsem, ki so priče-
njali rokometno pot na Škofljici. 

Priznanje za posebne športne dosež-
ke je prejel gospod MILAN BUKO-
VEC. 

Gospod Milan Bukovec je bil prvi ro-
kometni igralec na Škofljici, ki je s svojim 
znanjem presegel okvire igranja v matič-
nem okolju in ponesel našo šolo rokome-
ta v sosednje okolje najprej z igranjem v 
sosednjem Igu in kasneje v ljubljanskem 
Slovanu. Svojo rokometno pot je zaradi 
poškodbe predčasno zaključil z igranjem 
za svoj matični klub.

Priznanje za posebne športne dosež-
ke so prejeli gospod IGOR PUŠNIK, 
gospod GREGOR ROT in gospod BO-
ŠTJAN RIGLER.

Igor Pušnik, Gregor Rot in Boštjan Ri-
gler so izpolnili sanje rokometnih gene-
racij na Škofljici, ko so kot igralci Ško-
fljico popeljali od druge lige v 1. državno 
rokometno ligo. Poleg igranja v ekipi 
so skrbeli tudi za del logistike, ki je bila 
potrebna za izvedbe samih tekmovanj. 
Tudi po prenehanju ukvarjanja z aktivnim 
športom so ostali aktivni člani športnega 
društva.

Priznanje za posebne športne dosež-
ke je prejela PLESNO NAVIJAŠKA 
POM PON SKUPINA FRKLJE.

Oktobra 2001 je k ŠD Škofljica skupaj 
z mentorico Ireno Balažic Gantar pri-
stopila skupina plesalk. Nastala je prva 
pom pon plesna skupina. Do danes ima 
skupina plesalk za seboj številne nastope 
na prireditvah v domači občini in izven 
nje, nastope na tekmah naših rokometa-
šev, vidne rezultate na tekmovanjih ŠKL, 
visoka mesta na pokalnih tekmovanjih 
ter državnih prvenstvih tako v skupinski 
formaciji kot pom pon parih. Najvidnejši 
uspeh pa so plesalke dosegle leta 2005, ko 
so si na evropskem pokalnem prvenstvu 
Elite Championship v Nemčiji priplesale 
neverjetno 1. mesto. V letošnjem letu jih 
je pot ponovno vodila na isto prizorišče, 
isto evropsko tekmovanje, od koder so se 
vrnile s pokalom za odlično 3. mesto. Ple-
salke tretjo sezono vodi mentorica Vesna 
Požar. 

Plaketo ŠD Škofljica so prejeli USTA-
NOVITELJI RK ŠKOFLJICA. 

Brez druženja željnih zanesenjakov 
pred 50 leti rokometa na Škofljici ne bi 
bilo. Nešteto prostovoljnih delovnih ur je 
bilo potrebnih za ureditev prvega igrišča 
v Pevčevi dolini. Svoje rokometno znanje 
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so potrdili z uspešnimi nastopi davnega 
leta 1959. V družbi ustanoviteljev so bili: 
Vili Fabjan, Marjan Verbič, Ivan Martinc, 
Borut Bitenc, Jože Rupnik, Ernest Mikelj, 
Boris Rot; malo kasneje pa še Ludvik Ški-
bin, Tone Zorc, Viktor Živec, Sašo Habič, 
Tone Bizjak, Janez Verbič, Jože Gruden 
in Teodor Mikelj.

Plaketo ŠD Škofljica je prejel gospod 
VLADIMIR ERJAVEC.

Župan Boštjan Rigler

Gospod Ladislav Erjavec je prav go-
tovo eden izmed najzaslužnejših ljudi za 
kvalitetni razvoj rokometa na Škofljici. 
Kot učitelj telesne vzgoje na osnovni šoli 
je za rokomet navdušil učence in učenke, 
jih naučil prvih korakov rokometne igre 
in ustvarjal vrhunske generacije igralcev 
in igralk. Njegova rokometna šola se pre-
ko teh učencev sedaj prenaša na mlade 
generacije rokometašev.

Plaketo ŠD Škofljica je posthumno 
prejel gospod MARJAN VERBIČ.

Gospod Marjan Verbič je bil dolgoletni 
predsednik ŠD Škofljica, odličen rokome-
tni vratar, poznan po svojem značilnem 
slogu branjenja rokometnih vrat. Dolga 
leta je celotno organizacijsko delo društva 
slonelo na njegovih plečih. 

Plaketo ŠD Škofljica je prejel gospod 
JOŽE PANGERC.

Gospod Jože Pangerc je v začetku 
osemdesetih let ponovno oživil rokome-
tno dogajanje na Škofljici in dolga leta 
vodil organizacijsko strukturo v društvu. 
Poleg dolgoletnega igranja rokometa za 
matični klub je g. Pangerc vseskozi gonil-
na sila pri strokovnem delu v vzgoji mla-
dih rokometašev in predvsem trenerjev. 
Dolga leta je aktiven kot rokometni so-
dnik, saj sodi med boljše delitelje pravice 
na rokometnih igriščih v Sloveniji.

Plaketo ŠD Škofljica je prejel gospod 
TOMAŽ RIGLER.

Gospod Tomaž Rigler je kot predsednik 
kluba v osemdesetih letih poleg neomaj-
ne predanosti društvu postavil temelje 
vrhunske organizacije delovanja društva. 
Poleg vodstvenih nalog, ki so mu bile za-
upane, se je zelo uspešno spoprijel tudi s 
finančnimi problemi in klubu zagotavljal 
trdnost tudi na tem področju.

Plaketo ŠD Škofljica je prejel gospod 
JANISLAV STRGAR.

Gospod Janislav Strgar je bil predsednik 
društva v obdobju največjih tekmovalnih 
uspehov. V obdobju njegovega mandata 
je s svojimi sodelavci ustvaril vrhunsko 
organizacijsko strukturo društva, postavil 
temelje moderno zasnovanega kluba ter 
uvedel razdelitev nalog, ki so botrovale 
hitremu napredku in kvalitetnemu presko-
ku ekipe iz povprečja med elito. 

Plaketo ŠD Škofljica je prejel gospod 
IVAN MIKLIČ.

Gospod Ivan Miklič je človek, brez 
katerega si delovanja društva na podro-
čju organizacije, finančnega poslovanja 

ali urejanja medsebojnih odnosov ni bilo 
možno zamisliti. Vse niti finančnega in 
marketinškega poslovanja so bile v nje-
govih rokah, zato ni čudno, da je bil alfa 
in omega operativnega delovanja v klubu.

Plaketo ŠD Škofljica je prejel gospod 
BOŠTJAN RIGLER.

Gospod Boštjan Rigler je prevzel krmi-
lo društva v enem od najtežjih obdobij in 
na ta način odločilno prispeval pri njegovi 
kontinuiteti delovanja. V tistem času je bil 
v klubu v dveh funkcijah – kot predsednik 
in trener dveh kategorij mladih igralcev. 
S tem je postavil temelje za nadaljevanje 
klubskega tekmovanja v državnih ligah. 
Društvo je odprl tudi za druge dejavnosti, 
kot so ples in rekreacija in ga tudi uspešno 
vključil v občinsko okolje. 

Plaketo ŠD Škofljica je prejela gospa 
IRENA BALAŽIC.

Gospa Irena Balažic je ustanoviteljica 
plesno navijaške sekcije. S svojim na-
črtnim in strokovnim delom je uspela v 
osmih letih animirati 6 plesno navijaških 
skupin. V zadnjih letih pa svoje strokovno 
in organizacijsko znanje uspešno prenaša 
tudi na mlajše vaditeljice. Večina odmev-
nih uspehov naših plesnih skupin je pove-
zana z njenim imenom.

Besede zahvale in spominov na roko-
met v osnovni šoli je izrekel g. Erjavec. 
Ponosen je predvsem na športni utrip šole, 
ki je pustila veliko dobrega v rokometu in 
življenju na Škofljici. Izrazil je željo, da 
bi se v čim večji meri nadaljevalo delo z 
mladimi. Ponovno je sledila plesna točka, 
tokrat z mladimi iz skupine Frkljice. 

Povezovalka je za konec prosila, da ne-
kaj besed o športnem društvu pove pod-
župan Roman Brunšek, ki je zadolžen 
za družbene dejavnosti v občini. Vsem 
aktivnim delavcem društva se je iskreno 
zahvalil in izrazil občutke ponosa, vese-
lja, izpolnjenih želja in spoštovanja, pred-
vsem do mladih športnikov, kajti ti vedo, 
kaj hočejo in se za ta cilj borijo. Zaključil 
je z besedami: »Ko zaslišiš s tribun vzkli-
ke ›Škofljica‹, si ponosen.«

Uradni del prireditve so zaključili gla-
sovi vokalnega kvarteta Planika, povezo-
valka pa je povabila vse goste na nefor-
malno srečanje ob slastnem pecivu.

V odlični organizaciji so se izkazali čla-
ni Športnega društva Škofljica, ki jim ob 
prazniku iz uredništva Glasnika čestitamo 
in želimo še veliko zmag.

Pripravila Maja NovakLadislav Erjavec
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Strategija dolgoročnega razvoja Občine Škofljica 2009–2019 

Naše razvojne usmeritve v prihodnjih desetih letih
Že v nekaj zaporednih številkah smo na 

različne načine poročali o nastajanju stra-
tegije razvoja naše občine. V septembrski 
številki smo objavili zasebno pobudo sve-
tnika Jožeta Žlahtiča (v nadaljevanju lahko 
preberete odmev občana), sedaj pa vam 
predstavljamo vsebino uradnega predloga, 
ki so ga obravnavale komisije, ki delujejo 
pri občinskem svetu, sam svet pa bo o njej 
govoril na eni izmed prihodnjih sej, o če-
mer bomo seveda poročali.

V nadaljevanju si lahko v krajšem pov-
zetku preberete vsebino predloga strate-
gije, da se boste lahko seznanili, kakšne 
prioritete si postavlja občina. Ker se mi 
tako v osebnem smislu kot uredniku na-
šega glasila zdi pomembno, da ste obča-
ni s tem dokumentom dobro seznanjeni, 
smo zaprosili, da bi smeli prisostvovati 
na vseh sejah komisij občinskega sve-
ta. Povabljeni smo bil zgolj na Komisijo 
za družbene dejavnosti, glede razprave 
Komisije za gospodarstvo, kmetijstvo, 
finančne in pravne zadeve pa so nam z 
občine posredovali zapisnik. Prosili smo 
tudi za zapisnik Komisije za komunalo, 
okolje in prostor, vendar ga nismo pre-
jeli. Na podlagi tega vam predstavljamo, 
o čem so svetniki in svetnici govorili na 
ožjih telesih občinskega sveta, kakšne 
sklepe pa bo glede strategije sprejel ob-
činski svet, pa, kot že rečeno, v eni izmed 
prihodnjih številk.

Dobili smo tudi dva odziva na naše pi-
sanje o strategiji razvoja, ki smo ju uvrsti-
li v rubriko Pisma bralcev.

Načrtovanje prihodnosti je za vse ob-
čane zelo pomembno, zato je prav, da v 
razpravi aktivno sodelujemo vsi. Več po-
gledov bomo imeli, lažje bomo prepozna-
li svoje potrebe in njihovo prioriteto.

Začetki strategije segajo v leto 
2007

Leta 2007, ko je mesto župana zasedel 
Boštjan Rigler, je občina sprejela odloči-
tev, da pripravi strategijo dolgoročnega 
razvoja. Z njo naj bi dosegli najširši mo-
žni dogovor o prioritetah razvoja občine. 
Gre torej za vizijo.

Za samo pripravo so pomembne tri 
vzpodbude, ki dejansko potekajo hkrati z 
izdelavo strategije same: priprava novega 
občinskega prostorskega načrta (OPN), 
potreba po razumevanju stanja v občini 

in določitev razvojnih poti in prioritetnih 
razvojnih projektov občine.

Strategija je nastajala na podlagi že 
sprejetih občinskih aktov, statističnih po-
datkov ter izvedenih javnih delavnic in in-
dividualnih povpraševanj. Najprej je bila 
opravljena analiza stanja demografske 
slike, kulture, športa, zdravstva in social-
nega varstva, prometne dostopnosti, javne 
gospodarske infrastrukture, gospodarstva 
ter podeželja, kmetijstva in turistične 
ponudbe. Pri demografiji so izpostavili 
naglo priseljevanje, koncentriranje pose-
litve ob glavne ceste ter visok odstotek 
dnevnih migracij v Ljubljano. Pri stanju 
družbenega in socialnega delovanja je 
bilo ugotovljeno aktivno društveno ži-
vljenje z različno stopnjo pogojev delova-
nja, nizke kapacitete predšolske in šolske 
vzgoje, neustrezna zdravstvena postaja z 
nezadostnim številom zdravnikov. Pro-
metna infrastruktura je preobremenjena, 
infrastruktura za nemotoriziran promet je 
slabo razvita. Preskrba z vodo je načelo-
ma urejena, na kanalizacijski sistem, ki je 
v izgradnji, pa je priključenih manj kot 15 
% prebivalstva. Med letoma 2003 in 2007 
se je število podjetij povečalo za več kot 
23 %, hkrati pa zaznavajo pomanjkanje 
podjetij iz predelovalnih dejavnosti, cene 
nakupa ali najema zemljišč in poslovnih 
prostorov so visoke. Občino zaznamuje 
pretežno agrarna pokrajina, kmetovanje 
se opušča. Dani so dobri naravni pogoji 
za razvoj turizma in rekreacije, na drugi 
strani pa je 

turistično-gostinska ponudba zelo sla-
ba. Kulturnozgodovinske in naravne zna-
menitosti so razdrobljene in neizkorišče-
ne.

Na podlagi analize je izdelovalec stra-
tegije predlagal dva možna razvojna sce-
narija, in sicer na temelju, da se bo po-
večevanje prebivalstva nadaljevalo ali pa 
na temelju zmernega omejevanja priselje-
vanja. Občina se je odločila za slednjega 
in si zastavila tri ključne razvojne cilje, ki 
so usklajeni s cilji strateških dokumentov 
(npr. Strategija razvoja Slovenije):

1. kakovostno bivalno okolje,
2. zagotovljene javne storitve za doma-

če prebivalstvo,
3. razvito središče novih priložnosti.

Na podlagi navedenih ciljev je bilo pri-

pravljenih šest razvojnih projektov, ki jih 
predstavljamo v nadaljevanju.

1. Ureditev prometa v Občini 
Škofljica

Občina ima slabo razvito infrastrukturo 
za nemotoriziran promet (pešci, kolesar-
ji), neustrezno križanje železniškega in 
cestnega prometa, kar ima negativne vpli-
ve na pretočnost prometa, nadalje slabo 
urejen dostop do družbene infrastrukture 
(predvsem iz oddaljenih vasi), nezavaro-
vane in nevarne prehode čez železnico in 
cesto ter izjemno obremenjeno glavno ce-
sto Ljubljana–Kočevje. Po tej cesti prevozi 
dnevno kar 18 256 vozil. Naštete proble-
me bo občina poizkusila rešiti v obdobju 
od 2009 do leta 2016, za kar bo potrebnih 
1.610.000 evrov (ocenjena vrednost). 

V prvi fazi reševanja prometne proble-
matike je Občina Škofljica že oblikovala 
delovno skupino, ki bo koordinirala pri-
pravo in izvedbo ukrepov, katerih cilji so 
zagotavljanje prometne varnosti za pešce 
in kolesarje, vzpostavljanje varnih šol-
skih poti, večjo uporabo nemotoriziranih 
prevoznih sredstev s strani lokalnih prebi-
valcev in večjo uporabo javnih prevoznih 
sredstev. Vzpostavila se bo podaljšana li-
nija mestnega prometa (LPP) z gosto mre-
žo postajališč in začetno postajo po siste-
mu P + R (parkiraj in se odpelji). Vzdolž 
glavne ceste Ljubljana–Kočevje se bodo 
uredile kolesarske poti s kolesarskimi 
pločniki in varne pešpoti, predvsem med 
naseljema Lavrica in Škofljica. Varna peš-
pot in kolesarska steza sta predvideni tudi 
za naselje Pijava Gorica in pešpot do na-
selij Orle in Lanišče. Za umirjanje prome-
ta bodo skrbeli stacionarni radar pred OŠ 
Škofljica in preventivni radarji po celotni 
občini. Večjo pretočnost bodo omogočila 
nova križišča in krožišča (Kamnikarjeva 
ulica, Jagrova ulica, rondo Škofljica–Kla-
nec, križišče na Pijavi Gorici, cestni pri-
ključek na odseku Škofljica–Rašica).

Roki za izvedbo projektov so naslednji: 
2010 pričetek obratovanja linije MPP 
(LPP), 2011 izgradnja postajališča P + R, 
2012 ureditev nemotoriziranih poti vzdolž 
ceste Ljubljana–Kočevje, 2009 ureditev 
križišč na Kamnikarjevi in Jagrovi ulici 
ter 2016 vzpostavitev javnega linijskega 
prevoza potnikov na območju občine. 

(Pripravila Maja Novak)
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2. Odvajanje in čiščenje od-
padne in padavinske vode

Splošno gledano je za odvajanje in či-
ščenje odpadnih in padavinskih voda v ob-
čini slabo poskrbljeno. Čiščenje odpadnih 
voda je zagotovljeno le z biološko čistilno 
napravo na Škofljici, kjer je zgrajena tudi 
kanalizacija. Na kanalizacijsko omrežje 
je priključenih manj kot 15 % prebival-
cev v občini. Na Lavrici je sicer že zgra-
jena sekundarna kanalizacija, ki pa še ni 
povezana na novozgrajeni kanalizacijski 
zbiralnik. Pretežni del obstoječih objektov 
na območju občine ima odvod komunal-
nih voda urejen z greznicami s pretokom 
v ponikanje, ponekod pa imajo izvedene 
prelive v odprte obcestne jarke ali z gre-
znicami na praznjenje.

Za ureditev odvajanja ter čiščenja od-
padnih in padavinskih voda bo do leta 
2017 predvidoma potrebnih 2.941.000 
evrov (ocenjena vrednost). V prvi fazi je 
potrebno potrditi program gradnje kana-
lizacijskega omrežja (leto 2010). Do leta 
2013 naj bi bila naselja Lavrica, Lanišče 
in Škofljica vsaj 80% pokrita z urejenim 
sistemom kanalizacijskega omrežja. Še 
dve leti kasneje naj bi isto veljalo za nase-
lji Pijava Gorica in Želimlje. V letu 2017 
pa naj bi urejen sistem kanalizacijskega 
omrežja zaživel tudi na Orlah, Gumnišču 
in Smrjenah. 

Za izvedbo projekta so pristojni in od-
govorni ministrstvo za okolje in prostor, 
Občina Škofljica ter občani kot uporabniki 
storitev. (Pripravil Bojan Pirnat)

3. Zagotovljen dostop do ka-
kovostne in pestre zdravstve-
ne in socialne oskrbe

Imenovani projekt, uvrščen med zelo 
pomembne prioritete, naj bi se izvajal v 
času od 2012 do 2014, njegova vrednost 
pa je ocenjena na 6,7 milijonov evrov.

Nosilci zdravstvenega varstva v obči-
ni so: ordinacija splošne medicine, zobni 
ambulanti, lekarna; socialno varstvo pa 
je organizirano z institucijami: Zavod Pe-
likan – Materinski dom Škofljica, Center 
Dolfke Boštjančič – Dom Škofljica, Cen-
ter za socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik.

Stanje – pričakovanja 
Neustrezno urejena zdravstvena posta-

ja – adaptacija in dograditev zdravstvene 
postaje; nezadostno število zdravstvene-
ga osebja (zdravniki, pediatri, šolski dis-
panzerji, zobozdravniki) glede na število 
občanov in pomanjkljiva ponudba zdra-

vstvenih storitev – izboljšana pestrost in 
dostopnost zdravstvenih storitev; potreba 
po ureditvi doma za ostarele – izboljšanje 
oskrbe starejših; pomanjkanje storitev za 
zagotavljanje kakovostnega socialnega 
varstva – zagotavljanje pomoči socialno 
ogroženim.

Vsebina projekta, ki bi odpravila razli-
ko med stanjem in pričakovanji, je: uredi-
tev ustrezne zdravstvene postaje, zagota-
vljanje večjega števila oseb v zdravstve-
nih ustanovah, ureditev doma za ostarele, 
spodbujanje skrbi za zdravje občanov.

Projekt se bo izvajal v štirih aktivnostih. 
1. Oblikovanje skupine za zagotovi-

tev ponudbe bolj pestrih, kakovostnih 
in zadostnih zdravstvenih in socialnih 
storitev. Nosilec te aktivnosti naj bi bila 
delovna skupina Občine Škofljica, obli-
kovana s strani občinskega sveta, ki bo v 
letu 2010 brez potrebnih novih finančnih 
sredstev koordinirala in sodelovala pri 
pripravi in izvedbi ukrepov za izboljšanje 
ponudbe zdravstvenih in socialnih storitev 
na območju naše občine. 

2. Zagotovitev ponudbe ustreznega in 
zadostnega zdravstvenega varstva. Sem 
sodi adaptacija in dograditev zdravstvene 
postaje ter dodatno zaposlovanje; zago-
tavljanje zdravstvenega varstva za otroke 
in mladostnike; spodbujanje privatnega in 
javnega zdravstva, prepletanje različnih 
zavodov ter oblikovanje vzporednih zdra-
vstvenih dejavnosti (npr. diagnostični cen-
ter). Nosilec te aktivnosti, predvideni za 
obdobje 2010–2014, je Občina Škofljica z 
izvajalci in nadzorniki. Možni viri financi-
ranja v potrebni višini 3 milijonov evrov so 
občinski proračun, ministrstvo za zdravje, 
Združenje zdravstvenih zavodov Sloveni-
je, Zdravniška zbornica Slovenije, ZZZS.

3. Zagotovitev ponudbe ustreznega in 
zadostnega socialnega varstva. Ta vklju-
čuje zaključek širitve gradnje domskih 
zmogljivosti in varovanih stanovanj, var-
stvo starejših občanov na domu, (do)pla-
čevanje oskrbe ostarelih v domovih za ob-
čane. Nosilec te aktivnosti, predvideni za 
obdobje 2010–2013, je Občina Škofljica z 
izvajalci in nadzorniki. Potrebna sredstva 
1 milijon evrov se predvidena iz občin-
skega proračuna, ministrstva za zdravje, 
ZZZS, CSD Ljubljana Vič-Rudnik.

4. Spremljanje učinkovitosti izvede-
nih ukrepov. Delovna skupina, imeno-
vana že v prvi aktivnosti, bo spremljala 
tudi učinke izvedenih ukrepov, in sicer od 
2010 do 2020; za izvedbo te aktivnosti bo 
potrebnih 80 000 evrov iz občinskega pro-
računa. (Pripravila Katja V. Škrabec)

4. Mladi so prihodnost
Izvajal bi se v času od 2009 do 2019, 

ocenjena vrednost pa znaša 7,8 milijonov 
evrov.

Predšolska vzgoja in varstvo otrok na 
ravni občine se trenutno izvaja v Javnem 
vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ in 
vrtec Škofljica (enote Škofljica, Lavrica, 
Lanovo) in Zasebnem vrtcu Smrkolin; 
osnovnošolsko izobraževanje poteka v 
sklopu Zavoda OŠ in vrtec Škofljica (OŠ 
Škofljica, podružnici Lavrica, Želimlje).

Stanje – pričakovanja
Povečan trend priseljevanja mladih dru-

žin, število predšolskih in šoloobveznih 
otrok narašča, izgradnja nove šole na La-
vrici, širitev vrtca Škofljica na območju 
soseske Lanovo 

– do leta 2019 zagotoviti zadostno števi-
lo prostih mest za vse predšolske in šolske 
otroke iz občine v okviru nove ali preu-
rejene vzgojno-izobraževalne infrastruk-
ture, zadostne površine otroških igrišč, 
zagotoviti in urediti obstoječe in nove 
športne površine.

Ureditev in gradnja infrastrukture za 
mlade obsega naslednje štiri sklope:

1. Izgradnja šole na Lavrici v letih 2010 
in 2011, za katero bo potrebnih 7 milijo-
nov evrov s strani ministrstva za šolstvo in 
šport ter fundacije za šport, njena nosilca 
pa bosta Občina Škofljica, Javni vzgojno-
izobraževalni zavod OŠ in vrtec Škofljica.

2. Izgradnja oziroma širitev vrtca v 
naselju Škofljica, predvidena v 2010 in 
2011, za katero bo potrebnih 500 000 
evrov, možni viri financiranja bodo mi-
nistrstvo za šolstvo in šport ter fundacija 
za šport, njeni nosilci pa Občina Škofljica, 
Javni vzgojno-izobraževalni zavod OŠ in 
vrtec Škofljica.

3. Ureditev in izgradnja otroških in 
športnih igrišč v naseljih Pijava Gorica, 
Želimlje, Vrh nad Želimljami, ki naj bi 
potekala od 2010 do 2014, in sicer v iz-
vedbi Občine Škofljica in v vrednosti 210 
000 evrov, katerih vir bosta ministrstvo za 
šolstvo in šport ter fundacija za šport.

4. Izgradnja otroških igrišč v sklopu 
ureditve centralnih središč v naseljih Gra-
dišče nad Pijavo Gorico in Smrjene, ki 
bo potekala od 2011 do 2015, zanjo bo 
potrebnih 90 000 evrov, ki jih bo Občina 
Škofljica kot nosilec dobila s strani mini-
strstva za šolstvo in šport ter fundacije za 
šport.

Naloge nosilcev projekta 
Občina Škofljica mora pripraviti pro-
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storske akte; urediti lastništva zemljišč; 
poskrbeti za upravljanje obstoječih in na-
črtovanih površin; zagotoviti izvedbo in-
vesticij in investicijskega vzdrževanja.

Ministrstvo za šolstvo in šport mora: 
usmerjati sredstva državnega proračuna 
in namenskih sredstev iz proračuna EU 
za finančno šibkejša področja; preverja-
ti smotrnost investicij in investicijskega 
vzdrževanja predvidene infrastrukture; 
preverjati razpoložljivost finančnih virov 
in izvedljivost ciljev.

Uporabniki storitev (občani) bodo s 
svojimi pripombami in idejami pomem-
ben člen v procesu odločanja o najprimer-
nejših zemljiščih za predvidene investicije 
in pri kakovostnejši izvedbi projekta, kar 
bo pomenilo, da bodo storitve tudi upora-
bljali. (Pripravila Katja V. Škrabec)

5. Občinsko središče – ce-
lovita oskrba na domačem 
pragu

STANJE  DANES
Družbene in druge storitvene dejavno-

sti se koncentrirajo na Škofljici in Lavrici. 
V ostalih naseljih so te dejavnosti slabo 
in neenakomerno razporejene. Prebival-
stvo občine Škofljica neprestano narašča. 
Omejene so prostorske možnosti za razvoj 
družbenih dejavnosti. Pomanjkljiva je po-
nudba oskrbnih storitev. Večina krajanov 
uporablja storitve v Ljubljani. 

CILJI
Urejeno občinsko središče kot središče za 

oskrbo in preživljanje prostega časa. Ureje-
na vaška središča v Želimljah in Pijavi Go-
rici. Vzpostavljen kakovosten sistem druž-
benih dejavnosti, dostopen vsem občanom.

PROGRAMSKE ZASNOVE
Vsebina programov, ki bodo razviti v 

okviru novega občinskega središča, naj 
zagotavlja prostorske možnosti za delova-
nje družbenih dejavnosti. Zato je potrebno 
načrtovati knjižnico, glasbeno šolo, več 
prostorov za delovanje različnih društev. 
Kraj rabi kapacitete za večjo trgovino z 
živili, za ostale trgovske storitve, osebne, 
poslovne in izobraževalne storitve, pro-
stor za turistično informacijske točke in 
podobno. Nujno je potrebno načrtovati 
zelene površine, otroško igrišče, pešpo-
ti, prostor za prireditve na prostem in še 
kaj. V ta namen je potrebno načrtovati 
površine in izbor najprimernejših lokacij; 
variantno predvideti več lokacij za ume-
stitev novega središča v veljavnem planu, 
ki so opredeljene kot stavbno zemljišče. 
Vsekakor je nujna prostorska razporeditev 

programov in potrebnih objektov. Moto-
riziran promet se zaustavlja ob vhodu v 
območje. Zato se mora predvideti večje 
število parkirnih mest (odprto parkirišče, 
parkirna hiša, podzemne garaže). Znotraj 
območja središča naj se odvija le nemoto-
riziran promet.

Podeželska naselja zaradi hitrega in 
prešibko nadzorovanega prostorskega ra-
zvoja prehitro izgubljajo prepoznavnost 
vaškega središča. Vsekakor primanjkuje 
družbenih in osnovnih oskrbnih storitev 
v Želimljah in na Pijavi Gorici. V novih 
vaških središčih po celi občini je nujno 
umestiti rekreacijske površine na prostem 
in dodati spremljevalne dejavnosti za pre-
življanje prostega časa (prostor za piknik, 
počivališče, okrepčevalnica). Ob tej priliki 
se ne sme pozabiti na gasilske domove in 
večnamenske objekte ter oskrbne storitve. 

ČASOVNI MEJNIKI:
– v letu 2010 dogovoriti programske 

zasnove;
– v letu 2011 sprejeti prostorski akt za 

občinsko središče;
– do leta 2016 urediti celotno območje v 

naselju Škofljica;
– v letu 2010 sprejeti prostorske akte za 

ureditev vseh 18 naselij v občini Škofljica;
– do leta 2012 zgraditi rekreacijsko in-

frastrukturo na vseh območjih vaških sre-
dišč;

– do leta 2019 urediti vaška središča v 
Želimljah in na Pijavi Gorici.

STROŠKI AKTIVNOSTI: ocenjeni na 
6.500.000 evrov. (Pripravil Andrej Pogač-
nik)

6. Razvoj turistične ponudbe
STANJE DANES
Slabo razvita turistična in gostinska po-

nudba. Kulturnozgodovinske in naravne 
znamenitosti so razdrobljene in neizkori-
ščene za turistično dejavnost. Večina zgo-
dovinskih objektov je potrebna obnove. 
Lokalna turistična organizacija ne obstaja. 
Strategija razvoja turizma ne obstaja. Ni 
turističnih produktov na ravni občine. Sla-
ba povezanost obstoječih kapacitet. Kot 
izletniška točka je širše območje občine 
neprepoznavno. 

Trenutna turistična ponudba v občini 
Škofljica je slaba in razdrobljena. Najpo-
membnejši obstoječi projekt je vključe-
nost v Krajinski park Ljubljansko barje. 
Na območju občine delujeta dve turistični 
društvi, ki pa med seboj nista povezani in 
ne prispevata k skupni turistični ponudbi. 

Gostinska in namestitvena infrastruktu-
ra je relativno slabo razvita. Namestitvene 

zmogljivosti so le v hotelu GRANDVID s 
56 ležišči. V občini sta turistična kmetija 
Orle in občasno izletniška kmetija Pri Mi-
helnu. Sicer pa je v občini 5 večjih gostin-
skih ponudnikov. 

Med kulturnozgodovinskimi znameni-
tostmi je najpomembnejši dvorec Lisičje 
nad vasjo Lanišče. Dvorec ima zaradi zgo-
dovinske in arhitekturne vrednosti precej-
šen turistični potencial, je pa v propadanju 
in je potreben temeljite obnove. 

Lokalna kulturna dediščina zajema tudi 
nekaj kmečke etnografske dediščine. To 
so predvsem tradicionalne sušilnice sadja, 
ki so potrebne obnove, furmanska kultur-
na dediščina v Želimljah in tradicionalna 
predelava lanu v Lanišču. 

Naravno okolje na območju občine Ško-
fljica je dobro ohranjeno in primerno za 
vključitev v turistično ponudbo. Barjanski 
del občine je vključen v Krajinski park 
Ljubljansko barje. Za turizem je zanimiv 
tudi del občine Škofljica, ki leži severno 
od avtoceste. 

CILJI
V skladu z naravnimi in kulturnozgo-

dovinskimi danostmi, trenutnimi trendi in 
značilnostmi dnevnega izletniškega turiz-
ma strategija temelji na družbenokulturnih 
in naravnih danostih:

– dvorec Lisičje,
– naravna dediščina,
– kolesarske in pohodniške poti,
– stari ljudski običaji in kmečki turizem,
– stara vaška jedra,
– bližina mesta Ljubljane.
V splošnem velja, da gre za odkrivanje 

neokrnjene narave in tradicionalnega va-
škega življenja v neposredni bližini Lju-
bljane. 

Turistično ponudbo občine Škofljica 
bodo sestavljale naravne zanimivosti, 
stara vaška jedra, kmetije s kulturnim iz-
ročilom in z zgodovinskimi spomeniki. 
Turistične zanimivosti bo povezovala ure-
jena prometna infrastruktura za kolesarje 
in pohodnike, opremljena z usklajenimi 
usmerjevalnimi in informacijskimi tabla-
mi. 

TURISTIČNE  ZANIMIVOSTI 
Kulturnozgodovinska dediščina:
– Robežnikov toplar,
– kozolci v vasi Lanišče, Sela pri Lavri-

ci, Srednja vas in Orle,
– sušilnice za sadje,
– Juvančeva hiša v Želimljah.
Kulturno izročilo v regiji:
– pridelava lanu v Lanišču,
– furmanstvo v Želimljah,
– lovski dvorec Namršelj,
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– spominska soba  F. S. Finžgarja.
Splošno:
– ureditev kolesarskih poti,
– postavitev usmerjevalno informativ-

nih tabel,
– priprava programov za omenjene ak-

tivnosti,
– ustanovitev lokalno turistične organi-

zacije kot glavnega usklajevalca strokov-
nih aktivnostih.

STROŠKI TURISTIČNE AKTIVNOSTI: 
ocenjeni  na 3.110.000 evrov.

(Pripravil Andrej Pogačnik)

Razprave komisij
Komisija za družbene dejavnosti 
(8. 10. 2009)

Župan Boštjan Rigler je uvodoma 
pojasnil, da je gradivo pripravilo podje-
tje Oikos, d. o. o., iz Domžal, ki je med 
samo pripravo tudi zamenjalo ekipo, saj 
je bil prvi osnutek zelo slabo pripravljen, 
do njega so bili zelo kritični tudi svetniki. 
Dokument je tudi temelj za pripravo OPN.

Mag. Lorena Goričan je prisotne po-
zvala, naj oblikujejo prioritete za prihodnji 
dve leti, da jih bodo upoštevali pri načrto-
vanju proračuna.

V prvem krogu so člani komisije podali 
splošne predloge in pripombe na dokument 
kot celoto. Bojan Božič (Lista Naša La-
vrica) je opozoril, kako je lahko strategija 
podlaga za OPN, če pa še ni sprejeta, OPN 
pa je menda tik pred razgrnitvijo. To se mu 
zdi neodgovorno dejanje. V sami strategiji 
niso konkretno navedene gradnja OŠ La-
vrica, ureditev središča na Lavrici, pa tudi 
ne ureditev otroških igrišč. Za izvajanje 
strategije naj bi bila po dokumentu odgo-
vorna občinska uprava. Ob tem se sprašu-
je, ali je le-ta tega sposobna in predlaga 
njeno reorganizacijo. Ni mu jasno, zakaj je 
ureditev Kamnikarjeve ulice planirana šele 
do leta 2013, če pa je bilo rečeno, da bosta 
tako Jagrova kot Kamnikarjeva urejeni ob 
vselitvi stanovanj. Izpostavil je tudi pro-
blematiko širokopasovne internetne pove-
zave, kar vidi danes kot osnovo za bivalno 
okolje in ne nadstandard. Zanimala ga je 
cena izdelave dokumenta.

Goričanova je pojasnila, da internet ni 
vključen zato, ker naj bi po prvotnih na-
črtih Telekom do konca leta 2009 s kabli 
pokril celotno občino. Ustavila ga je, men-
da, recesija.

Jožef Nose (SDS) je opozoril na dolo-
čene nedoslednosti, ki ne ustrezajo dejan-
skemu stanju.

Janez Zagorc (SDS) je menil, da ni 
sporno, da se strategija sprejema v za-

dnjem letu mandata, potrebno pa se bo do-
govoriti o prioritetah.

Jože Žlahtič (SD) razume strategijo 
kot zelo ohlapno, gre za projekcije, ki se 
morda niti ne bodo uresničile. Ključen se 
mu zdi demografski problem, z njim pa 
gradnja stanovanj ter prometne in komuni-
kacijske infrastrukture. Pomembni se mu 
zdijo centri naselij, pričakuje tudi kakšno 
skico, kako naj bi le-ti vizualno izgledali. 
Opozoril je na element spremljanja izvaja-
nja strategije in predlagal, da se zagotovi 
tudi element javnosti v okviru občnih zbo-
rov krajanov. Potrebno je izdelati akcijski 
načrt.

Župan glede dileme ali sprejeti strategijo 
v zadnjem letu mandata ali ne meni, da bi 
je bil vesel, če bi bila narejena, ko je zase-
del mesto župana. Glede demografije smo 
si enotni in se ne odpiramo, potrebno pa 
bo odpreti nova področja za gospodarske 
panoge. Promet bo potrebno načrtovati v 
okviru Ljubljanske urbane regije.

Goričanova je dodala, da je ureditev 
središč predvidena za naselja Lavrica, Pi-
java Gorica, Škofljica in Želimlje, vaška 
jedra pa tam, kjer jih je smiselno urejati. 
Izdelava strategije je občino stala približno 
26.000 evrov.

Žlahtič je še dodal, da bi se moral del 
občinske uprave začeti ukvarjati z glo-
balnimi problemi iz strategije in iskati 
povezave tudi v tujini. Predlagal je na-
tančno definicijo zdravstvenega varstva v 
naši občini, policentrično mrežo vrtcev in 
ureditev delujočih kmetij, ki bodo očitno 
postale otoki sredi urejenih naselij. Meni, 
da bi bilo potrebno intenzivirati Barje in 
ga kot krajinski park vključiti v širše, tudi 
evropske povezave.

Člani komisije so se zavzeli za maksi-
malno omejevanje priseljevanja z uravno-
teženim prirastom. To bi dosegli predvsem 
s tem, da se v prihodnosti ne bi odpirale 
velike zazidalne površine, pač pa bi se po-
zidala zgolj prazna zemljišča znotraj na-
selij. O tem bo odločal občinski podrobni 
prostorski načrt. Vsi so se strinjali s tem, 
da je potrebno vzpodbuditi razvoj gospo-
darstva, zlasti visoko razvito čisto tehno-
loško industrijo. Glede regijske politike so 
soglašali, da se zaenkrat naša občina na-
slanja na Ljubljansko urbano regijo. Glede 
prometa so si bili soglasni, da je potrebno 
čim prej urediti križišča, da bosta zagoto-
vljena pretok in varnost. LPP je potrebno 
načrtovati čim bliže Pijavi Gorici, pri obra-
čališču pa urediti parkirišče P + R. S tem se 
bo vsaj nekoliko razbremenil promet skozi 
Škofljico in Lavrico. Glede zdravstvene 
in socialne oskrbe menijo, da je potrebno 

v strategiji upoštevati vse pobude, ki so 
bile dane do sedaj: pediater, zobozdrav-
nik, splošni zdravnik, ginekolog, socialna 
delavka. Glede otrok in mladine je nujno 
potrebno zagotoviti primerne kapacitete 
za predšolsko in šolsko vzgojo, občina pa 
nujno potrebuje prostor, kjer se bo lahko 
zbirala mladina, saj ima zaenkrat na voljo 
samo telovadnico.

Glede sredstev so ugotovili, da je ob-
čina do leta 2013 izčrpala vsa sredstva iz 
strukturnih skladov za regionalni razvoj. 
Ostaja še kohezijski sklad, pri katerem pa 
se zastavlja vprašanje, ali bo država lahko 
zagotovila svoj delež financiranja.

Člana komisije sta še Bojana Mencinger 
in Roman Brunšek, ki pa sta bila opraviče-
no zadržana.

Komisija za gospodarstvo in finan-
ciranje (14. 10. 2009)

(povzeto po zapisniku)
Strategijo je uvodoma predstavila Brigi-

ta Marinšek. Razvila se je razprava:
Bojana Mencinger (LDS) meni, da gre 

strategija v pravo smer, sprašuje pa se, 
kako jo bo občina finančno izpeljala.

Ljubo Bekš (N.Si) se sprašuje, ali bodo 
strategijo potrjevali, saj je finančna kon-
strukcija zelo zahtevna.

Gašper Bedenčič (SDS) se je prav tako 
strinjal z vizijo, sprašuje pa se, koliko bo, 
glede na načrtovana sredstva, strategija 
obvezujoča za naslednji mandat.

Damjan Pangerc (SD) je rekel, da je 
strategija neobvezujoča. V njej so navede-
ne stvari, ki so za občino potrebne: umir-
janje priseljevanja, zajezitev množične 
gradnje stanovanj, vrtci in šole pa morajo 
biti grajeni tako, da se jih lahko v primeru 
izpraznitve uporabi tudi v druge namene. 
Opozoril je na nekatere očitne napake.

Janez Zagorc (SDS) meni, da občina 
strategijo potrebuje. Sedaj naj se določijo 
prioritete, s tem pa se dolgoročno zagoto-
vi kvaliteto življenja v občini. Posebej je 
izpostavil potrebo po gradnji mladinskega 
centra.

Razpravljali so tudi o podaljšku proge 
mestnega prometa in menili, da obračali-
šče pri šoli ni potrebno. Predlagajo, da se v 
strategijo vnese izgradnja parkirišča, ki bo 
ljudem omogočalo dostop do potniškega 
prometa in železnice.

Komisija se je s strategijo načelno stri-
njala in predlagala, da naj občinska uprava 
opredeli cilje in jih finančno ovrednoti.

Prihodnjič bomo obširneje pisali o raz-
pravi, ki bo v zvezi s strategijo potekala na 
seji občinskega sveta.

Zbral in uredil Iztok Petrič
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Tržnica pod Ruskovim kozolcem
Škofljica, Ruskov kozolec ob občinskem 

prazniku – Že dolgo je bilo načrtovano, 
da se v okviru prireditev ponovno poskusi 
oživiti tržnico na Škofljici. In zgodilo se 
je. Glavna organizatorja sta bila ga. Bri-
gita Marinšek in g. Marjan Čučkin. Zbra-
la sta res veliko množico interesentov za 
promocijo njihovih pridelkov in izdelkov. 

Tako so se zbrali: pridelovalci zelenja-
ve, čebeljih proizvodov od medu naprej, 
proizvodnje raznih domačih žganih pijač, 
mlečnih izdelkov (razni siri, maslo), su-
homesnatih izdelkov, suhe robe, tekla je 
prodaja rib, sadja in zelenjave, prikazani 
so bili izdelki iz lanu in oprema za proi-
zvodnjo lanenih izdelkov, kamnoseški iz-
delki, umetna obrt … Proizvajalci so bili s 
Škofljice, Lavrice, Dol, Gradišča, Dolske-
ga, Barja, iz Litije, Ribnice in še od kod. 

Ob vsem videnem lahko povzamemo, 
da je bila ponudba zelo pestra, izdelki pa 
kvalitetni. Nikogar ne more biti sram, ne 
razstavljavcev ne organizatorjev, saj so se 
vsi potrudili. Koliko truda je bilo vlože-
nega v vse to, je bilo videti na vsakem ko-
raku. To je bil torej uradni začetek tržnice 
in upamo na njeno nadaljevanje. Res so 
v naši bližini razni veletrgovci tujih firm, 
ki prodajajo razno ceneno robo. Na naši 
tržnici so prodajalci ponujali le ekološko 
pridelane pridelke. 

Morda bo začetek trženja malo težji, ker 
okoli vsake hiše raste zelenjava, mnogi pa 
tega tudi nimajo. Mislim, da moramo gle-
dati malo naprej, samo vztrajati je treba. 
Mislim, da domače konkurence ne bo ve-
liko. Bo vsakega nekaj, ničesar pa preveč. 
Domača gostinska ponudba bo marsikaj 
pokupila, samo če bo kaj za dobiti. Ljubi-

telji dobre hrane bodo kmalu spoznali, kje 
je kvaliteta in kje samo dvomljiva ponud-
ba. Morda bo potrebno še kaj reklame, pa 
bo šlo. Prav gotovo bodo jajca kokoši, ki 
se pasejo okoli hiš, drugačnega okusa kot 
pa tistih iz farmskih rej. Tako razmišljanje 
je primerno za marsikateri izdelek, za pri-
dne in dela voljne roke pa je to dodatek k 
nizkim dohodkom. 

Mislim, da za kupce kvalitetne ponudbe 
ne bo zmanjkalo. Nova naselja po Škoflji-
ci, Lavrici in drugod bodo pripeljala tudi 
nove kupce in ne samo težave s pridobi-
tvijo prostih mest v vrtcih in premajhnih 
šolah. 

Naj zaživi nova tržnica s kvalitetnimi 
proizvodi pridnih rok in ekološke proi-
zvodnje.

Besedilo in fotografiji
Andrej Pogačnik

(Ne)varna šolska pot na Lavrici
Pa naj bo ena pozitivna in ena negativna
Tik pred začetkom šolskega leta sem predsednika občin-

skega in državnega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu gospoda Brunška in gospoda Žlendra obvestil o 
gradbišču na Lavrici in šolski poti. Nisem vedel, da akcija že 
teče. Preko noči je bil problem rešen s postavitvijo začasnega 
koridorja – najlepša hvala gospodu Brunšku za prizadevnost. 

21. 9. 2009 pa sem na isti naslov poslal še pismo z nasle-
dnjo vsebino:

»Pri semaforju na Dolenjski cesti, kjer otroci prečkajo ce-
sto po šolski poti, je gostilna Malči. Ta nima urejenega par-
kirišča, zato avtomobili parkirajo kar ob Dolenjski cesti na 
pločniku. Največ obiska je ravno med 6:30 in 7:30, ker tja 
hodijo na kavo šoferji in obrtniki pred odhodom na delo. Jaz Začasni koridor, varna šolska pot
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vsako jutro ob tej uri hodim na rekreacijo 
na Barje in situacijo zelo dobro poznam. 
Avtomobili so parkirani tako, da zelo 
ovirajo pešce, predvsem pa zmanjšujejo 
vidljivost in povzročajo zmedo. Zelo po-
gosto so parkirani kar na prehodu za pe-
šce (prilagam nekaj slik, da si boste lažje 
predstavljali). 

Lepo prosim za aktivnosti, ki bodo si-
tuacijo popravile. Predlagal bi, da se pred 
gostilno Malči prepove parkiranje in ga 
fizično onemogoči s količki. Prihajajo te-
mna in meglena jutra, ob tem semaforju 
pa vsako jutro med 6:30 in 7:30 uro cesto 
prečka kakih 50 otrok. 

P. S.: Kot boste videli na sliki, je tam 
včasih tudi policija – a zgolj na kavi!«

Na to pismo pa nisem dobil nobenega 
odgovora. Javno pozivam vodstvo Ob-
čine Škofljica in vodstvo Osnovne šole 
Škofljica, da v zvezi s tem nekaj naredi. 
Situacija je resnično zelo nevarna – pred-
vsem zato, ker je skoraj vedno zaparkiran 
tudi prehod za pešce. In skoraj vsakič, ko 

Parkirani avtomobili na pločniku in prehodu za pešce pred gostilno Malči

se prižge zelena luč za pešce, jo prevozijo 
še vsaj trije avtomobili. 

Slišal sem sicer, da problem ni enostav-
no rešljiv, ker naj bi imel lokal dovolje-
nje za parkiranje. Meni se zdi enostavno: 

kdor je dovoljenje za parkiranje dal, naj 
ga pač vzame nazaj. En sam razlog je do-
volj – varnost naših otrok!

Ivan Blatnik

Fotografija sprašuje
V pretekli številki Glasnika se nam je 

oglasil mag. Franc Marolt, komandir po-
licijske postaje. Med drugim je napisal, 
da bodo policisti poskrbeli za varnost 
tako, da bodo na kritičnih točkah poostrili 
nadzor in nudili pomoč, ter vse voznike 
pozval, naj spoštujejo cestnoprometne 
predpise. Takole parkiran policijski avto v 
družbi z drugimi vozili zagotovo ni zgled. 
Avtor fotografije je povedal, da policisti 
niso izvajali v bližini vozila nobene ce-
stnoprometne dejavnosti. So bili v bifeju?

Gospoda Marolta prosimo za komen-
tar oziroma kako bo kot komandir po-
licijske postaje ukrepal?

Prejeli pa smo tudi odgovor občine na 
vprašanje glede urejanja prometa, ki smo 
ga zastavili v oktobrski številki. Odgovor 
nam je posredovala mag. Lorena Goričan:

»V oktobrski številki Glasnika je bilo 
občinski upravi postavljeno vprašanje, 
kakšen je njen kratkoročni akcijski na-
črt za rešitev prometne problematike na 
Škofljici in kako poteka delo prometnega 
sveta, ki je bil pred kratkim ustanovljen. 
Občinska uprava ni pristojna za reševa-
nje prometne problematike na državnih 
cestah niti nima za takšne akcije nobenih 
vzvodov in moči. O predmetni problema-
tiki so v preteklih letih že večkrat razpra-
vljale različne komisije na državni ravni, 

sestavljene iz visokih uradnikov različnih 
ministrstev, od ministrstva za okolje in 
prostor, ministrstva za promet, ministr-
stva za kmetijstvo, ministrstva za kulturo, 
ter ostalih organov in organizacij v sesta-
vi ministrstev, a doslej konkretna rešitev 
naši občini še ni bila predstavljena. Aktiv-
no se je v iskanje rešitev vključevala tudi 
uprava, predvsem pa župan, ki je med 
drugim sklical tudi konferenco s pristojni-
mi ministrstvi in župani sosednjih občin. 

Država je tista, ki mora najti ustrezno re-
šitev in jo čim prej tudi izvesti. Prometni 
svet, ki je bil ustanovljen s strani Občin-
skega sveta Občine Škofljica, se po naših 
informacijah sestane 20. oktobra 2009. 
Kolikor smo seznanjeni, bo svet obravna-
val tudi nekatere predloge rešitev predme-
tne problematike in jih zatem posredoval 
pristojnim organom na državni ravni.«

Pripravil Iztok Petrič



17

Aktualno

Župan Boštjan Rigler bere utemeljitev za prejem občinskega priznanja Ivanu Štepcu

Ivan Štepec na svojem domu

Prejemnik občinskega priznanja Ivan Štepec

Delal bo, dokler bo mogel
Ivan Štepec je eden od letošnjih preje-

mnikov občinskega priznanja LISTINA 
OBČINE ŠKOFLJICA. 

Imenovani je bil rojen leta 1938 kmeč-
kim staršem. Zibelka mu je tekla v Velikih 
Dolah pri Temenici v bližini Šentvida pri 
Stični. Že ko je malo odrasel in bil sposo-
ben za pastirja, je šel na samostojno pot. 
Domače ognjišče je bilo preskromno za 
veliko družino. 

Ko je dopolnil polnoletnost, se je izu-
čil za šoferja. Potrebe pa so pokazale, da 
je postal voznik kamiona. Kot sam pravi, 
hvala Bogu, da ni imel v vseh letih služ-
bovanja nobene nesreče. Imel je le ne 
omembe vredne manjše praske. Kruh je 
služil kot voznik po bivši Jugoslaviji, Ma-

džarski in Avstriji. Zelo dolgo je bil zapo-
slen pri Ljubljanskih mlekarnah, na koncu 
pa še pri Standard Investu v Ljubljani. 

Ob tako zaželenih prostih terminih sta 
z ženo gradila svojo stanovanjsko hišo, 
da bi rešila svoj stanovanjski problem. 
Celotno hišo sta gradila brez kreditov, z 
lastnim denarjem in veliko odrekanja. 
Dopuste sta preživljala kar doma v gra-
dnji hiše. Nista imela niti denarja niti časa 
za pohajkovanje. 

Gospod Ivan je v pokoju od leta 1992, 
a ne miruje. Oba z ženo sta zelo aktivna 
v DU Škofljica. Sam se največ ukvarja s 
športnim streljanjem z zračno puško in z 
balinanjem. V streljanju je njegova ekipa 
dobila že eno zlato, srebrno in bronasto 

odličje. Prav pogosto gostujejo in tekmu-
jejo v streljanju in balinanju pri sorodnih 
društvih ljubljanske regije.

Balinarsko društvo Balinček Škofljica 
ima v svoji sestavi 32 zelo vnetih in de-
lavnih članov. Prav zagnano vadijo, temu 
pa sledijo zavidljivi rezultati. 

Pri DU Škofljica je praporščak že 16 let. 
Zelo pogosto, pravzaprav kar vedno so-

deluje pri prostovoljnih delih in akcijah v 
DU Škofljica, če mu le služi zdravje. Ni-
koli in nikjer ne manjka. Pravi, da je celo 
življenje garal in da bo do konca, dokler 
se bo le dalo in da bi mu le zdravje služilo. 
Pa srečno na pot. 

Andrej Pogačnik

Uspešen zaključek humanitarne akcije 
Likovne skupine 2002

V zadnjih nekaj številkah Glasnika smo oglaševali in poročali o humanitarni akciji LS 2002. Akcijo smo uspešno pripeljali do 
konca. Prodali smo 13 slik od skupno 30-ih, kar je preseglo naša pričakovanja. Zato bi se radi iskreno zahvalili vsem donatorjem: 

Podjetja oz. ustanove: Naslov slike, avtor:
1. Občina Škofljica                       Pokrajina, Matjaž Stopar
2. Profi, d. o. o., Ljubljana    Mak, Zdenka Bravničar
3. Api, d. o. o., Ljubljana Reka, Vesna Sušec Šuker
4. Tesarstvo Slavko Žalac, s. p., Škofljica  Šopek, Marijana Rous Gojak
5. Hotenjka, d. o. o., Brezovica pri Ljubljani Jezero, Marijana Rous Gojak
 
Fizične osebe:
6. Martina Padar, Smrjene                Dobri angel, Zdenka Gantar
7. Robert Robas, Spodnje Pirniče        Brez naslova, Zdenka Gantar
8. Lausseger Boris, Nemčija              After you've gone, Matjaž Stopar
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9. Rigler Boštjan, Škofljica                Šopek, Stanka Rigler
10. Mili Porenta, Breg ob Savi              Mlin, Tatjana Cigale
11. Družina Zorko, Rogaška Slatina      Cerkniško jezero, Maja Novak
12. Ana Jurca, Žiri                             Zelena, ki pomirja, Bernardka Hosta
13. Alenka Jeraj, Ig Odsev, Bernardka Hosta

Vsem navedenim podjetjem, ustanovam in posameznikom se iskreno zahvaljujemo. Skupno smo nabrali 1.700,00 evrov in jih 
bomo v obliki bonov predali družini iz Smrjen za nujne življenjske potrebščine. 

Ob tej priložnosti se moram, kot vodja Likovne skupine 2002, zahvaliti tudi vsem 17 članom, ki so nesebično oddali svoja dela 
za humanitarno akcijo. Za organizacijo, prodajo, pripravljanje in tiskanje katalogov, tiskanje plakatov, oglaševanje in postavitev 2 
razstav je bilo potrebno ogromno prostovoljnega dela in le s skupno pomočjo nam je uspelo v celoti. 

Pripravila Maja Novak

Polovica – več kot nič
Jesen je tu in polna je »brenta« tudi naših aktivnosti, ki se jim je pridružil tudi škofljiški občinski odbor in na sestanku 

obravnaval aktualne teme. Posebej je bila dana podpora prizadevanjem vodstva stranke, da ne pride do zamrznitev pokojnin v 
proračunu Vlade Republike Slovenije za leti 2010 in 2011.

Seznanili smo se s prizadevanji izvršnega odbora stranke, ki temu vprašanju nameni mnogo časa – 6 sej IO je bilo v mesecu 
dni – pa tudi obisk predsednika Vlade RS s sodelavci na sedežu stranke je potrditev, da je tema še kako aktualna. DeSUS je bila 
edina stranka, ki se je v razpravah na Vladi RS »borila« za upokojence.

Uspeli smo, da zamrznitve pokojnin ne bo, bodo pa letno rasle v skladu s finančnimi in gospodarskimi možnostmi države ter 
se usklajevale polovično glede na rast plač. Poračun v letu 2012 bo na polni osnovi poračunov iz let 2010 in 2011.

Polovična uskladitev pokojnin glede na rast plač je boljša rešitev kot predlagana zamrznitev. Takšna odločitev bo dobila pravi 
pomen šele ob predlagani zamrznitvi vseh socialnih transferjev v proračunskih letih 2010 in 2011. Predlog je v tem trenutku 
realen, vztrajanje pri pogajanjih za polno usklajevanje pokojnin bi peljalo državo v politično krizo, DeSUS pa bi nosil težo 
povzročitelja krize. Pokazala se je še ena naša vrednota – v krizi solidarizirati z drugimi socialnimi skupinami, z nezaposlenimi, 
z delavci z najnižjimi prejemki, z delavci, katerih podjetja so v stečaju.

Trenutno je pozornost stranke DeSUS usmerjana na predlog Zakona o zdravstveni dejavnosti. Ne moremo verjeti, da gredo 
tako usodne spremembe tega zakona kar mimo javne pozornosti. Menimo tudi, da mora KAD zagotavljati stabilnost pokoj-
ninske blagajne. Ustanavljajo se tudi območne koordinacije občinskih organizacij DeSUS, da bi z boljšim delom postali bolj 
prepoznavni.

Ob dnevu spomina na mrtve namenjamo vsem blag spomin – svojcem v tolažbo in upanje.
Občinski odbor DeSUS
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DU Lavrica

Demenca – kaj se v naših možganih dogaja  
po 65. letu

Vabila za predavanje o demenci so bila 
izdana dovolj pravočasno, hkrati pa je 
bilo objavljeno tudi vabilo na to predava-
nje v občinskem Glasniku.

Torej so bili vabljeni vsi občani.
Na pobudo našega predsednika DU g. 

Jožeta Sebanca sem se zavzela za izvedbo 
tega predavanja in vzpostavila stik s psi-
hiatrično bolnico. Pri dogovarjanju sem 
izrazila željo, kaj in koliko želimo vedeti 
o tej bolezni in njenih znakih.

Za predavanje nam je bila dodeljena dr. 
Rajka Stavrevič, dr. med. in psihiatrinja. 
Dogovor za izvedbo je bil 8. 10. 2009 ob 
17. uri v kulturnem domu na Lavrici.

Dvorana se je napolnila, prisotne sem 
pozdravila in ge. doktorici predala bese-
do.

Predavanje je steklo – opis dogajanja v naših 
možganih po 65. letu in kako so vidni zunanji 
znaki, ko bolezen že napreduje.

Demenca je bolezen staranja ter počasnega od-
povedovanja nekaterih centrov v možganih.

Obstaja več vrst te bolezni. Navadno se začne z 
depresijo, ki se jo da pozdraviti.

Razlaga je bila zelo obširna, zanimiva, predsta-
vljena tudi s primeri in z znaki, ki se dokaj splo-
šno pojavljajo. Pravočasno zdravljenje upočasni 
napredovanje bolezni. Bolnika, ki je že v hudem 
dementnem stanju, je potrebno hospitalizirati.

Na vprašanje, kako zavirati nastop demence, 
nam je ga. doktorica povedala naslednje: naše 
možgane je potrebno čim bolj zaposliti z branjem 
knjig, reševanjem križank; potrebno je pogosto 
druženje, delovna in športna aktivnost pa tudi 
ples; izogibati se moramo stresnim situacijam in 
samoti; paziti na uravnoteženo prehrano – krvni 
sladkor in holesterol.

Prav sladkorna bolezen in previsok holesterol v 
krvi pripomoreta k odmiranju možganskih celic.

Nekaj teh navodil v našem DU že izvajamo, na 
primer: izleti, pohodništvo, različna druženja itd.

V bodoče se bomo še bolj potrudili, bili še bolj 
aktivni, v dobro stanja telesa in duha.

Predavane in vprašanja prisotnih so potekala v 
zelo sproščenem ozračju. Upam, da so bili nad 
odgovori in samo temo predavanja udeleženci 
zadovoljni.

V bodoče bomo predavanja še pripravljali, toda 
na druge teme.

Za DU Lavrica zapisala 
Danica Topole
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Čebelarji smo dočakali svoj dan
V sklopu občinskega praznovanja v 

mesecu septembru je ČD Škofljica 15. 9. 
2009 razvilo svoj prapor. To je bil za nas 
čebelarje težko pričakovani dan, izreden 
in poseben dan. Društvo je pridobilo svoj 
statusni simbol – društveni prapor, ki je 
najvišji simbol, ki predstavlja društvo. 
Uresničile so se želje vseh sedanjih in bi-
vših članov, ki jih žal ni več med nami.

Da so krajani na današnjem območju 
občine Škofljica gojili čebele, so potrjeva-
li čebelnjaki, ki so bili zgrajeni še v devet-
najstem stoletju. Čebelnjaki so se nahajali 
po več vaseh v današnji občini 

V raznih gospodarskih ali drugih inte-
resnih panogah so se ljudje združevali v 
organizirane skupine z namenom, da si 
med seboj pomagajo. S tem namenom so 
se združevali tudi čebelarji.

Na Škofljici je znano, da je prvo zdru-
ženje obstoječih čebelarjev, organizirano 
v Čebelarsko družino Škofljica, obstojalo 
že pred drugo svetovno vojno. Po vojni 
se je obstoječe organiziranje spreminja-
lo. Nekaj članov je umrlo in čebelarska 
družina je prenehala delovati. Nekateri 
čebelarji so se včlanili v društvo v Lju-
bljani, pozneje pa tudi v društva sosednjih 
krajev. Na Škofljici je misel za ustanovi-
tev čebelarskega društva dozorela v letu 
1982. Idejnih pobudnikov je bilo več, 
med njimi je bil najbolj zavzet gospod 
Lado Nebec. Rojen je bil v Zalogu, kjer je 
preživel mladost, pozneje je živel na Se-
lih. V bližini ženinega doma si je zgradil 
hišo z lepim čebelnjakom, kritim s slamo. 

Takrat je že bil čebelar z največjim števi-
lom čebeljih družin v kraju in je kot prvi 
imel prevozni čebelnjak na prikolici.

Ob ustanovitvi je bilo včlanjenih 23 
članov. Ustanovni občni zbor je bil 18. 
aprila 1982 v gostilni Petkovšek. Usta-
novni zbor je vodil gospod Verbič, nekda-
nji učitelj na Osnovni šoli Škofljica in tudi 
izkušeni čebelar.

Že ob ustanovitvi se je porodila ide-
ja, da bi kot čebelarji imeli svoj prostor, 
kjer bi se sestajali. Dogovorili so se, da 
si zgradijo društveni čebelnjak. Dana je 
bila možnost, da bi ta stal na zemljišču 
OŠ Škofljica. Ta možnost je omogočila 
še ustanovitev čebelarskega krožka na 
osnovni šoli. Čebelnjak je bil zgrajen s 
podarjenim lesom in z delom članov ter 
nekaterih krajanov.

Prvi predsednik društva je bil Lado 
Nebec, za njim so funkcijo predsednika 
opravljali Ciril Martinc, Franc Trtnik in 
Marjan Gale. Tajniki so bili Ciril Martinc, 
Jože Jurkovič in Aleš List. Nosilec od-
govorne funkcije v društvu z najdaljšim 
stažem, od ustanovitve pa do sedaj, je bla-
gajnik društva Lojze Goršič. Njegova ak-
tivnost v tej vlogi je vseskozi zelo široka. 
Ne skrbi samo za blagajniško delo, ampak 
izvaja nabavo vseh potrebnih sredstev za 
društvo in člane, kot je sladkor, zdravila 
in ostali pripomočki. V enakem obdobju 
pa je funkcijo gospodarja društva opra-
vljal Leopold Boh.

Prvi mentor čebelarskega krožka je bil 
Lado Nebec, za njim pa ga je uspešno 
vodil France Jeras. Oba sta se z mladimi 
udeleževala tekmovanj in dosegli so do-
bre uspehe. Več let so bile v čebelnjaku 
tudi čebele, namenjene delu krožka. Po 
razširitvi šole so postale moteče in smo 
jih preselili.

V društvu je bila vedno želja po stro-
kovnem izobraževanju. Člani so se udele-
ževali predavanj doma in v okoliških dru-
štvih. Dva sta opravila tečaj čebelarskega 
preglednika, naši člani pa so aktivno so-
delovali tudi v ostalih sosednjih društvih.

Društvo ima tudi izdelan in potrjen 
PAŠNI RED. Čebelnjaki so opremljeni z 
registrskimi tablicami, izdanimi s strani 
ministrstva za kmetijstvo. To pomembno 
delo je za društvo opravil Marjan Gale. 
Razporejenost čebelnjakov v občinskem 
prostoru je tudi v vlogi opraševanja rastlin 
zelo primerna glede na majhno površino 
občine.

Tudi sedanji čas postavlja pred čebelar-
je zahtevne naloge. Tako v pogledu ohra-
njanja zdravih čebel kot tudi pri pripravi 
neoporečnih čebeljih pridelkov.

Čebelarji smo ekologi, ki nam ni vsee-
no za naš svet, smo naravovarstveniki, ki 
čuvamo in želimo ohraniti zelene lepote 
našega sveta, lepote, ki jih sodobni svet 
ne vidi, ker je ponorel od kapitala in je s 
svojimi drastičnimi posegi pripeljal do te 
stopnje, da smo ogroženi vsi, ves človeški 
rod.

Čebelarstvo kot poezija kmetijstva se 
trudi seznanjati širšo družbeno skupnost 
o pomenu čebel in čebelarstva. Želimo 
ohraniti slovensko zgodovino in kranjsko 
sivko ter izkoristiti čebelje paše in tako 
omogočiti oprašitev žužkocvetk. Dosti-
krat sledijo sezone, ko ni medu, čebelarji 
pa se z velikimi napori in vlaganji trudi-
mo obdržati ravnotežje v naravi. Kljub 
vsem težavam in propadanju številnih če-
beljih družin nas ljubezen do teh drobnih 
in najbolj pridnih bitij na svetu zavezuje, 
da vztrajamo.

PO ČEBELAH SE VIŽAJ.
ŽLICA MEDU NI DRAGA, A TI DO 

ZDRAVJA POMAGA.
ŽLICA MEDU ZA PREVENTIVO, 

DVE ZA KURATIVO.
Lep pozdrav vsem občankam in obča-

nom naše občine s čebelarskim pozdra-
vom NAJ MEDI!

Ob tej priložnosti bi se zahvalila vsem, 
ki so nam kakor koli pomagali, še posebej 
pa podžupanu Romanu Brunšku. 

Vera Dolinar
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OTC ŠKOFLJICA – tokrat na češki način
Jesensko srečanje ljubiteljev starodob-

nih vozil 19. septembra je klub letos pri-
pravil drugače.

Udeležili so se razstave starodobnikov 
na Gospodarskem razstavišču, s tem po-
častili naš občinski praznik in kot najbolj 
množični udeleženci promovirali tudi 
našo občino.

Štart vozil je bil v lepem sončnem vre-
menu v soboto ob 11.30 uri pri AC Žgaj-
nar. Bilo je prav prijetno videti, koliko vo-
zil s tablico škofljiškega kluba je peljalo 
mimo Name in naprej po Vilharjevi, da bi 
se postavila na ogled na GR.

Z 88 vozili in 105 člani so bili zagoto-
vo najbolj množični udeleženci priredi-
tve. Pridobili so brezplačno vstopnino ter 
obrok, kar je bilo vsaj delno poplačilo za 
trud pri usposabljanju starodobnikov za 
vožnjo.

Še večje presenečenje je nas čakalo v 
hali A, kjer je četrtina prostora pripadla 
našemu klubu. Letos so se odločili za te-
matsko razstavo – vozila in motorji so bili 
češke proizvodnje (Velorex, Jawe, češki 
kompresor, Tatre ...). Našli so stik tudi s 
češko ambasado, pozvali pa so še mini-
strico za kulturo Majdo Širca, naj stori 
več za ohranjanje tehniške dediščine. Na 
njihovem prostoru se je ustavil tudi KAR 
ČEŠ Brass band iz Cerknega – vzdušje je 
bilo enkratno. Gustel Jamnik, lastnik Ve-
lorexa, je bil zadovoljen, ko je na razstavi 
opazoval morgana, ki je v bistvu prednik 
njegovega vozila. 

Ob 50-letnici avta Mini Moris so tega 
prikazali na vrtljivem platoju. Prava paša 
za oči pa je bila stara praga, okrašena z 
balami sena. Velik odziv so vozla OTC 
Škofljica dobila tudi v medijih, eden je 
poročal, da je ta klub pripravil izjemno 
predstavitev, drugi so objavili fotografije 
vozil, skratka, OTC Škofljica, naše naj-
bolj množično društvo je ponovno po-

skrbelo za predstavitev naše občine zunaj 
njenih meja. 

Na razstavi se je rodila zamisel, da bi 
po 12 letih delovanja Zveze starodobnih 
vozil Slovenije izšla prva številka glasila, 
ki bi izhajalo 4-krat letno. V njej si lahko 
ogledamo prispevke članov OTC Škoflji-
ca na mednarodnih prireditvah, npr. na 
srečanju originalnih vojaških vozil na pri-
zorišču bitke v Normandiji.

Ob tem ni odveč pojasniti, da je sedež 
Zveze SVS na Škofljici in da združuje 32 
klubov starodobnih vozil. Pripravljajo no-
voletno številko, ki bo posvečena BMW-
ju.

Člani OTC Škofljica so potrdili 22. maj 
za termin vseslovenskega srečanja staro-
dobnikov. Upajo, da bo to 15. srečanje 
prelomnica in da bi vzeli krmilo kluba v 
roke mlajši člani – tako upa predsednik 
kluba Franc Gruden.

Morda bodo bolj uspešni pri pridobitvi 
razstavnega prostora za svoja vozila, ki 
je edina perspektiva v razvoju kuba. Slu-

žil bi predstavitvi vozil, restavracijskim 
postopkom, vožnjam, zbiranju večjega 
števila ljudi – dodaja tajnik Emil Sladič. 
Možnosti bi bile tudi v okviru poslovno-
obrtne cone. 

Seveda je tukaj še Grad Lisičje in opu-
ščeni hlevski prostori. Brane Schneider, 
blagajnik, je prepričan, da je članstva do-
volj, da bi prostor lahko obnovili s prosto-
voljnim delom.

Idej in volje je v škofljiškem klubu še 
veliko, zato pričakujejo možnosti za nji-
hovo uresničenje. 

Peter Pal

PGD Škofljica

Spoznavali smo delo gasilcev in se poučili o nevarnostih
V soboto, 19. septembra 2009, je GZ 

Škofljica na travniku ob šolskem igrišču 
OŠ Škofljica v okviru dogodkov ob pra-
zniku Občine Škofljica organizirala pred-
stavitev dela gasilcev in gasilske organi-
zacije.

Namen predstavitve je bil podrobnejši 
prikaz posameznih področji dela gasilcev 

ter obiskovalce sobotnega dopoldneva 
opozoriti na vsakodnevne nevarnosti v 
kuhinji. Na predstavitvi je bilo prikazano 
gašenje gorečega vozila z ročnim gasilni-
kom (bioversal), postopek razreza oseb-
nega vozila pri reševanju ukleščenih oseb 
iz zveriženega vozila ob prometni nesreči 
ter gašenje gorečega olja v kuhinji.

Posebno nevarnost v kuhinji predsta-
vljajo maščobe, kot so živalska mast in 
razna jedilna olja. Ker premalo poznamo 
grozečo nevarnost, se kaj hitro lahko zgo-
di, da s prevelikim segrevanjem olja ne-
hote povzročimo samovžig le-tega. Vne-
tišče olja je približno pri 350 stopinjah 
Celzija in olje je lažje od vode. V primeru, 
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da se posoda z oljem vžge, jo preprosto 
prekrijemo s pokrovko ali z mokro krpo, 
kar smo videli na predstavitvi kot pravil-
ni postopek gašenja olja v ponvi. Bili pa 
smo priče tudi veliki nevarnosti pri nepra-
vilnem gašenju olja z vodo. Voda, zlita na 

goreče olje, se v trenutku upari in s se-
boj v zrak dvigne majhne kapljice olja, ki 
povzročijo pravcato eksplozijo. Ognjeni 
steber pri eksploziji doseže visoke tem-
perature, ki pri nezaščitenem človeku v 
neposredni bližini povzročijo hude ope-
kline. 

Poleg naštetega so se obiskovalci lahko 
pod strokovnim nadzorom preizkusili pri 
gašenju ognjenih zubljev z ročnimi gasil-
niki. 

Na prireditvi je bil omogočen tudi na-
kup posameznih gasilnikov za gospodinj-
stva, vozila …

Prav je, da se nevarnosti zavedamo, 
smo nanjo pripravljeni, da znamo pravo-
časno in trezno ukrepati, saj samo tako 

lahko sebi in svojim najbližjim rešimo ži-
vljenje, jih obvarujemo pred poškodbami 
in izgubo materialnih dobrin.     

Simon Černe,
predsednik GZ Škofljica

Župnijska karitas Škofljica

… in spet jesen meglena
pravi v svoji pesmi znana ter izjemna 

pisateljica in pesnica Berta Golob, ki se je 
prijazno odzvala vabilu Župnijske karitas 
Škofljica na jesenski večer 11. septembra 
2009.

Spregovorila nam je na temo z naslo-
vom Ljubiti koga ali kaj.

V samo predavanje nas je popeljal prof. 
Roman Brunšek z recitacijo Minattijeve 

vedno lepe in globoke pesmi Nekoga mo-
raš imeti rad.

Tako kot želi prof. Berta Golob v svo-
jih številnih knjigah za otroke in odrasle 
poudariti vrednote, ki žal vse bolj izginja-
jo med nami, nam je pred polno kulturno 
dvorano na Škofljici spregovorila prav o 
teh vrednotah. Naj jih spoštujemo, naj jih 
imamo radi, naj jih ohranjamo. Ljubezen 
do slovenske besede, ljubezen do domo-
vine … 

Predavanju je sledila nova monokome-
dija znanega igralca in režiserja Gregorja 
Čušina Jona, besni prerok. Skozi igro se 
nam je približal ne le Gregor Čušin igra-
lec, temveč še bolj Gregor Čušin kristjan. 

Razgalil nas je, pokazal name, nate … 
Kot se je svetopisemski Jona upiral božji 
nalogi, se mnogokrat tudi mi. Pri tem smo 
ne le tečni, slabe volje ali jezni, marveč 
celo besni, v znanem: Zakaj prav jaz?! 
Monokomedija, ki nas je prepričala in 
nam dala misliti …

Svoja razmišljanja o predavanju in igri 
smo ob zaključku jesenskega večera po-
delili s svojimi sosedi, sovaščani, občani 
in župljani. 

Pri tem nam slastno pecivo ni bilo nič 
v napoto.

Nada Marinčič
Fotografiji: Stane Kočar
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TD Lavrica in TD Magdalenska gora

Kostanjev piknik na Magdalenski gori
Mali Lipoglav, 11. oktober 2009 – Že 

več kot pol leta je minilo, odkar so se 
predstavniki TD Lavrica in TD Magda-
lenska gora dogovorili za obisk. In prav 
to se je omenjenega dne zgodilo. 

31 pohodnikov, 27 pevcev MePZ Če-
šnje s svojim prevozom in sigurno še več 
kot 60 Lavričanov se je udeležilo izleta 
na Magdalensko goro. TD Magdalenska 
gora je organiziralo kostanjeve delavnice. 
Otroci so si prizadevali narediti razne iz-
delke iz kostanja. Starejši člani TD so se 
trudili s peko kostanja v treh pečeh. Imeli 
so prodajo domačih izdelkov – slike in le-
pljenke mozaikov na temo kostanja. 

MePZ Češnje je v cerkvici na hribčku 
na Magdalenski gori pripravil prisrčen 
koncert. Koncert je trajal dobre pol ure. 
Posamezne točke je povezoval škofelj-
ski podžupan in krajan Lavrice g. Roman 
Brunšek. Prisotni so kar trikrat izsilili po-
daljšek koncerta. 

Predsednik domačega TD je obširno 
razložil zgodovino same cerkvice. Seve-
da ni manjkala pozdravna dobrodošlica 
in čestitka predsednici gostujočega TD 
Lavrica ge. Slavki Kregar za skorajšnjo 
50-letnico. Imenovana je prejela še čestit-
ke od domačega MePZ Češnje. 

Druženje članov obeh TD je trajalo kar 
do večera. Lepo sončno vreme je pridalo 
še dodaten sproščen vtis na lepo prežive-

to nedeljo. Velikemu obisku je botrova-
lo tudi vabilo izletnikom v NEDELU in 
druga javna vabila. Okoli cerkvice je bilo 
resnično zelo veliko pohodnikov. 

V nadaljevanju so ansambel in pevci 
imeli še dodatne glasbene točke kar pred 
cerkvico. Kdor je manjkal, je zamudil za-
nimivo in lepo nedeljsko popoldne.

Besedilo in fotografije
Andrej Pogačnik
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KO ZB Škofljica za vrednote NOB

Govor ob srečanju v Brezju nad Pijavo Gorico
V zadnji številki Glasnika smo obljubili 

objavo govora slavnostnega govornika in 
člana predsedstva ZZB NOB RS Tita Tu-
renška, ki ga je imel na srečanju KO ZB 
NOB Škofljica, ki je potekalo 9. septem-
bra 2009 v počastitev občinskega prazni-
ka. Govor sledi v nadaljevanju.

Jože Rojc,
predsednik KO ZB Škofljica

za vrednote NOB

»Ob tem spomeniku smo se zbrali zato, 
da se poklonimo neznanim borcem, ki so 
tukaj našli svoj poslednji dom, toda tudi 
vsem znanim in neznanim junakom, kate-
rih grobovi so raztreseni po vsej slovenski 
zemlji. Za svobodo in boljši, pravičnejši 
svet ste darovali največ, kar lahko člo-
vek daruje, darovali ste svoja življenja. 
Vaš boj in vaša žrtev sta nas zadolžila, 
da ostanemo zvesti vrednotam našega 
narodnoosvobodilnega boja in revoluci-
je, ki nam je izborila suverenost, ki se je 
na koncu izkazala v ponovni lastni državi 
po več kot tisoč sto letih. Takrat je koali-
cija vsebinsko raznoterih skupin sprejela 
odločitev, da z jasnimi stališči in dejanji 
poseže v tedanje družbeno dogajanje. V 
času okupacije je bila edina pot do do-
končne osvoboditve aktivni odpor, vse 
ostale alternative pa bi brez izjeme vodile 
v suženjstvo. Skoraj 70 let kasneje živimo 
v drugačnih okoliščinah, a odpor proti 
fašizmu je še vedno nujen, saj se fašistič-
ne težnje krepijo. Zato se zdi danes po-
vezovanje v heterogeno koalicijo drugače 
mislečih zopet nujno.

Srečujemo se s težnjami po zgodovin-
skem revizionizmu, ki zanika revolucio-
narni in protiimperialistični značaj upora 
ter ga oži na trenutek narodne osvoboditve 
ali celo zgolj na dejanja povojnih oblasti. 
Upor proti okupatorju je bil bistveno več 
kot to. Bil je ideja o nujni radikalni druž-
beni spremembi, ki bi vodila k večji ena-
kosti med ljudmi. Revolucija nam je dala 
socialno pravičnejši svet, spoštovanje de-
lavcev in odpravila revščino, zagotovila 
zdravstveno in socialno varstvo, omogo-
čila šolanje otrok tudi revnejših družin.

Zahtevati, da se odpovemo revoluciji, 
je nesmisel. Nikoli se ne bomo odpove-
dali idealom za boljši, socialno pravič-
nejši svet. Na čelu tega boja je bila Ko-
munistična partija.

In kako je danes, 65 let po končani voj-
ni? Vedno več je primerov, ko delavcem 
tudi po več mesecev ne dajo plače, direk-
torji in lastniki pa si vsak mesec v žepe 
natlačijo tisoče in tisoče evrov. Delavci 
v gradbeništvu imajo nezadostne plače, 
če jih sploh dobijo, bivajo v človeka ne-
dostojnih pogojih. Podjetje v stečaj, de-
lavci na cesto in na »zavod«, direktor pa 
nagrado, odpravnino in za direktorja v 
drugo podjetje. Tovarna Usnja Vrhnika, 
škofjeloški LTH, MIP Nova Gorica, Mura 
itd. Seznam je vsak dan daljši. Samo v za-
dnjem letu je na »zavodu« pristalo več kot 
26 tisoč novih brezposelnih. Zaposlene v 
trgovinah silijo, da delaj več kot osem ur 
dnevno brez dodatnega plačila. Danes 
že 100.000 ljudi živi na pragu revšči-
ne. Vedno več je ljudi, ki komaj preživijo 
mesec, šolanje otrok je vsak dan dražje. 
Vedno več zdravstvenih storitev je dosto-
pnih samo še bogatim. V duše ljudi se je 
naselil strah, strah za vedno bolj negoto-
vo bodočnost.

Vlada, ki naj bi bila socialdemokratska, 
ne najde potrebne odločnosti, ki jo zah-
teva čas krize. Nikakor ne najde poti, da 
se ponovno uveljavi socialna pravičnost 
in solidarnost, da se zaustavi naraščanje 
revščine na eni in nekontrolirano boga-
tenje peščice na drugi strani, da obrzda 
izrojeni liberalni kapitalizem. Kot da 
vlada vlada samo na pol. Toda s tem na 
stežaj odpira vrata raznim socialnim de-
magogom, tako značilnim za fašizem. V 

parlamentu so vse pogostejše neplo-
dne razprave. Eno takih smo doživeli 
v začetku septembra, ko je parlament 
razpravljal o nekakšni resoluciji, ki naj bi 
obsodila vse totalitarizme. Komunizem je 
se vedno pozitivna ideologija, z močnimi 
političnimi skupinami v Franciji, Italiji, 
Španiji. Komunistična ideja izhaja iz 
množic in je politika množic. Postavlja 
ideal pravičnejše porazdelitve po delu, 
pomeni zahtevo po odpravi izkoriščanja, 
pomeni enakost.

Komunistične ideje, morda včasih tudi 
utopične, velikokrat tudi zlorabljene, so 
skupaj z idejami razsvetljenstva, fran-
coske revolucije in vsemi naprednimi 
tokovi preteklih stoletij del zakladni-
ce evropske politične in socialne misli. 
Tem idealom se ne moremo, nočemo in 
tudi ne bomo odpovedali. Mar se nismo 
ravno jugoslovanski komunisti prvi uprli 
Stalinovemu hegemonizmu in totalitariz-
mu. Tudi tedaj, leta 1948, smo bili, tako 
kot leta 1941, osamljeni brez zaveznikov. 
Tudi ta upor je zahteval številne žrtve. 
Delavsko samoupravljanje je bilo velik 
korak naprej v iskanju prave demokraci-
je, ki je odražala večinsko voljo naroda. 
In samo če oblast izraža večinsko voljo 
naroda, je zares demokratična in samo 
tako si pridobi legitimnost. Legitimnost 
oblasti ni pridobljena z načinom postavi-
tve oblasti, pač pa z rezultati vladanja, v 
kolikšni meri odražajo voljo ljudstva. Ali 
je parlamentarna demokracija, kakršno 
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imamo priliko vsak dan gledati, tisti ide-
al, ki prinaša zadovoljstvo in srečo vsem 
ljudem. Ni slučajno, da resne raziskave 
javnega mnenja kažejo, da je verodostoj-
nost parlamenta in političnih strank izre-
dno majhna, so na repu institucij, ki jim 
gre zaupati. Nižjo stopnjo verodostojnosti 
ima samo še RKC.

Resolucija o obsodbi vseh totalitariz-
mov dejansko pomeni še enega v vrsti 
poskusov rehabilitacije klerofašizma in 
narodne izdaje. Neofašizem ne sme imeti 
mesta ne v parlamentu ne na ulicah. Leta 
1941 je bila prepoznana nevarnost naciz-
ma oziroma fašizma v Evropi in pri nas.

Verjamem, da je za ljubljansko nadško-
fijo težko nositi breme narodne izdaje. S 
takim bremenom je težko direktno pose-
gati po oblasti, se je težko razglašati za 
edino moralno avtoriteto v družbi. Zato si 
močno prizadeva oprati krivdo sodelova-
nja s fašizmom, ki je že celih dvajset let 
pred vojno vršil raznarodovalno politi-
ko nad slovenskim narodom na Primor-
skem; organiziranja domobranskih po-

možnih enot policije SS pod poveljstvom 
SS-generala Rösenerja; blagoslavljanja 
orožja krvnikov slovenskega naroda, ki 
so slovenske družine izganjali z njihovih 
domov na Štajerskem.

Tudi zgrešena politika ljubljanske nad-
škofije nosi precejšen del sokrivde z li-
kvidacijo kvizlingov, ki so bili pobiti ob 
koncu vojne. Škof Rožman je bil gluh na 
vse nujne pozive, ki so do njega prihaja-
li po podpisu sporazuma Tito–Šubašič 
iz krogov kraljeve emigrantske vlade v 
Londonu, naj vendarle slovenski fantje 
slečejo

SS-uniforme in naj gredo domov ali pa 
se priključijo partizanom, sicer j ih  čaka 
negotova usoda.

V zadnjem času je po celotni Evropi 
in tudi pri nas moč občutiti dramatični 
vzpon skrajne desnice. V luči ekonomske 
krize, vedno večje razredne razslojenosti, 
krize socialne države je moč pričakovati, 
da se bo agresivnost skrajne, pri nas kle-
rofašistične desnice še povečala, da se bo 
razkol v naši družbi še bolj zaostril. Kate-

re sile se danes lahko zoperstavijo skrajni 
desnici? V celotni Evropi je institucional-
na levica impotentna in očitno ni sposob-
na formulirati nobene alternativne politi-
ke. Nima nobene vizije, ki bi bila odgovor 
na globoko, ne samo ekonomsko, pač pa 
tudi družbeno krizo, ki je svetovna, glo-
balna in katere daljnosežnosti posledic se 
komaj zavedamo.

Naloga delovanja evropske institucio-
nalne levice se je zreducirala na sledenje 
populističnim temam. Na humaniziranje 
in mehčanje desničarskega liberalnega 
kapitalizma. V Evropi obstaja le ena le-
vica, to je zunajparlamentarna levica, ki 
se organizira v nevladnih organizacijah, 
nekaterih sindikatih in seveda družbenih 
gibanjih.

Ta levica je danes soočena z velikim 
izzivom in grožnjo – kako se spopasti s 
skrajno desnico in ponovno dvigajočim 
se neofašizmom? Čas je, da tudi pri nas 
združimo sile od študentskih skupin, mno-
gih drugih gibanj in sindikatov do Zveze 
borcev za vrednote NOB.«

Vrtec Lanovo se predstavi
Sredi avgusta smo se delavke zbrale v 

novem vrtcu v naselju Lanovo.
Medtem ko so nekateri še uživali na 

dopustu, smo se aktivno pripravljale na 
sprejem novih otrok. 24. 8. 2009 smo na 
široko odprli vrata in sprejeli prve otroke 
ter starše. Vsi ostali so se nam pridružili 
prvega septembra. Uvajalno obdobje je 
bilo kratko in intenzivno – odziv staršev 
je bil zelo pozitiven. 

18. 9. 2009 smo imeli uradno otvoritev 
enote Lanovo. Vrtec si je ogledalo veliko 
krajanov in vsi so bili navdušeni.

Za kolektiv enote Lanovo
Tina Levičnik

Teden otroka v vrtcu Lanovo
Teden otroka je program Zveze prija-

teljev mladine Slovenije (ZPMS), ki je 
postal splošno sprejet v celotni slovenski 
družbi. Namenjen je otrokom in hkrati sta-
rejšim, da bi v tem tednu s še večjo pozor-
nostjo in intenzivnostjo obravnavali vsa 
vprašanja, povezana s položajem otroka v 
družbi in uresničevanjem njihovih pravic, 
zagotovljenih s Konvencijo o otrokovih 

pravicah, drugimi mednarodnimi akti ter 
slovensko ustavo in zakonodajo.

Letos je teden otroka posvečen 20. oble-
tnici Konvencije o otrokovih pravicah.

Zato smo vzgojiteljice v vrtcu Lanovo 
pripravile skupen program za ves teden. 
Ker so otroci v uvajalnem obdobju (ves 
september) dokazali, da vrtec ni noben 
bav bav in da se, kdor hodi v vrtec, ves 

dan zabava, smo to želeli pokazati tudi 
naši okolici. V ponedeljek smo vzgojite-
ljice s pomočjo naše gospodinje pripravi-
le kostanjev piknik na terasi. Ob glasbi, 
plesu, ustvarjalni delavnici in kuhanem 
kostanju so otroci preživeli lep dopoldan. 
V torek smo se podali na zelenice v nase-
lju in se športno udejstvovali. Vse asfal-
tne površine pa smo porisali in povabili 
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stanovalce naselja, naj se nam pridružijo 
pri igri. V sredo smo se podali na sprehod 
okoli naselja ter se na zelenici igrali z bu-
čami. Dobili pa smo tudi obisk otrok iz 
vrtca Lavrica. V četrtek pa je otroke čaka-
lo presenečenje – dramatizacija pravljice 

Debela repa v izvedbi vzgojnega kadra. 
Koliko smeha in aplavza smo požele, si 
ne morete misliti. Tudi petek je potekal v 
druženju in zabavi na terasah naše enote. 
Najstarejši (skupina Krtki), malo mlajši 
(skupina Polhki) in naši najmlajši (sku-

pina Miške) že vedo, kaj je teden otroka, 
kajti v vrtcu ga imamo celo leto. Ne verja-
mete? Če bi se tudi vi radi zabavali v naši 
družbi, ste dobrodošli v vrtcu v naselju 
Lanovo.

Zapisala Milena Etling

Čebelice so obiskale čebelice
Otroci vrtca Škofljica iz skupine Če-

belice so obiskali čebelice. Na obisk so 
šle k družini Trtnik na Klancu, kjer imajo 
zgledno urejen in vzdrževan čebelnjak. 
Za otroke načrtujejo v okviru šole urediti 
nov čebelnjak. Pa so šli mali nadebudneži 
s svojimi vzgojiteljicami na krajši obisk, 
združen z ogledom čebelnjaka in njim 
prirejeno razlago. Izredno pazljivo so po-
slušali in spraševali izkušenega mojstra, 
ki je razlagal o čebelah, njihovi prehrani, 
čistoči, prezimovanju, boleznih in še kaj. 
Neverjetno, kako so se umirili ob razlagi, 
kasneje pa tudi kaj vprašali. 

Kakšno prednost imajo otroci, ki živijo 
na podeželju. Tu ni težko videti kakršne-
gakoli dela na kmetiji. Prav gotovo v me-
stu ni takih možnosti, da bi za mali denar 
– zastonj videli marsikaj zanimivega. En 
sprehod v tako sončni jeseni je prav goto-
vo lep, pa še poučen hkrati.

Hvala g. Trtniku za res izčrpno razlago 
in pozornost do naših najmlajših.

Besedilo in fotografija
Andrej Pogačnik

Teden otroka v vrtcu Škofljica
V vrtcu na Škofljici smo vzgojiteljice 

organizirale različne dejavnosti, ki so se 
odvijale v tednu otroka od 5. 10. do 9. 10. 
2009.

V ponedeljek so se otroci iz skupin 
Račke, Čebelice in Medvedki predstavi-
li drug drugemu s pesmicami, plesom in 
dramatizacijo pravljice Zrcalce.

V torek smo se na igrišču vrtca igrali 
tržnico. Postavili smo stojnico, na kateri 
so otroci iz starejše skupine »prodajali« 
narezano sadje in zelenjavo, ostali otroci 
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pa so to »kupili« in seveda pojedli.
V sredo je bila organizirana jesenska 

čistilna akcija. Hišniku smo pomagali po-
grabiti odpadlo listje in pometli asfaltno 
površino. V popoldanskem času pa je bilo 
organizirano srečanje s starši in otroki v 
obliki gibalne urice.

V četrtek so se otroci iz skupin Čebelice 
in Medvedki odpeljali na izlet na Gradi-
šče nad Stično, otroci iz skupine Račke pa 
smo obiskali skupino Zajčkov na Gratovi.

V petek so bile organizirane dejavnosti 
v obliki delavnic, med katerimi so otroci 
lahko izbrali in prehajali po želji. Imeli 
so možnost igre in oblikovanja z glino, 
tiskanje s štampiljkami iz krompirja ter 
prostor, v katerem so telovadili s pomo-
čjo obročev, tunelov, tobogana in blazin. 
V jutranjem času smo spekli tudi jabolčni 
zavitek, s katerim smo se posladkali ob 
koncu delavnic.

Še enkrat se zahvaljujemo staršem za 
pomoč in sodelovanje.

Vlasta Viršek in Ana Vodeb

Zasebni vrtec Smrkolin

Jesenski tabor na Goričkem
13 nadobudnih otrok iz Smrkolina se je z vzgojiteljicama Stanč-

ko in Anjo odpeljalo na jesenski tabor na Goričko. Pot do kmetije 
Ferencovih je bila dolga, a se je izplačala, kajti imeli smo se zelo 
lepo in prav uživali v svežem, dišečem, kmečkem okolju. Ogledali 
smo si sušilnico sadja, velikansko jezero z labodi in račkami, gle-

dali, kako ribiči lovijo ribe, srečali nekaj 
domačih živali ter občudovali tamkajšnji 
gozd v jesenskih barvah. Pa tudi naši že-
lodčki niso ostali ravnodušni ob pokuša-
nju domačih dobrot. Veselimo se že nasle-
dnjega poletnega tabora. 

Vzgojiteljica Stančka
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Teden otroka v vrtcu Smrkolin
V tednu otroka smo vzgojiteljice v vrt-

cu Smrkolin poskrbele, da našim otrokom 
ni bilo dolgčas. Starejša skupina se je v 
sredo odpravila malo naokoli. Odpravili 
smo se v botanični vrt v Ljubljano. Tam 
smo si pod strokovnim vodstvom ogledali 
drevesa in rastline, ki jih tam gojijo. Ta-
koj naslednji dan smo šli v knjižnico na 
Škofljico, kjer nam je prijazna knjižničar-
ka pripravila uro pravljic. Ker smo zelo 
pridno poslušali, smo se za nagrado lahko 
tudi malo igrali. V četrtek popoldne smo 
imeli pred vrtcem kostanjev piknik. Daleč 
naokoli je dišalo po pečenem kostanju, ki 
ga je pekel Miha. Tako smo skupaj s starši 
preživeli lepo, sončno popoldne. V dopol-
dnevih pa smo ustvarjali svoje dlani, saj 
sodelujemo pri Niveini akciji »Podajte 
nam roko«.

Vzgojiteljica Stančka

Teden otroka v osnovni šoli

Deški pevski zbor iz Bratislave obiskal OŠ Škofljica
Na OŠ Škofljica nas je 30. 9. 2009 v 

okviru tedna otroka obiskal deški pevski 
zbor iz Bratislave. Zbor je bil ustanovljen 
leta 1982 v okviru projekta Prosti čas deč-
kov. Namen tega je bila vzpodbuda deč-
kov h kulturnemu preživljanju prostega 
časa. Ustanoviteljica zbora je ga. Mag-
dalena Rovnakova, ki zbor vodi še danes. 
V zboru sodeluje 90 dečkov, od tega 45 
redno (pri nas jih je sicer nastopilo manj), 
v starosti od 7 do 25 let. Zbor izvaja dela 
pomembnih skladateljev (Bach, Britten, 
Orff ...). Gostovali so že v več državah, 
kot so Francija, Avstrija, ZDA, Kanada in 
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Japonska. Pri nas pa so nastopili s šestimi pesmimi, med nji-
mi je bila tudi slovenska pesem Kukavica, kar nam je bilo zelo 
všeč. Menim, da so bili všeč tako otrokom 1. razreda kot nam  

učencem 9. razreda. Upamo, da se še kdaj srečamo.

Jerica Okorn, 9. a, foto: Mateja Lunder

Naravoslovni dan v Idriji

Živo srebro in čipke
V petek, 9. 10. 2009, smo se učenci 

osmih razredov odpravili na naravoslovni 
dan v Idrijo. Ob 8.10 smo se zbrali pred 
šolo, nato pa smo se odpravili k avtobusni 
postaji. V Idrijo smo se vozili kar nekaj 
časa, medtem pa smo se seveda v avto-
busu pogovarjali ter prisluhnili navodi-
lom učiteljice. Po nekaj kilometrih se je 
avtobus ustavil le malo stran od gradu 
Gewerkenegg. Zanimivo je, da v tem gra-
du niso stanovali kakšni premožni grofje, 
kralji ali plemiči, temveč le upravniki ru-
dnika. Tako si lahko predstavljamo, kako 
pomembno je bilo rudarstvo za Idrijo. Že 
razdeljeni v dve skupini smo se z učitelji 
odpravili v muzej ali v rudnik. Prva sku-
pina si je najprej ogledala Mestni muzej 
Idrija. Le-ta ni tako ogromen, kot smo 
vajeni, saj je v primerjavi z ljubljanskim 
razmeroma zelo majhen. Vseeno pa je do-
volj velik, da se v njem nahaja kar obširna 
razstava, ki smo si jo ogledali. Pozdravila 
nas je vodička, ki nam je najprej zaupala 
legendo o škafarju, na kratko predstavila 

mesto, nato pa smo začeli z ogledom. V 
prvi sobi smo si ogledali razne rude, ki 
so jih skopali iz rudnika, eno izmed rud 
smo lahko celo potežkali. Še najbolj moč-

ni fantje so se malce trudili, preden so 
dvignili rudo. Prav tako smo izvedeli, da 
se lahko v živem srebru raztopi zlato in 
tako lahko pridobivamo zlato. Živo srebro 
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iz Idrije naj bi uporabljali tudi za izdela-
vo beneških zrcal in za zalivke oziroma 
plombe. V naslednji sobi so se nahajali 
fosili, ki sicer niso imeli povezave z ži-
vim srebrom, a smo si jih lahko ogledali. 
Nekateri fosili so spominjali na školjke, 
spet drugi na ribe. Slednji je bil še pose-
bej zanimiv, saj se je oblika ribe razločno 
videla – vsekakor najbolj zanimiv fosil v 
sobi. Kmalu smo prišli v prostor, kjer smo 
zagledali maketo mesta Idrije. Zanimivo 
je bilo videti, kako Idrijo obdaja toliko 
hribov, da zgleda skoraj ograjena, česar 
se brez makete sploh ne bi zavedali. V 
tistem prostoru smo si lahko na fotogra-
fijah ogledali tudi tipično rudarsko hišo, 
kjer naj bi povprečno živele kar 3 do 4 
družine in vse to brez kopalnice. Mimo 
razstavljenih rudarskih pripomočkov smo 
po mnogih stopnicah prišli do precej za-
nimivega predmeta. Stekleni štirikotnik s 
kapljicami živega srebra v njem. To naj 
bi predstavljalo pot vseh rudarjev, ki so 
delovali v rudniku. Lahko smo si ogledali 
tudi svetilke karbidovke, s katerimi so si 
rudarji včasih utirali pot po rudnikih. Na-
zadnje pa je prišla na vrsto tudi razstava 
s čipkami. Nekaj, kar je bilo dekletom v 
muzeju najbolj všeč. Lahko smo videli 
načrte za izdelovanje čipk, obleke iz čipk, 
pripravo za klekljanje, čipke po svetu, 
fotografije iz šole klekljanja. Nismo si 
mogli predstavljati, kako lahko nastanejo 

tako lepi izdelki, saj sami seveda nismo 
ravno izvedenci v klekljanju in nam ka-
kšen dan v šoli klekljanja ne bi škodil. 
Ogled se je kmalu končal, učenci smo 
dobili učne liste, s katerimi smo lahko 
preizkusili zanje, ki smo ga pridobili na 
ogledu. Saj smo si kar nekaj zapomnili, a 
brez pomoči učiteljev vseeno ni šlo. Prva 
skupina se je nato odpravila še v Antoni-
jev rov, kjer smo si najprej ogledali pred-
stavitev Idrije ter dela v rudniku. Prese-
nečeni smo bili nad globino, ki so jih v 
tistih časih dosegli rudarji. Predstavitev je 
bila lepa tudi zaradi slik, ki so se dobro 
podale k temi povedanega. Po predstaviti 
pa je čakal trenutek, na katerega smo vsi 
čakali, končno smo se pripravili za ogled 
rudnika. S čeladami na glavi in v oblekah 
rudarjev smo vstopili v rudnik. Malo smo 
morali paziti, da se nismo udarili v glave, 
saj se je strop včasih precej znižal. Naša 
prva postojanka je bila kapelica, pri kateri 
so rudarji molili pred izpustom v rudnik. 
Mi sicer nismo molili, saj nas ni čakalo 
težko delo kot rudarje včasih. Začeli smo 
z ogledom rudnika. Ustavljali smo se pri 

raznih lutkah ali napravah, pri katerih nam 
je vodič še posebej razložil, zakaj so tam. 
Vse se nam je zdelo precej zanimivo, če-
prav sploh nismo šli tako grozno globoko. 
Dvakrat so se celo izklopile luči, kar je 
vzbudilo rahlo paniko, a tako so se z nami 
le malo pošalili. Kmalu smo prišli ven iz 
rudnika, seveda navdušeni, nato smo po-
čakali še na drugo skupino ter se z avto-
busom odpravili h kamšti (to je vodna čr-
palka) nedaleč stran. Spet nas je pozdravil 
vodič, ki nam je razložil delovanje kamšti 
ter nas popeljal na ogled. Zaostal nam 
je dih, saj je bilo kolo ogromno. Seveda 
smo želeli, da ga vodič zavrti, in želja se 
nam je izpolnila. Resda se kolo premika 
precej počasi, a vseeno je bilo precej za-
nimivo gledati tako ogromno kolo v pre-
mikanju. Navdušeni nad vsem, kar smo 
videli, samo se nato počasi odpravili proti 
Škofljici. Idrija nam je vsekakor ostala v 
lepem spominu, mogoče je bo vsak od nas 
še kdaj obiskal.

Monika Kastelic, 8. a
Foto: Eva Grabner, 8. a

Kulturni dan

Ekskurzija v Posočje
V toplem jesenskem dnevu, 23. 9. 2009, smo učenci devetih 

razredov odšli na ekskurzijo v Posočje. Pot nas je vodila s Škoflji-
ce proti Vipavi, kjer smo se ustavili na pokopališču in si ogledali 
stare kamnite egipčanske krste. Bili smo že zelo lačni, zato smo 
imeli čas za malico. Naša naslednja točka je bila Kobarid. Najprej 
smo se povzpeli na hribček do kostnice, kjer je pokopanih 7014 
italijanskih vojakov, ki so padli na soški fronti. Nato je sledil še 
ogled muzeja 1. svetovne vojne. V njem smo si ogledali film, ra-
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zne predmete, kaverno, uniforme, maketo 
bojevanja in še in še. Na poti nas je spre-
mljala prelepa Soča, ki izvira v Trenti in 
je dolga 137 km. Ustavili smo se tudi v 
Bovcu, kjer smo imeli pol ure prosto za 
malico in prijateljski klepet. Blizu Bov-
ca se nahajajo tudi kaverne, ki smo si jih 
ogledali, in bile so zelo zanimive. Cesta 
pa nas je že vodila proti italijanski meji, 
zato smo se še zadnjič ustavili v Sloveni-
ji, in sicer v Logu pod Mangartom. Tam 
smo videli vhod v rudnik Rabelj in razsta-
vljen vlakec, s katerim so rudarji odhajali 
v rudnik. V njem so kopali svinec in cink. 
Nekaj metrov naprej se je razprostiralo 
vojaško pokopališče, kjer so pokopani av-
stro-ogrski vojaki, ki so umrli v bitki na 
Rombonu. To pa je bila tudi naša zadnja 
ogledna točka. V Italijo smo se peljali čez 
prelaz Predel in prevozili majhno pot po 
naši sosednji državi do Rateč. Od tam nas 
je pot vodila skozi lepo, hribovito alpsko 
pokrajino vse do Škofljice.

Ura je bila sedem zvečer, ko smo se 
vrnili domov utrujeni in polni vtisov  

1. svetovne vojne in čudovitega kulturnega dneva. Ta dan smo izvedeli veliko o življe-
nju naših prednikov in nam bo zagotovo ostal v lepem spominu.

Veronika Kupljenik in Nika Sretenović, 9. a
Foto: Nika Sretenović

Male sive celice tudi med učenci OŠ Škofljica
V torek, 13. 10. 2009, se je ekipa sed-

mošolcev OŠ Škofljica, ki so jo sesta-
vljali Filip Brunšek, Matevž Dražumerič, 
Mihael Verček ter Klemen Kralj (tokrat 
v rezervi), udeležila predtekmovanja za 
sodelovanje v televizijskem kvizu MALE 
SIVE CELICE. Predtekmovanje, ki je 
potekalo na OŠ Danile Kumer v Ljublja-
ni, se je končalo več kot uspešno, saj je 
naša ekipa v pisnem delu med 38 ekipami 
zasedla odlično 1. mesto in se po ustnem 
delu predtekmovanja uvrstila na končno 
2. mesto. 

Doseženi rezultat učencem odpira pot v 
nadaljnje tekmovanje, ki bo za razliko od 

predtekmovanja že potekalo pred televi-
zijskimi kamerami v studiu RTV Slove-
nija. Prvo snemanje »sivoceličarje« čaka 
1. decembra, ko se bodo pomerili z ekipo 

osnovne šole iz Sevnice. Držimo pesti za 
naše!

Mentorica 
Barbara Obolnar

Naravoslovni dan za sedme razrede

Ogled ljubljanskega živalskega vrta
V sredo, 30. 9. 2009, smo imeli vsi sedmi razredi naravoslovni 

dan: ogled živalskega vrta. Ob 8.15 smo se zbrali v jedilnici, kjer 
smo malicali, in ob 8.30 že sedeli na avtobusu. Ko smo prispe-
li v ljubljanski živalski vrt, so se štirje razredi razdelili na dve 
skupini; razreda A in C ter razreda B in D. Razreda B in D sta 
najprej odšla na ogled celotnega živalskega vrta s krajšim opisom 
nekaterih živali, medtem pa sta razreda A in C pobližje spoznala 
ljubko činčilo Andi in bradato Agato. Ko smo vsi končali, smo se 
še zamenjali, tako da smo si vsi lahko ogledali vse zanimivosti 
na urniku tega naravoslovnega dne. Ko smo končali z ogledi, pa 
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se je izkazalo, da bomo morali do avtobu-
sa v Tivoliju iti peš. Na poti smo naredili 
še zanimive poskuse, in sicer smo izme-
rili temperaturo ozračja ter s stresanjem 
(manjših) dreves ugotovili, katera živa 
bitja prebivajo v njihovih krošnjah. Bilo 
je zelo presenetljivo, ko je neka skupina 
stresla drevo, z njega pa je padla neka-
kšna čudna rdeče-rožnata gliva, ki je zelo 
močo zaudarjala. Ko so vse skupine kon-
čale s svojim delom in ko so tisto glivo 

Slikala K. Hafner Blatnik v živalskem vrtu v Ljubljani. Na slikah učenci 7. c razreda.

Športni dan 

Vzpon na 694 m visoko Rašico
V četrtek, 24. 9. 2009, smo se sedmarji 

ob 8.20 zbrali v prostorih osnovne šole, 
od koder smo se odpravili proti Črnučam, 
kjer je bilo naše izhodišče. Zakorakali 
smo v megleno jutro, ki ni bilo prav nič 
prikladno za hojo. Že prvi koraki po tleh, 
prekritih z listjem, so spremenili razpo-
loženje in veselo smo korakali naprej, le 
muhasta ljubljanska megla se ni in ni ho-
tela umakniti.

Po nekaj vzponih in spustih smo le pri-
lezli na prvo izrazitejšo vzpetino, koder 
smo imeli počitek za malico. Nato smo 
hodili večinoma po položnejšem terenu, s 
kakšno vzpetinico ali dvema. Kmalu smo 
prišli do vasice Rašica, kjer je megla na-
penjala zadnje atome moči. Nekaj minut 
smo hodili po cesti in prišli do odcepa 
gozdne ceste, kamor smo zavili. Nato nas 
je čakala zložna hoja po makadamu in čez 
nekaj časa se je pot začela vzpenjati. Po 
kakšnih stotih metrih grizenja kolen, se je 
pot zravnala in že smo opazili planinsko 
kočo. Utrujeni smo se sesedli in iz naših 

nahrbtnikov so priromale različne dobro-
te. Očitno smo se sladkali predolgo, saj 
nam je zmanjkalo časa za vzpon na raz-
gledni stolp. Čakal nas je le še sestop, ki 

ni bil prestrm, zato smo imeli veliko časa 
za klepet. Imeli smo se zares »kul«.

Nejc Kastelic, 7. c

Slikano na Rašici, 24. 9. 2009. Slikala K. Hafner Blatnik.

položili v svoje naravno okolje, smo se 
lepo počasi odpravili naprej proti avtobu-
som. Razgledali smo se po našem čudovi-
tem Tivoliju, a časa ni bilo več na pretek, 
zato smo se hitro vkrcali na avtobus proti 

domu, kjer smo staršem pripovedovali o 
naši dogodivščini v svetu živali v žival-
skemu vrtu.

Urška Jurečič, 7. c
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Športni tabor 

Športni vikend v CŠOD Planica
V petek, 25. septembra, smo morali 

zjutraj prinesti prtljago v športni kabinet. 
To bi sicer lahko prinesli skozi steklena 
vrata, ampak smo jo morali odnesti čez 
daljšo pot. Tako smo šli skozi avlo in še 
naprej do cilja. Verjetno smo s potovalka-
mi pritegnili precej pozornosti. Pred nami 
je bil še cel dan pouka in komaj smo ča-
kali, da bo petkovo dopoldne hitro minilo.

Ob 13.30 se nas je devetnajst prija-
vljenih zbralo pred športno dvorano, kjer 
sta nas pričakala učitelja športne vzgoje 
Tanja Gabrijel in Igor Repše. Tam smo 
odložili kovčke, v športni kabinet pa smo 
dali šolske torbe. Avtobus je kmalu parki-
ral in voznik je pustil, da smo potovalke 
porinili v prtljažnik. Zatem smo se zrinili 
v zadnje vrste na avtobusu in smo zato 
spredaj pustili veliko prostora. Vožnja v 
Planico je bila dolga in ko smo se ustavili 
na postajališču, je bilo prav čudno hoditi. 
Pred hotel smo prispeli okoli 16. ure. Iz-
brali smo si sobe in stekli vanje. Fino je 
bilo, da je imel vsak svojo kopalnico in 
nas ni bilo po dvanajst v sobi, kar se je 
že zgodilo. Radovedno smo si ogledova-
li sobe ostalih in nekateri smo vzdihovali 
nad velikostjo sob, drugi pa so potožili, 
da je soba majhna. Takoj, ko smo uredili 
prtljago, je bil čas za tek. Na začetku smo 
delovali kot enota, a kmalu smo se na poti 
v Tamar oblikovali v precej skupin. Ne-
kateri so zaostajali, drugi so tekli z učite-
ljico in učiteljem, ali celo vodili. Ko smo 
prišli na jaso, so se prebudili spomini iz 
četrtega razreda, ko smo šli na isto mesto 
na izlet. Vsak si je zapomnil svoje, zato je 
bilo veliko mnenj. Od prijazne natakari-
ce smo dobili vodo in jo spili. Napaka je 
bila, da smo dobili preveč tekočine in je 
bilo zato zoprno teči z jezerom v trebuhu. 
Ko smo se vrnili, smo se odpravili narav-
nost na večerjo. Vzeli smo si repete, ker 
smo bili res lačni in nismo imeli malice. 
Učiteljica Tanja Gabrijel nam je po jedi 
povedala, da bomo imeli zdaj na igrišču 
možnost igranja z vortexom (to je neka 
igrača, ki se jo meče in pride zelo daleč) 
ali ostalimi športnimi igrami. Dokler se ni 
očitno stemnilo, smo se igrali, potem pa s 
tem zaključili. Vsi prepoteni smo se v ho-
telu oprhali in prišli v eno izmed spodnjih 
sob pogledat film o planiški skakalnici. 
Izvedeli smo, da ima skakalnica kar 45 
svetovnih rekordov, kar je precej veliko. 

Foto: Igor Repše. Na slikah so učenci 6 in 7. razreda na športnem taboru CŠOD Pla-
nica.

Zdaj jo prenavljajo, saj smo na njej opa-
zili bagre, ki so opravljali nekaj popravil. 
Po filmu smo odkorakali v sobe in bili 
budni še dolgo časa, zato je bila popolna 
tišina šele v poznih urah.

Spet je bilo jutro. Če si je kdo čez noč 
zračil sobo, mu je bilo zjutraj precej mr-
zlo. Planico je obdajala megla, ki je tu 
verjetno zelo pogosto. Okoli osme ure 
zjutraj smo šli oblečeni na zajtrk, po obe-
du pa smo šli spet na igrišče. Delali smo 
enako kot prejšnji dan zvečer, pozneje pa 
smo si ogledali še planiško skakalnico. 

Ugotovili smo, da je izjemno visoka in 
da se ne zdi preveč varno skakati po njej. 
Ob vrnitvi smo se odpravili na kosilo, po 
njem pa smo si privoščili počitek. Posi-
jalo je sonce in s kolesi smo se odpravili 
v Kranjsko Goro. Precej časa smo pora-
bili za to, da je vsak imel sebi prav veli-
ko kolo, potem pa smo po hribu navzdol 
odbrzeli do križišča. Nekateri so močno 
zaostajali, zato jih je bilo treba čakati. Ko 
so prišli, smo kolesarili naprej po lepi rav-
nini. Ko smo prispeli do poletnih sank, pa 
smo si jih želeli preizkusiti. To so sanke, 
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15. 9. 2009 smo imeli sedmi razredi 
OŠ Škofljica kulturni dan. Zjutraj smo se 
ob osmih zbrali v jedilnici, da smo poje-
dli malico, nato pa smo odšli na avtobus. 
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ki se peljejo po nekakšnih tirnicah, ko ni 
snega in imajo ročko za hitrost ter ročko 
za zaviranje. Še nekaj časa smo se vozili, 
nazadnje pa smo se ustavili pri razkošnem 
hotelu nekje v mestu. Tam smo pojedli 
malico, nato pa odkolesarili do trgovine, 
kjer smo si kupili nekaj za pod zob. Zelo 
veselo smo nadaljevali, ker smo vedeli, 
da gremo na sanke. Pred recepcijo je bila 
potka, narejena iz mnogih kamenčkov, in 
kolesa so se vdirala vanje, da jih je bilo 
težko postaviti na tla. Skoraj vsi smo bili 
pripravljeni za spust po hribu, zato sta šla 
učitelja z nami. Z gondolo smo se odpe-
ljali na vrh klančine. Dekleta je bilo malo 
strah, zato smo v vrsti zelo živčno gledale 
fante, ki so se ravno spuščali. A naš čas 
je prišel in kaj kmalu smo spoznale, da 
je stvar zelo fina in smo bile zelo hitre. 
Potem smo osedlali kolesa in se zapeljali 
nazaj v Planico. Na srečo smo imeli ve-
čerjo, zatem pa oddih do osmih, ko smo si 
ogledali film Mamma mia. 

Vsak začetek ima tudi konec. V nedeljo 
smo se odpravili na naporno turo v Tamar, 
kamor smo zaradi mraza morali vzeti ve-
trovke, potem pa nazaj v hotel na kosilo. 
Naše potovalke so bile že pripravljene za 
odhod na avtobus, sobe pa pospravljene 

za naslednje goste. Še zadnjič smo se 
igrali na igrišču, potem pa smo potovalke 
znosili v avtobus in se odpeljali domov. 
Ne vem, kakšna je bila pot, ker sem spa-
la, a ustavili smo se pri mogočnem slapu. 
Čeprav nismo stali preveč blizu njega, nas 
je zalil z vodnimi kapljicami. V slap smo 

metali kamenčke in vsi so se vdali njegovi 
moči. Nazadnje smo se posedli v avtobus, 
ki nas je odpeljal na Škofljico pred špor-
tno dvorano. Tam so nas pobrali starši in 
tako je bilo izleta konec. A ostal bo v le-
pem spominu.

Karmen Vončina, 7. c

Kulturni dan

Kulturna dediščina na Dolenjskem

Pred cistercijanskim samostanom v Stični, slikala K. H. Blatnik

Emrah Kajtezović, 7. c na delavnici izde-
lave knjige na Trubarjevi domačiji, slika-
la K. V. Škrabec
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Kar hitro smo prispeli v Stično. Tam smo 
si ogledali Muzej krščanstva na Sloven-
skem, ki se nahaja v cistercijanskem sa-
mostanu, ki je eden največjih kulturnih, 
sakralnih in arhitekturnih spomenikov 
pri nas. Po zanimivi učni uri o cisterci-
janskem meniškem redu smo se odpeljali 

proti Muljavi na Jurčičevo domačijo. Tam 
smo si najprej ogledali film o muzeju, ki 
je eden redkih muzejev na prostem. Po 
filmu pa smo si domačijo še ogledali. Po 
malici smo se z avtobusom odpeljali na 
Rašico, kjer se je rodil Primož Trubar. 
Nato smo imeli predavanje o Trubarju, ki 

je začetnik slovenskega knjižnega jezika 
in naš prvi pisatelj. Imeli smo še zanimivo 
delavnico, na kateri smo se naučili ročno 
vesti knjige. Dan smo zaključili ob 14.30 
pred OŠ Škofljica.

Anja Žerjal, 7. c 

Dan evakuacije na POŠ Lavrica
V soboto, 10. oktobra 2009, so imeli 

učenci POŠ Lavrica delovno soboto. Ob 
9. uri so člani PGD Lavrica in Orle izvedli 
evakuacijsko vajo. Vaja je bila skrbno pri-
pravljena. Učencem so popestrili dopol-
dne in jih obogatili z znanjem o požarni 
varnosti. Iskreno se jim zahvaljujemo za 
sodelovanje.

Vtisi otrok
Ob 9.00 smo zaslišali pričakovani alarm. 

Že prej smo se obuli in zato smo lahko ta-
koj stekli iz šole. Po stopnicah smo hodili 

ob desnem robu. Ko smo prišli ven, smo 
videli gasilce. Skupaj smo odšli v veliko 
učilnico, kjer so nam pokazali prvo po-
moč. Pokazali so nam, kako ravnati s člo-
vekom, ki je nezavesten. Ena izmed gasilk 
se je ulegla na nosilo. Okrog vratu so ji dali 
opornico, pripeli so jo s pasovi. Ko so jo 
varno pripeli, so jo obrnili. Bilo nam je 
zelo všeč, njej pa ne preveč. Nato smo š1i 
na igrišče. Lahko smo se usedli v džip ali 
v gasilski avto. Tam nam je bilo zelo všeč. 
Lahko smo dihali z masko. Bilo je zelo 

zanimivo. Ta dan mi bo ostal v spominu. 
(Hana Pajek, 4. r.)

V soboto, 10. 10. 2009, smo imeli eva-
kuacijsko vajo. Imeli smo jo med malico. 
Takrat smo zaslišali alarm. Šli smo ven in 
tam so nas čakali gasilci. Povedali so nam 
o nosilih. Preiskali smo gasilske avtomo-
bile. To je bilo zanimivo zlasti za nas fan-
te. Ko so pri nas končali, so se odpeljali 
na vajo v šolo na Škofljici. Mi učenci smo 
nadaljevali s poukom. (Luka Vesel, 4. r.)

Vodja POŠ Lavrica Ivica Simčič

Skavtski tabor – vesoljska ladja Neprestrežnik
Začel se je julij in skavti smo se odpra-

vili na naš težko pričakovani tabor, ki je 
bil letos v Moravčah. Nadeli smo si na-
hrbtnike in se že nadvse zgodaj zjutraj 
odpravili na vlak, ki nas je odpeljal do 
glavne železniške in avtobusne postaje v 
Ljubljani. Med potjo smo peli, se smeja-
li in z dobro voljo napolnili tudi  bližnje 
ljudi. Avtobus  nas je po nekaj minutnem 

čakanju odpeljal do Moravč. Izstopili 
smo in pot nadaljevali peš, vodil nas je le 
zemljevid. Ko smo prispeli na naš skavt-
ski prostor, smo izvedeli, da smo prišli 
na »vesoljsko ladjo«. Lotili smo se dela 
in postavili šotore, naredili umivalnico, 
kuhinjo in mnogo reči, ki smo jih potre-
bovali, da smo brezskrbno preživeli naš 
10-dnevni tabor. Vsako jutro je bilo or-

ganizirano bujenje, sledila je jutranja te-
lovadba in obilen zajtrk, za katerega sta 
poskrbela naša pomočnika Nina in David. 
Ko smo nahranili prav vsako celico v na-
šem telesu in se želodec ni prav nič prito-
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ževal, smo nadaljevali z opravili, ki smo 
jih morali dokončati. Fantje so poskrbeli, 
da je močan in trden jambor stal vseh 10 
dni na svojem mestu in preživel tudi hud 
deževen dan, dekleta pa smo jim pri tem 
vztrajno pomagala. 

Med nami je vselej vladalo sožitje in 
veselje. Med seboj smo si vedno prisko-
čili na pomoč in poskrbeli, da je bilo vse 
v najlepšem redu. Naša tema na taboru je 
bila astronomija, zato nas je obiskal tudi  
g. Šlajpah ter nam povedal vse o ozvez-
djih in planetih, ki nas obdajajo, najbolj 
vztrajni pa smo si skozi teleskop zvečer 
ogledali tudi zvezde in luno. Na sončen 

dan smo imeli enodnevni izhod. Zapusti-
li smo skavtski tabor in se odpravili na 
kmetijo. Tam smo pridno pomagali in si v 
zameno prislužili obilno pojedino ter noč 
prespali na seniku. Odšli smo tudi na bli-
žnjo Limbarsko goro, kjer smo opazovali 
sončne pege ter si izmenjali dogodivšči-
ne, ki smo jih doživeli na kmetijah. Preži-
veli smo tudi dan brez voditeljev. Čeprav 
imamo Stašo in Urbana (naša skavtska 
voditelja) nadvse radi, se je ta dan zares 
prilegel. Tudi pot preživetja smo uspešno 
opravili. Plazili smo se po blatu, iskali ku-
marice v kisli tekočini, se vozili po izje-
mnem polivinilu, ki je predstavljal vodni 

tobogan, in še marsikaj. Vsako noč pa so 
potekale tudi nočne straže. Skrbele so, da 
nam skavtski »nepridipravi« niso vzeli 
naših zastav. Čeprav je straža včasih za-
tajila in smo morali opravljati odkupnino, 
slabe volje ni bilo na spregled.  Na taboru 
je bilo res super in če želiš, se nam lah-
ko na naslednjem taboru pridružiš tudi ti! 
Pridi na skavtska srečanja, postani skavt 
in tako ti nikoli ne bo dolgčas. Zaupaj mi! 
Kmalu se bomo odpravili tudi na zimova-
nje. Že zdaj vem, da bo zanimivo.

Napisala izvidnica Petra Stražišar, 
skavtsko ime Priljudna lisica

Blagoslov kapelice na Dreniku, posvečene blaženemu Antonu Martinu Slomšku

Trilogija: Človek, bitje znamenj

Dr. Stanislav Matičič

Z desne postavitelj kapele g. Vojko Kun-
stelj z izvajalci: Zdenko Strajnar, Iztok 
Zdešar, Vinko Hosta, Slavko Žalec in  
Jože Erjavec, manjka Brane Škrjanc, ki je 
opravil pleskarska dela.

V četrtek, 24. septembra, smo se v 
sončnem popoldnevu podali na vzpeti-
no proti vzhodu k blagoslovitvi na novo 
postavljene kapelice. Na tem mestu je ob 
poti z Drenika proti Šmarju nekoč že stala 
kapelica. Župnik Jože Tominc je za uvod 
povedal, »da so se v prejšnjih časih na 
tem mestu ob kapeli pokojni vaščani na 
zadnji zemeljski poti v molitvi poslavlja-
li od svojih vaščanov in drage jim vasice 
Drenik.« Zdaj ima kapelica nov pomen, 
pomen srečanja z našim blaženim Anto-
nom Martinom Slomškom, ki nam govori 
o čudoviti nalogi vzgoje, o ljubezni do 
Boga, Narave, bližnjega in samega sebe. 
Na kapelici imamo še zgled sv. Antona 
Padovanskega in sv. Martina iz Toursa v 

Franciji, ki nam govorita za naše življe-
nje.

Ko častimo svetnike, v bistvu častimo 
Boga, ki nam je v njih dal zgled krščan-
skega življenja in po njihovih priprošnjah 
pa nam daje svojo pomoč.

Cerkveni pevci so nas s pesmijo »An-
ton Martin, slovenski sin« še više dvignili 
v slavje po besedilu in melodiji. 

V blagoslov nas je še posebej potopil 
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dr. Stanislav Matičič, nekdaj redni profe-
sor teološke fakultete na Hrvaškem, ko je 
spregovoril o znamenjih:

»Človek v življenju potrebuje zname-
nja, človek je bitje, ki mora sleherno stvar 
razumeti kot znamenje. Ni kot žival, ki 
v vsem sledi zakonom narave, in kaj ji 
manjka, da bi si lahko prisvojila kakršno-
koli znamenje? Manjka ji majhen delček 
prostora, ki se imenuje naša samosvest, 
osebek, zavedanje samega sebe, ki je šele 
sposobna narediti neko stvar za znamenje 
in jo oddeliti od drugih stvari. Če imate 
doma inteligentnega psička, bo vedno, ko 
se vidi v ogledalu, skušal iti za ogledalo, 
da se sreča z njim. Ne more prepoznati 
samega sebe, ne videti slike samega sebe 
in nobenega drugega znamenja na tem ni-
voju.

Z znamenjem v človeku stopimo v nje-
gov razvoj, v njegovo zgodovino. V nabi-
ralni kulturi, ko človek še ni ničesar pri-
delal, najdemo zanimivo znamenje: vse, 
kar najboljšega najde, podrži KVIŠKU. 
Ne tlači v svoj lačni želodec, ampak DA-
RUJE. Iz tega podržanja kvišku je potem 
vse v zgodovini, kar človeka opisuje kot 
človeka, vsa njegova znanost, umetnost, 
verovanje, etika ... Vse je od tod. Človek 
je bitje zgodovine, to je lastnega preu-
stvarjanja iz teh globin in danosti.

Znamenja so torej globoko v tem, kar 
človek kot bitje je!

Kaj pa pomeni kapelica? Ali čisto 
stvarno znamenje, posvečeno blaženemu 
Antonu Martinu Slomšku? Pomeni pred-
vsem opomnik na velikega moža naše 
duhovne in slovenske KULTURE. Zna-
menje govori, poleg osebnosti sv. Antona 

Med obredom

Padovanskega in njegovega neustavlji-
vega oznanila ter sv. Martina in njegove 
neodpravljive dobrote (podobi na zuna-
njih stenah), o VELIKEM SLOVENCU 
Slomšku. O možu za celovitost slovenske 
domovine, kulture, vzgoje, bitke za jezik, 
bitke za dostojanstvo in vzravnanost Slo-
venca in še o mnogih drugih vidikih nje-
govega lika in dela. […]

Ko torej stojimo pred tem GOVORE-
ČIM znamenjem velikega Slovenca, dragi 
moji, se naučimo modrosti biti Slovenec, 
ki je izzivalno visoka, se ne zapira vase, 
kliče k notranji svobodi duha, notranjemu 
spoštovanju SVOJEGA, da bi mogli vi-
deti v spoštovanju bližnjega, DRUGAČ-
NEGA, DRUGEGA. Da bi bila modrost 
upanje za mladega, tistega, ki prihaja, ki 
stoji pred velikimi problemi in jih ne vidi 

samo kot gola dejstva, ki jih je treba re-
šiti. Da bo s svojimi sposobnostmi, ko še 
nima nič, vse mogel imeti, tudi za druge, 
nesebično ustvarjalno in novo. Da bo vse 
naredil za SVOJ NAROD in bo zato mo-
gel deliti tudi z drugimi. 

To je znamenje duhovne svobode, ker 
je znamenje modrosti. Brez svobode ni-
smo ljudje. Ne moremo biti ljudje. Zato 
hvala gospodu Vojku za znamenje na tem 
prelepem koščku škofljiške župnije in dr-
žave Slovenije in ga v modrosti preberi-
mo, ker smo ljudje BITJA ZNAMENJ.«

Po blagoslovitvi je še g. Vojko Kunstelj 
prosil za besedo: »Novo kapelico sem na 
mestu, kjer je stala prejšnja, prvenstveno 
zgradil, da naša vas, naš Drenik, na ru-
ševinah starega znamenja ne bi zgubila 
duše, temveč bi se z novim poživila in 
nanovo razrasla v mogočno drevo, zdra-
vo in trdno kot DREN. Da pa ta kapelica 
stoji in smo danes priče njene blagoslovi-
tve v tako večplastnem sijaju pred nami, 
so v velikem zaslužni tudi: kipar Zdenko 
Strajnar, slikar Iztok Zdešar, umetniška 
ustvarjalca znamenja, zidar Jože Erja-
vec in Krovstvo-kleparstvo Vinko Hosta, 
hvala vsem vam, da ste se potrudili in do 
današnjega godovnega dne in jubilejnega 
leta blaženega Slomška dokončali delo. 
Še enkrat hvala vsem, ki ste danes osebno 
sodelovali v obredu blagoslovitve in srč-
na hvala vsem vam, ki ste se v tako ve-
likem številu odzvali mojemu vabilu na 
današnje zaključno slavje.«

Blagoslovitev se je zaključila v prije-
tnem druženju pod slovenskim kozolcem.

Besedilo in fotografije
Anton Mušič

Notranjščina kapele s kipom Antona M. Slomška
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Renesansa na Pijavi Gorici
Vaje v slogu št. 2

Tudi v letošnjem letu smo ob občin-
skem prazniku na Pijavi Gorici pripravili 
dogodek z naslovom Renesansa na Pija-
vi Gorici. Ugotovili smo, da je renesansa 
tako bogato obdobje, da bomo lahko črpa-
li gradivo za precejšnje število predstavi-
tev tudi v naslednjih letih.

V renesančno življenje nas je popeljal 
Peter Pal v vlogi Paula Santoninija, po-
potnika, potopisca in oglejskega poslan-
ca, ki je ugotovil, da je bila Pijava Go-
rica prijazna vas že v času renesanse in 
je odlično pogostila različne obiskovalce 
kot tudi Santoninija. Po njegovih recep-
tih je renesančni meni pripravila Gostilna 

Čot – pečenega mladega prašička, bučni-
co in sadno pito.

Predstavili smo dve renesančni obleki, 
ki jih je izdela ga. Olga Marguč, izdelo-
valka historičnih oblačil. Ob pogledu na 
oblačila so se pojavila številna vprašanja, 
na katera smo skušali odgovoriti.

Obleko meščanke iz leta 1545 sesta-
vljajo korzet, spodnje krilo, vrhnje krilo, 
zgornje oblačilo, obleka z rokavi, pokri-
valo, mošnjiček in trak s cofom.

Zakaj so spodnja krila škrobili?
Spodnja krila so bila škrobljena zato, da 

se je poudarila širina in bogatost oblačila 
v smislu uporabljenega materiala,

Iz česa je izdelano zgornje oblačilo?
Zgornje oblačilo je izdelano iz rdeče 

taft svile in vezenine v zlati barvi s preši-
tim vzorcem.

Kaj je in za kaj se je uporabljala organ-
ca, pa je vedela samo ena obiskovalka. 

To je posebna tkanina, lahko je prozor-
na ali pa s srebrnim ali zlatim odsevom. 
Pri zgornjem oblačilu je iz organce izde-
lan zapestnik.

Na kaj pa mora izdelovalec historičnih 
oblačil posebej paziti ?

Da izbere kvalitetne materiale, da dela 
po originalnih krojih z videzom ročne iz-
delave. Pri tej obleki je najpomembnejši 
životec, ki je utrjen z medlogo in je podlo-
žen. Ne sme pozabiti na modne dodatke: 
pokrivalo, trak s cofi in mošnjo. 

V našem primeru imamo tudi izdelane 

čevlje v imitaciji lesa v zlati barvi (posta-
rano zlato).

Ali si dama lahko sama obleče tako 
obleko? Za oblačenje je renesančna dama 
rabila pomoč, kajti obleka se zapenja s 
spenci na traku v sredini zadaj. 

Obleka glasbenika iz leta 1567 pa je 
vzbudila pozornost damskega dela občin-
stva, pa ne le zaradi bombažne čipke na 
rokavih in ovratniku srajce ter zlatih gum-
bov na jakni, temveč zaradi hlač oziroma 
mošnjička, v katerega je lastnik shranil 
svoje bogastvo. 

HLAČE so izdelane iz iste kombinacije 
tkanin kot jakna. So podložene z olivno 
zelenim šantungom. Hlače so z vrvico 
pritrjene na jakno tako, da vpeljana vrvica 
povezuje oba kosa oblačila. V ta namen je 
v pasnem šivu pri jakni všit trak z luknji-
cami. Luknjice so tudi na pasu hlač tako, 
da se vrvica vpelje izmenično – zgornji 
del oblačila, spodnji del oblačila. Oba 
kosa slečemo hkrati.

Oblačilo je bilo izdelano po meri in slu-
ži svojemu namenu, to je nastopanju na 
različnih koncertih doma in v tujini. 

Renesančno glasbo priznanih skladate-
ljev Jacoba van Eycka: Angleški slavček 
in Giovannija Bassana: Ricercata Quinta 
je na flavto zaigrala Kristina Martinc, ki 
bo v letošnjem letu začela s študijem klju-
naste flavte na akademiji za glasbo, kjer 
bo med prvimi študenti novoustanovlje-
nega oddelka za staro glasbo v Sloveniji. 
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Velik aplavz in navdušenje je pože-
la Eva Pal, ki je na violino zaigrala dve 
skladbi. Poleg poučevanja v glasbeni šoli 
redno nastopa v različnih glasbenih za-
sedbah v Sloveniji in tujini. 

Letošnja renesančna novost je bila 
predstavitev kemičnih poskusov, s ka-
terimi nam je dr. Ivan Leban predstavil 
renesanso tudi s področja kemije. Redni 
profesor FK nam je s pomočnikom priča-

ral meglo, prah in dim tedanjih kemikov. 
Povzetek renesančnega dogajanja pa 

je podal Jožef Žlahtič, filozof in občinski 
svetnik. Osvetlil je misli italijanskega fi-
lozofa Piccola, ki je pisal o različnih vidi-
kih človekovega življenja – razumskega, 
čustvenega in čutnega. Na čutni ravni se 
oblikuje estetska podoba sveta, na čustve-
ni etična (moralna) in na razumski resnič-
na (dejanska). 

V duhu Santoninija smo si ogledali še 
diapozitive s potovanja na Nordcup naše 
kolegice biologinje Tanje Miklič.

Za sceno je poskrbel Sergej Žlahtič z 
razstavo fotografij z lanske renesančne 
delavnice in fotografij, ki so nastale na 
poletnem potovanju.

Dobrega razpoloženja in prijetnih vti-
sov ni zmotil niti dež, ki nas je pospremil 
na poti domov.

Tončka Pal

Ob vseh svetih nekaj o svetnikih
V likovni umetnosti na področju ikonografije pomemb-

no mesto zasedajo svetniki, saj jih srečujemo tako rekoč v 
vseh zvrsteh od kiparstva, slikarstva ter na nek način tudi 
v arhitekturi (na primer zavetniki cerkva). 

Svetniki so posredniki med Bogom in človekom, saj s 
svojo življenjsko zgodbo podajajo božje sporočilo, poleg 
tega pa se verniki pogosto obračajo k njim z različnimi 
prošnjami v upanju, da bodo nebeščani želje posredovali 
Bogu. Skozi zgodovino se je nabrala cela vrsta svetnikov 
in zavetnikov za različne stvari (zavetniki raznih pokli-
cev, proti boleznim in drugim tegobam, patrociniji krajev 
in cerkva …). 

Cerkvena umetnost ljudem pogosto služi, da »nedo-
segljive nebeške višave« približa ljudem. Če slikarji in 
kiparji želijo narediti umetnost razumljivo, je potrebno 
publiki ponuditi preproste prikaze. V primeru svetniških 
upodobitev to pomeni, da ustvarjalec nekemu svetniku 
doda točno določen atribut. Atribut je za posameznika 
značilen predmet, ki je vzet iz njegovega življenja ozira-
mo namiguje na nek pomemben dogodek. Sveta Katarina 
ima, recimo, pri sebi kolo, saj so jo zaradi njene vere med 
drugim mučili tudi tako, da so jo privezali na kolesa z 
ostrimi žeblji in jo več dni pustili stradati. Atributi poma-
gajo identificirati upodobljenca, včasih pa to ni mogoče. 
Če so pridani simboli bolj splošne narave ali se isti pred-
met pogosto pojavlja pri več svetnikih (knjiga, meč, nov-
ci, palmova vejica …), je seveda težje ali celo nemogoče 
razpoznati, koga podoba prikazuje.

Upodabljanje vedno istih atributov oziroma svetnikov 
v situacijah, ki jih zaznamujejo, pa pogosto za umetniško 
ustvarjalnost pomeni zaviralni element. V 19. stoletju se 
je zgodilo, da je naš zelo kvaliteten slikar zavrgel svoje 
ideale ter poslušal ljudstvo in začel slikati po njegovem 
nareku. Janez Šubic je namreč dobil naročilo za podobo 
svetega Martina. Ker se mu je zdel prizor svetnika z go-
sko, ki je njegov najznačilnejši atribut, preveč stereoti-
pen, se je odločil, da škofa Martina upodobi pri ozdravlja-
nju bolnice. Njegovo razmišljanje in slikarsko ter risarsko 
raziskovanje pa ni bilo nagrajeno z odobravanjem, saj je 
bila podoba preprostemu ljudstvu nerazumljiva. Verniki, 
ki so sliko naročili, so bili razočarani, saj so videli škofa, 
ne pa svetnika z gosko.

Viri za upodobitev določenega svetnika so različni. 
Umetniki lahko navdih iščejo v svetopisemskih zgodbah, 
življenjepisih, pesmih in legendah, za katere pa ni nujno, 

da so resnične. Legende so namreč spisi, ki niso verodostojni, kar se 
podatkov tiče, ampak je njihov glavni namen, da ljudi spodbujajo k 
dobremu in Bogu všečnemu življenju; ljudje so to sprejeli in se poisto-
vetili z zgodbami.

Odločitev, katerega svetnika upodobiti, je v primeru cerkvenega na-
ročnika za osrednja likovna dela (na primer sliko v glavnem oltarju) 
narekoval zavetnik cerkve. Jasno je, da je kip svetega Štefana prisoten 
na najpomembnejšem mestu v cerkvi, ki je posvečena omenjenemu 
svetniku. Ikonografijo ostalih podob pa so določali morebitni zasebni 
naročniki, celoten program okrasja, dogodki, povezani s cerkvijo, in 
druge posebne priložnosti. Predvsem v preteklosti, ko so ljudje še dajali 
večji poudarek svetniškim likom, so njim v čast na njihov godovni dan 
prirejali različna praznovanja, procesije, sejme ter druge slavnosti. Se-
daj, ko so svet in naša življenja usmerjena v drugačne cilje, pa pomen 
svetnikov vedno bolj izgublja na svoji moči.

Nataša Kovačič
Foto: Stane Kočar

Sveta Katarina s kolesom, Gumnišče
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Romanje Župnije Škofljica na Slomškov dan v Mariboru 26. 9. 2009

Slomšek – apostol Slovencev
V zgodnjem sobotnem jutru smo se z 

avtobusom v molitvi za srečno vožnjo, 
za našo mladino, da se ne bi potapljala v 
»NIČ«, temveč živela v tisočletnem Kri-
stusovem izročilu prednikov in za dom, 
ki bo poln življenja otrok, zanamcev, ki 
bodo ljubili svojo domovino Slovenijo ter 
vedeli za svoj cilj v življenju. V tej molil-
ni prošnji nismo videli ograj ob avtocesti, 
ne njenih predorov, na trenutke tudi ne 
naše ljube, lepe dežele. In že smo bili na 
cestninski postaji Lopata, daleč stran od 
naših domov. Prva naša postaja v Mari-
boru je bil grob blaženega Slomška, ob 
katerem smo na kolenih na hitro pomoli-
li, izrekli prošnje in dali prostor množici 
drugih udeležencev istega koraka.

Na stadionu v Ljudskem vrtu nas je pri-
čakala desettisočglava množica z duhov-
niki, škofi in mons. Santosom Abrilom y 
Castellojem. V pridigi, ki sem jo posnel, 
nam je (v glavnem na kratko zaradi pro-
stora) med veliko lepega in koristnega de-
jal: »Dragi bratje in sestre, dragi Slovenci 
in vsi iskreni iskalci Boga, Slomškovo 
življenje je eno samo povabilo in klic, da 
odprete vrata svojega srca, svojega življe-
nja Kristusu. Danes smo tu ob 150-letnici 
prenosa škofije v središče med Slovence. 
V kratkem novem času, ko smete svobo-
dno govoriti, ste že doživeli Slomškovo 
beatifikacijo in upamo, da kmalu tudi čast 
vesoljnega Kristusovega oltarja – kanoni-
zacijo. Med nami/vami je vsak izmed nas 

poklican, da po zgledu Slomška doma v 
družini, na cesti, v službi, šoli, v javnem 
političnem življenju, skratka v družbi, 
postane tisti vrli mož, tista vrla žena, ki 
odpre Bogu svoje življenje do mere, ko 
bo Bog delal po nas.

Sv. Pavel in blaženi Slomšek sta vsak 
zase odigrala vlogi, ki jima jo je dal Bog 
in sta jo sprejela. Ta vloga ni bila drama-
turška, da bi ›igrala‹, temveč sta jo odi-
grala na odru konkretnih, strahotno zah-
tevnih okoliščin njunega časa. 

Ta njuna vloga nas tudi v našem času 
nagovarja, naj postanemo žive mladike na 
trti Cerkve Jezusa Kristusa in sprejmemo 

vabilo pokojnega papeža Janeza Pavla II: 
›Odprite vrata Kristusu!‹ ter sedanjega 
papeža Benedikta XVI: ›Ne bojte se Kri-
stusa. On vam ničesar ne vzame, daje vam 
pa vse!‹«

Na poti domov smo se ustavili v Fram-
skem hramu g. Marka Tepeja, ki ga ni 
strah dati križanega na steno v salonu, v 
katerem smo podprli svoja telesa, da smo 
še v Petrovčah svoje sedanje in bodoče 
zakone priporočili nebeški Materi v var-
stvo.

In odpeljali smo se svojim domovom 
naproti.

Anton Mušič, ŽPS

Knjižnica sporoča

Novo na knjižnih policah
ODDELEK ZA ODRASLE
0  Računalništvo

JOYCE, Jerry: Microsoft Office Word 2007 hitro in jasno
MUIR, Nancy: Microsoft Office PowerPoint 2007 hitro in jasno

1  Filozofija, psihologija
HEGEL, G. W. F.: Predavanja o estetiki: 3. del 
SELIGMAN, Martin E. P.: Naučimo se optimizma

3  Sociologija, vzgoja, etnologija
GUILBERT, Laure: Upanje za Ruando
MORI, Smiljan: Kako okoli sebe in svoje družine zgraditi fi-

nančno trdnjavo …
BETTELHEIM, Bruno: Rabe čudežnega: o pomenu pravljic

7  Umetnost
SKUMAVC, Marjan: Marjan Skumavc

82-311.2  Družabni roman
RUIZ Zafon, Carlos: Igra angela
WOODHEAD, Patrick: Čarodejka oblakov
DODD, Christina: Do vratu v težavah
ENOCH, Suzanne: Skriti junak

886.3-312.4  Kriminalke
BATTLES, Brett: Prevaran

886.3-312.9  Znanstvena fantastika
HOBB, Robin: Morilčev vajenec: 1. knjiga trilogije

9 Geografija, turistični vodiči, potopisi, zgodovina
ROZINA, Roman: V 3 krasne: vodnik po Zasavju
ČERNEJ, Janez: Grobišča na Štajerskem

Pripravila Alma Vidmar Mederal
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Kaj berejo knjižničarji?

GUUS KUIJER: KNJIGA VSEH STVARI
 »›Ko odrastem, bom srečen‹, je prešinilo Thomasa, a tega ni rekel na glas.«
Knjiga vseh stvari je knjiga o veliko stvareh, predvsem pa tistih, o katerih je vredno razmisliti. Je knjiga o ukradenem otroštvu, 

nasilju v družini, skritem nasilju. Knjiga je portret fizično zlorabljenega otroka in njegove družine. Portret tiranskega, nasilnega 
očeta, ki se skriva v senci verskih dogem, s svojim dualističnim, črno-belim pogledom na svet, portret mame, ki tiho trpi, dokler 
more, portret s sovraštvom otopele sestre. Je knjiga o tem, kako je pomembno, da nas zanima, kaj počnejo drugi in da je pravzaprav 
naša dolžnost, da v primeru nasilja »pri sosedih« primerno ukrepamo. Poleg vsega naštetega je v knjigi še mnogo izhodišč za dober 
pogovor (obilo snovi za razmišljanje).

Knjigo v branje priporočam tako odraslim kot otrokom, najbolje pa je, da jo berejo kar skupaj. Pravzaprav je to delo eno tistih, 
ki jih je pravzaprav težko umestiti oziroma ga lahko umestimo v tok literarnega gibanja, ki je knjige za otroke ponovno odkrilo kot 
orožje v boju za boljši svet.

Nizozemski pisatelj Guus Kuijer je mednarodno priznan avtor, ki je pri nas poznan s prevodom knjige Naj ljubezen gori kot pla-
men, amen, Miš, 2007. Piše tudi leposlovje za odrasle, gledališka dela in televizijske scenarije.

Bernarda Ščetinec

KRISTIJANA VALČEVA: OHRANILA SEM PONOS
Kristijana Valčeva je ena izmed petih bolgarskih medicinskih sester, ki so jih v Libiji obtožili, da so namerno okužile več kot štiri-

sto libijskih otrok z virusom HIV. Njeno trpljenje, mučenje, izsiljeno priznanje obtožb je opisala v avtobiografski knjigi z naslovom 
OHRANILA SEM PONOS. 

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

KARMEN ŠKOFLEK: URESNIČENE SANJE
Glavna junakinja Nina je poročena, ima dva otroka in živi v prelepem mestecu Izola. A ker je vse dneve sama, saj je mož veliko 

odsoten, ji postajajo večeri predolgi in samotni. Zato sede za računalnik, kjer v klepetalnici spozna Mateja. On je prav tako poročen 
in ima dva otroka. Je resen poslovnež, zato ji predlaga, da njuno spoznavanje poteka po spletni pošti. Po dolgih mesecih, ko se že 
dobro poznata in postaneta res dobra prijatelja, ji Matej predlaga, da bi se srečala. Nekaj časa se skrivaj dobivata in si pišeta. Vmes 
pa poseže zla usoda – Matej zboli za rakom. Nina mu stoji ob strani in vmes spozna, da ji Matej pomeni veliko več, kot bi ji smel. 
Medtem ugotovi, da jo mož vara z njeno najboljšo prijateljico, zato se razveže …

Slavi Makovec

KNJIŽNICA ŠKOFLJICA objavlja KNJIŽNE NOVOSTI  tudi na internetnih straneh:

www.skofljica.si in www.lavrica.eu

Vabimo vas na KNJIŽNI KLUB,  
ki bo potekal v  sredo, 25. novembra,

 ob 19. uri v Knjižnici Škofljica.
Tokrat se bomo pogovarjali o knjigi  

S KREMPLJEM PODČRTANO avtorice Svetlane Makarovič.
  Zbirka časopisnih kolumn iz Naših razgledov (1992–93), Jane (1994) in 

Sobotne priloge (2004).
 

Literarni večer bo vodila pisateljica Sonja Pirman.
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Združenje Naravni začetki, Kranjska cesta 2,  
4208 Šenčur, www.mamazofa.org

MAMICE Z DOJENČKI, 
VABLJENE NA SREČANJA PODPORNE SKUPINE 

»ZAČETNICA«

VSAK DRUGI ČETRTEK V NOVEMBRU IN DE-
CEMBRU OB 10. URI V KNJIŽNICI ŠKOFLJICA.

5. 11. 2009: OKREPIMO OTROKOV IMUNSKI SIS-
TEM, z nami bo Petra Mihalek Novak, dr. med. in  mamica 
5 otrok

19. 11. 2009: POGOVORI S PATRONAŽNO SESTRO, 
z nami bo Tanja Korošec, patronažna sestra ZD Škofljica

3. 12. 2009: MAMICE, POSKRBITE ZASE:  SREČNA 
MAMA = SREČEN OTROK, 
mag. Radmila Pavlovič, dipl. psih. in svetovalka pri Združe-
nju Naravni začetki

17. 12. 2009: ZDRAVA HRANA ZA NOSEČNICE, MA-
MICE IN OTROKE DO 3. LETA,  z nami bo Saša Rožanc 
Lah, osebna trenerka, svetovalka za prehrano in naravno 
kozmetiko

Prostovoljni prispevki. Prosimo za prijave na 031 724 148 
ali  zacetnica@hotmail.com.
 

Veselimo se srečanja z vami!

UROŠ RAVBAR
KNJIŽNICA ŠKOFLJICA
VAS OB DNEVU SPLOŠNIH  
KNJIŽNIC VABI NA

POTOPISNO 
PREDAVANJE

KENIJA IN ETIOPIJA –
zadnja afriška divjina.

Pridružite se nam
 v četrtek, 26. 11. 2009, ob 19. uri

v prostorih Knjižnice Škofljica.
                                                                 
Veselimo se vašega obiska. Vljudno vabljeni!
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Primeren čas za razmislek o zamenjavi energenta 
Pred pričetkom nove kurilne sezone je 

primeren čas za razmislek o morebitni 
izbiri novega energenta. Energetski stro-
kovnjaki vam bodo sicer svetovali prehod 
na obnovljive vire energije, ampak njiho-
va uporaba je zaenkrat še dokaj omejena, 
kar še posebej velja za urbana oziroma 
večstanovanjska naselja. Tudi zaradi pro-
mocije uporabe OVE, se vse premalo go-
spodinjstev odloča za zemeljski plin ne 
glede na razvejanost in dostopnost plino-
vodnega omrežja, ki sega skorajda že do 
vsakega gospodinjstva.  

V času, ko se vedno bolj soočamo s 
posledicami podnebnih sprememb, je raz-
mislek o prehodu na zemeljski plin še po-
sebej utemeljen in okoljsko odgovoren. V 
primerjavi s premogom in nafto zemeljski 
plin vsebuje zanemarljivo malo žvepla, 
precej nižje so tudi ostale vrednosti ško-
dljivih snovi, ki se sproščajo pri gorenju, 
kot so CO2, ogljikov monoksid, dušiko-
vi oksidi, prav tako praktično ni prašnih 
delcev, ki so hud onesnaževalec urbanih 
naselij. Pri zgorevanju zemeljskega plina 
se v zrak sprošča kar za tretjino manj CO2 
kot pri zgorevanju premoga ali kurilnega 
olja, ki je eden od glavnih povzročiteljev 

učinka tople grede in segrevanja ozračja. 
Slovenija ima dostop do različnih virov 

zemeljskega plina v Severni Afriki, Rusiji 
in državah Evropske unije. Za zadovolje-
vanje povečane porabe zemeljskega plina 
v zimskih mesecih pa distributerji upora-
bljajo tudi zakupljene kapacitete v pod-
zemnih skladiščih zemeljskega plina v 
Avstriji in na Hrvaškem. Gospodinjski 
odjemalci v Sloveniji imajo zagotovljeno 
neprekinjeno dobavo zemeljskega plina, 
saj sodijo med tako imenovano zaščiteno 
skupino odjemalcev, za katere nikoli ne 
sme zmanjkati zemeljskega plina. 

Zemeljski plin je cenovno konkurenčni 
energent tako glede same investicije kot 
končne porabe v gospodinjstvih. Še pose-
bej, če se novi odjemalci odločajo za kon-
denzacijske kotle, ki zaradi dobrega izgo-
revanja za 30 odstotkov zmanjšajo porabo 
energije. Tudi končna cena zemeljskega 
plina se je v zadnjem letu znižala za pri-
bližno 30 odstotkov. V prihajajoči zimi 
se sicer lahko pričakuje minimalen dvig 
cen zemeljskega plina, toda po izračunih 
Gospodarskega interesnega združenja za 
distribucijo zemeljskega plina (GIZ DZP) 
se naj ta ne bi povišala v povprečju za več 

kot 2,9 centa na Sm3 porabljenega plina 
oziroma 3,5 centa z vključenim davkom, 
kar znese približno 6 odstotkov. 

Poleg cenovne konkurenčnosti in okolj-
ske prijaznosti je ena izmed ključnih 
koristi za uporabnika tudi raznolikost in 
udobnost uporabe, ki jo nudi zemeljski 
plin. Saj en sam energent, ki ne potrebuje 
nobenega dodatnega prostora za skladi-
ščenje, lahko dom ogreva ali hladi, upora-
blja se ga za pripravo tople sanitarne vode 
in za kuhanje. 

GIZ DZP 

Potopis

Od vzhoda do zahoda in juga Severne Amerike (1. del)
Sredi junija sem se z letalom odpra-

vil v kanadski Montreal, kjer sem začel 
svoje kolesarsko potovanje po Severni 
Ameriki. V Torontu sem obiskal soro-
dnike in si ogledal Niagarske slapove. 
Od tam sem pot nadaljeval v ZDA, kjer 
sem si ogledal zaključek kolesarske dir-
ke RAAM. Obiskal sem tudi Washing-
ton in prvi del poti končal v New Yorku. 
Poletel sem v Las Vegas, kjer sem začel 
drugi del kolesarske poti. Po skupaj 34 
dneh in na kolesu prevoženih 2847 kilo-
metrih sem potovanje zaključil na obali 
Kalifornije, v Los Angelesu.

Lani sem kolesaril v Peking in si tam 
ogledal olimpijske igre, a na poti nisem 
kolesaril niti skozi eno mesto, ki bi pred 
tem že gostilo OI. Letos je bilo ravno 
obratno. Na poti po Severni Ameriki sem 
obiskal tri mesta, ki so nekoč že gostila 
najboljše športnike sveta. Dober mesec po 
vrnitvi v Evropo sem kolesaril še v Angli-
jo, kjer sem ravno tako videl tri mesta, ki Pogled na Toronto, največje mesto v Kanadi
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so povezana z olimpijskimi igrami. Seve-
da si letos olimpijskih iger nisem ogledal.

Že pred nekaj leti sem se odločil za ko-
lesarjenje po Severni Ameriki in izbral ju-
govzhodni del Kanade za začetek poti ter 
junijski termin iz več razlogov. Med temi 
sta bila tudi obisk sorodnikov in ogled 
dirke formule 1. Vsakoletno junijsko dir-
ko v Montrealu so ravno za letos na žalost 
mnogih odpovedali že leto prej. Seveda 
sem bil zaradi tega razočaran tudi sam, a 
ostal sem pri prvotnem načrtu.

Lep sprejem s strani slovenske di-
aspore

V petek, 12. junija, me je jeklena ptica 
preko Pariza ponesla v Montreal, ki je z 
dvema milijonoma drugo največje mesto 
v Kanadi in največje v provinci Quebec. 
Prvič v življenju sem stopil na tla Sever-
ne Amerike. Ob največji kanadski reki 
Sv. Lovrenca sem prikolesaril do otoka 
Notre Dame, kjer sem se malo tudi zape-
ljal po stezi, ki ponavadi v tem času go-
sti formulo 1. »Ali veš, da bi morala ta 
konec tedna tu gostovati formula 1, pa so 
jo odpovedali?« me je vprašal eden od 
razočaranih mimoidočih. Nadaljeval sem 
vožnjo proti severnemu delu mesta in že 
v mraku prikolesaril do župnije in cerkve 
sv. Vladimirja, kjer že 26 let službuje slo-
venski župnik g. Letonja. Na dvorišču je 
stala skupina ljudi, večinoma Slovencev, 
in med njimi Kanadčan, ki je znal sloven-
sko. Bil sem nemalo presenečen, ko mi je 
dejal, da v njem ni niti malo Slovenca in 
na vprašanje, zakaj govori slovensko, je 
odvrnil: »Zakaj pa ne?« Seveda sem svo-
jo prvo noč v Kanadi prespal v slovenski 
župniji. Naslednje jutro sem si v bližini 
najprej ogledal olimpijski stadion. Mon-
treal je namreč leta 1976 gostil poletne 
olimpijske igre. Dobro stoletje prej, mar-
ca leta 1875, pa je bila prav v Montrealu 
odigrana prva tekma v hokeju na ledu na 
našem planetu. In če Kanada velja za zi-
belko hokeja, je klub Montreal Canadiens 
najtrofejnejši v severnoameriški ligi NHL 
s 24 osvojenimi naslovi. Letos praznujejo 
100-letnico obstoja in z zanimanjem sem 
si ogledal njihovo dvorano. Ogledal sem 
si še nekaj drugih znamenitosti večino-
ma francosko govorečega mesta in dan je 
hitro minil. Pravzaprav prehitro, saj sem 
imel namen Montreal zapustiti še isti dan, 
a to mi ni uspelo. Naletel sem na domače 
študente in prenočil v stanovanju ene od 
študentk.

V nedeljo sem Montreal le zapustil in 
tudi francosko govorečo provinco Que-

Slovenska cerkev v kanadskem Hamiltonu

bec. Ob prečkanju reke Ottawa sem priko-
lesaril v provinco Ontario. Naslednji dan 
me je pot pripeljala v kanadsko prestol-
nico Ottawa, kjer me je naš veleposlanik 
g. Kunstelj z družino že pričakoval v svo-
jem domu na robu mesta. G. Kunstelj in 
žena sta me lepo pogostila in zvečer sem 
se okopal v bazenu na vrtu lepe hiše. Dan 
zatem sem si še enkrat ogledal središče 
mesta z lepim parlamentom, ki sem si ga 
na kratko že prejšnji dan. Bil sem tudi na 
našem veleposlaništvu in se še enkrat sre-
čal z g. Kunstljem. Dal mi je nasvet glede 
poti do Toronta, ki je bila malo drugačna 
in 50 km daljša od mojega prvotnega na-
črta. Malo sem godrnjal, a on mi je ponu-
dil dovolj jasen odgovor: »Kaj pa je 50 
km proti večnosti. In sploh za vas, ki to-
liko kolesarite po svetu? Poleg tega imate 
sedaj priložnost, da obiščete še Kingston, 
nekdanjo prestolnico Kanade.« Odvrnil 
sem mu: »No ja, nasvet veleposlanika je 
pač treba upoštevati in če sem bil že v av-
stralskem Kingstonu, zakaj ne bi bil še v 
kanadskem.« Središče Ottawe sem zapu-
stil in kolesaril ob istoimenski reki. A že 
po nekaj km sem srečal Slovenko Marijo 
na kolesu, ki že 50 let živi v Kanadi. Tudi 
ona se je vračala z veleposlaništva, kjer 
je bila sploh prvič. Skupaj sva odkolesa-
rila do njenega doma v bližini. Z njenim 
sinom sva kasneje odšla do reke Ottawe, 
kjer sem se okopal. Tudi Marijina družina 
me je lepo sprejela; ostal sem na kosilu, 
mož in sin pa sta me na kolesu pospre-
mila nekaj km. Šesti dan sem prikolesaril 

v majhno mesto Kingston ob Ontarijskem 
jezeru, ki je bilo sredi 19. stoletja tri leta 
kanadska prestolnica. Na kratko sem si 
ogledal staro utrdbo na hribu; sicer je 
mesto zgodovinsko, polno vojaških spo-
minov. 

V četrtek, 18. junija, sem ves dan kole-
saril ob Ontarijskem jezeru. Dopoldne je 
bilo deževno, a to ni bila ovira, da ne bi 
za sabo pustil 215 km, kar je bilo največ 
na poti. Zvečer sem prikolesaril v Toron-
to, ki je s tremi milijoni največje mesto v 
Kanadi in glavno mesto province Ontario. 
Seveda so me sorodniki nestrpno pričako-
vali. Dve noči sem bil gost v hiši očeto-
vega bratranca Franceta, ki skupaj z ženo 
Marjeto, dvema sinovoma in hčerko živi v 
zahodnem delu mesta. Še en sin in hči pa 
živita v svojih stanovanjih. Naslednji dan 
sva šla s Francetom po mestu. Najprej sva 
obiskala CN tower, največjo znamenitost 
Toronta, ki je visok 553 m in je trenutno 
najvišja zgradba na svetu. Ogledal sem si 
dvorano slavnih igralcev NHL. Obiskala 
sva še enega od slovenskih izseljenskih 
klubov, saj v Torontu z okolico živi naj-
več Slovencev v Kanadi. V vsej Kanadi 
pa je približno 30.000 naših rojakov. Prav 
tako kot v petek tudi dan zatem nisem se-
del na kolo in France me je z avtom od-
peljal do slovenskega župnika g. Gačnika 
v bližnji Hamilton, kjer že šest let živi in 
dela; doma je iz Ponikev v Dobrepolju. V 
župniji sem prenočil in bil v nedeljo zju-
traj pri slovenski maši v cerkvi sv. Gre-
gorija Velikega, ki jo je seveda vodil g. 
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Gačnik. Kmalu zatem sva se poslovila in 
zapustil sem Hamilton. Nedaleč iz mesta 
sem se oglasil še na izseljenskem pikniku 
s slovensko-kanadskim ansamblom, ki so 
ga pripravili naši rojaki iz društva Bled. 
Kot na vsej poti po Kanadi so me tudi to-
krat slovenski izseljenci toplo sprejeli in 
za to se jim iz srca zahvaljujem. S kole-
som sem se bližal Niagarskim slapovom, 
kamor sem pripeljal še isti večer, a še prej 
sem kolesaril mimo vinogradov, ki so v 
Kanadi redkost. Nekaj jih je najti na tem 
območju in na drugi strani te velike drža-
ve, v Britanski Kolumbiji. Tudi to je bil 
razlog, da mi je misel poletela daleč stran, 
v domovino.

Niagara – Cviček falls
Tak je naslov Henčkove pesmi in kar 

nekaj jih je, ki govorijo o naših izseljen-
cih, zlasti tistih v Kanadi. Ena od teh je 
tudi ta, ki govori o tem, da bi naši rojaki 
pili Niagarske slapove, če bi z njih tekel 
cviček. Prepričal sem se in ugotovil, da 
z njih res ne teče cviček. V nedeljo zve-
čer sem se torej znašel pred Niagarskimi 
slapovi na kanadski strani, saj je Niagara 
mejna reka med Kanado in ZDA. Še ves 
naslednji dan sem ostal na kanadski stra-
ni, ki je bolj turistično razvita in glamu-
rozna od ameriške. Tudi slapovi so lepši 
in se bolje vidijo iz Kanade; slapove sem 
si ogledal iz vseh zornih kotov. Veljajo za 
največjo naravno znamenitost Severne 
Amerike in eno največjih znamenitosti 
sveta. Sestavljeni so iz dveh delov in so 
nastali pred približno 12.000 leti ob tek-

tonskih premikih. V indijanskem jeziku 
pomenijo grmeča voda. Zanimivo, da 
se mali mesti na obeh straneh imenujeta 
enako – Niagara Falls. Še drugo noč sem 
prespal v kanadskih Niagara Falls, v dru-
gem hotelu kot prvič. Dvanajsti dan sem 
provinco Ontario in s tem tudi deželo ja-
vorovega lista le zapustil. Na žalost, saj bi 
v Kanadi rad še ostal, ker mi je bilo lepo, 
a čas me je že krepko priganjal. 

Zapeljal sem čez Mavrični most nad 
reko Niagara, ki povezuje jezeri Erie in 
Ontario. Na drugi strani so me čakale 
Združene države Amerike oziroma zve-
zna država New York in stroga mejna 
kontrola. Takoj sem občutil represivnost 
državnih organov. Na kratko sem si še na 
ameriški strani ogledal slapove, ki so me 
res navdušili in se nikakor nisem mogel 
posloviti od njih. Popoldne sem zapustil 
tudi ameriško mestece Niagara Falls, a bil 
sem nejevoljen zaradi slabih cest in indu-
strije v turističnem kraju. Tudi zaradi veli-
kega pomanjkanja kažipotov na navadnih 
cestah sem zapeljal na avtocesto, kjer ni-
sem ostal dolgo. Policistka v avtu me je 
ustavila; vedel sem, da se bo to zgodilo 
prej ali slej in imel sem pripravljen sce-
narij. Najprej je ona vpila name, a kasneje 
sem tudi jaz začel vpiti na njo in tako sva 
se prerekala kar nekaj časa, vsak s svoji-
mi argumenti. Avtocesto sem le zapustil 
in prikolesaril v mesto Buffalo, ki ima pri-
bližno toliko prebivalcev kot Ljubljana. 
Tu se reka Niagara izteka iz jezera Erie. 
Naslednji dan sem se v jezeru okopal in 
kolesaril proti jugu. V dveh dneh bi moral 

Ottawa - parlament, glavno mesto Kanade

priti do mesta Annapolis, kjer je bil za-
ključek kolesarske dirke RAAM. Zavedal 
sem se, da mi s kolesom ne bo uspelo, kaj-
ti bilo je predaleč. V mestecu Hamburg, 
na severnoameriški celini je polno imen 
krajev, ki sicer izhajajo iz Evrope, sem 
srečal Američana Kevina, čigar oče pri-
haja z Gorenjske in je sorodnik naše smu-
čarke Katarine Lavtar. V njegovi hiši sem 
prenočil in zgodaj zjutraj me je z avtom 
odpeljal na postajo, da sem ujel avtobus 
do mesta Baltimore, ki je največje v zve-
zni državi Maryland, kar se je zgodilo na 
dan, ko v Sloveniji praznujemo največji 
državni praznik. 

RAAM – najtežja kolesarska pre-
izkušnja

V petek sem se s kolesom odpeljal v 
bližnji Annapolis ob atlantski obali, ki je 
prestolnica Marylanda in nekdanja pre-
stolnica ZDA, čeprav ima le 36.000 pre-
bivalcev. Mesto je zelo staro za ameriške 
razmere, saj izvira iz sredine 17. stoletja 
(1649); je lepo in polno starih zgradb, 
spominjajočih na angleška mesta. Zna-
no pa je zlasti po veliki Akademiji ame-
riške mornarice. Razlog mojega obiska 
mesta je bil ogled zaključka kolesarske 
dirke prek Amerike – RAAM, ki velja 
za najtežjo kolesarsko ekstremno dirko, 
saj tekmovalci iz kalifornijskega mesteca 
Oceanside na zahodu razdaljo 4880 km 
do vzhodne obale premagajo v najhitrej-
šem možnem času s čim manj spanja. V 
Annapolis, kjer je bil cilj, sem prikolesa-
ril zgodaj popoldne, približno en dan za 
zmagovalcem Švicarjem Wyssom in sko-
raj dan prej kot moj prijatelj in sodelavec 
Marko Baloh. Ker sem imel dovolj časa, 
sem si najprej privoščil pošteno kosilo v 
italijanski restavraciji. Ne samo da sem 
po dolgem času z lastnikom in osebjem 
zopet govoril italijansko, še toliko bolj 
sem bil vesel normalne hrane, saj je v vsej 
Severni Ameriki sila težko dobiti resta-
vracijo brez hitre prehrane, predvsem v 
manjših mestih. Zvečer sem se sprehodil 
ob obali, kjer je veliko prestižnih lokalov 
in polno ljudi. V enega od teh sem zavil 
še sam. Nek mladenič je skočil v vodo in 
plaval med jahtami. To je seveda razjezilo 
policiste in varnostnike, ki so ga lovili s 
čolnom, ljudje pa so stali na pomolih in 
navijali zanj. S težavo so ga po dolgem 
času le dobili, a ker je bila ura že pozna, 
so nas varuhi reda na hitro hoteli spraviti 
iz lokalov. Jaz sem imel kozarec še poln 
pijače in sem jim dejal, da bom odšel čez 
nekaj minut, ko spijem. Vzeli so mi koza-
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rec in dejali, da moram takoj zapustiti lo-
kal. Ker ga nisem hotel, dokler mi pijače 
ne vrnejo, sta me dva zgrabila kot vrečo 
cementa, me nesla do glavnih vrat in me 
vrgla na dvorišče. Ljudje so se takoj zbrali 
okoli mene in me spraševali, ali sem se 
poškodoval. Ko sem jim negativno odgo-
voril in dejal, da sem zaradi tega začuden, 
da sem iz Evrope in da se mi je to zgo-
dilo prvič, so odvrnili le: »Dobrodošel v 
Ameriki.«

Naslednji dan sem Baloha le dočakal v 
cilju. Sodniki so mi dovolili, da zadnjih 
pet km lahko vozim vzporedno z njim. 
Prvouvrščeni Dani Wyss je za celotno pot 
potreboval 8 dni, 6 ur in 1 minuto. Mar-
ko Baloh je osvojil tretje mesto in vozil 
9 dni, 22 ur in 0 minut. Še en slovenski 
predstavnik, Jure Robič, ki je kandidiral 
za zmago, je tik pred ciljem odstopil, saj 
se je sprl s sodniki. Seveda so gledalci ob 
cilju Marku za uspeh čestitali. Bilo jih je 
bolj malo, a dva od njih sta bila Slovenca, 
stanujoča v različnih krajih, a blizu Anna-
polisa. Povabila obeh sem bil še kako ve-
sel. Matjaž, ki je živel bliže, kakih 20 km 
stran, je dejal: »Če hočeš priti, moraš to 
storiti še nocoj, saj se z družino že nasle-
dnji dan selim na drugo stran ZDA, v zve-
zno državo Utah.« Še prej sem z Markom 
in njegovo spremljevalno ekipo odšel na 
sprejem s pogostitvijo v prostore stadiona 

Annapolis - staro mesto ob Atlantiku

ameriške mornarice, kjer sem sedel z žu-
panjo mesta. Že v mraku sem prikolesaril 
v kraj Edgewater, kjer me je v praznem 
stanovanju pričakal Matjaž. Kljub temu 
da je bil tik pred selitvijo, si je našel čas 
zame. A pred selitvijo sem bil tudi sam, 
saj so me čakale nove avanture po novi 
celini, najprej bližnji Washington …

Se nadaljuje

POKROVITELJI: SLOVENSKA 
LJUDSKA STRANKA, BTS COM-
PANY, PRO COND, CULT, ŽOLNA, 
GOSTILNA PETKOVŠEK, GOSTILNA 
STRAH, FASADERSTVO DOLINŠEK, 
AVTOSTORITVE ZAJEC, HOTEL 
GRANDVID, MIZARSTVO ZALAR, 
FRIZERSKI SALON ALENKA, EMON-
SKA KLET.

Aleš Juvanc

Šport in rekreacija

V »driftu« imamo dobro ekipo

Foto: Aljaž Zupan

V Sloveniji je v porastu nova avtomobi-
listična disciplina imenovana drift (to je v 
bistvu nadzorovano drsenje avtomobila). 
Začetki drifta v Sloveniji segajo v leto 
2000. Z vsakim letom je bilo zanj vedno 
več zanimanja. Počasi je prišlo do take-
ga nivoja znanja voznikov, da se je čutila 
potreba po tekmovanju. In leta 2004 so 
organizirali prvo tekmo pod okriljem AV-
TOMAGAZINA.

Celotna zadeva je vsako leto pridobila 
nove pristaše in posledično tekmovalce. 
V te vrste sta z Lavrice pristopila Peter 
Cimerman in Grega Sedlar. Kar veliko 
denarja in še več znanja je bilo potrebno, 
da je začetnik pripravljen za avtomobili-
stično stezo. 

In tako sta mlada, zagnana Lavričana 
zadnja tri leta začela mešati štrene drugim 
tekmovalcem. Povprečno so v Sloveniji 
po tri do štiri tekme v sklopu Avtomaga-
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zinovega drift pokala. Tako je bilo tudi 
letos. Tem tekmam pa sta se pridružili še 
dve iz sosednje Hrvaške. 

Sedaj, ko je konec sezone, pa že lahko 
pohvalimo domača tekmovalca. V Slove-
niji so se taka tekmovanja vršila v Logat-
cu in Krškem, v tujini pa v Zagrebu. V 
letošnji sezoni so bili rezultati naslednji:

GREGA SEDLAR: 2 zmagi, 2. in 3. 
mesto ter 5. mesto. Po zaključku sezone 
je dosežni skupni rezultat v pokalu Slove-
nije in Hrvaške 2. mesto.

PETER CIMERMAN: doseženo 2. 
in 3. mesto. Imenovani je sodeloval le 
v dveh tekmah, sicer je pa prvak sezone 
2007 in podprvak 2008. 

Priborjeni rezultati so dali našima tek-
movalcema novega elana za prihodnjo 
sezono. Imenovana se zahvaljujeta doma-
čim in tujim sponzorjem: POKO, d. o. o., 
SBS, d. o. o., Gostilna Strah, KRELES,  

Foto: Boštjan Vidrajz

d. o. o., TEMA, d. o. o., AVTOMOJ-
STER, d. o. o., 

B & F PNEVMATIC. V prihodnji se-
zoni od naštetih sponzorjev pričakujeta še 

nadaljnjo pomoč ter vabita nove sponzor-
je. HVALA VSEM!

Andrej  Pogačnik

Športno društvo Škofljica praznuje 50 let

Spomini na začetke 2. – Ladislav Erjavec
V mesecu septembru smo na svečani 

akademiji, ki je v prijetnem vzdušju pote-
kala v avli osnovne šole Škofljica, pokle-
petali tudi z gospodom Erjavcem, z uči-
teljem telovadbe na Škofljici. Ob našem 
prazniku nam je čestital in s spomini obu-
dil prva leta igranja rokometa na Škofljici.

»Pred več kot desetletji smo skupaj z 
ostalimi učitelji in ravnateljem Francem 
Čebaškom začeli urejati športno igrišče 
pri šoli. Za nove prebivalce Škofljice naj 
povem, da je to igrišče danes parkirišče 
pred občinsko stavbo in stara šola je da-
nes občina. Na dvorišču šole je bil prostor 
za igro med dvema ognjema in skladovni-

ce drv za ogrevanje šole. Ker smo v šoli 
uredili ogrevanje na kurilno olje, se nam 
je izpraznilo dvorišče, saj drv nismo več 
potrebovali. Učenci in učitelji smo popri-
jeli za krampe in lopate in nivo dvorišča 
znižali za več kot pol metra, izkopani ma-
terial pa nasuli na brežino in tako pove-
čali površino za novo rokometno igrišče. 
To so bili še časi »udarniškega dela« in 
pomoč smo dobili tudi s strani športnih 
zanesenjakov celega kraja. Položili smo 
asfalt in postavili ograjo. Veselje učencev 
in učiteljev ob otvoritvi je bilo neizmerno.

Pri telovadbi je rokometna igra postala 
močno usmerjena dejavnost, pa tudi v po-

poldanskem času so bili rokometni krožki 
vedno dobro zasedeni. Na rokometnem 
področju smo vsa leta dosegali lepe uspe-
he, saj smo bili šola in rokometni klub 
ves čas nerazdružljivo povezani. Samo 
s sodelovanjem obeh se lahko rojevajo 
uspešne generacije igralcev. Za osnovno 
šolo bi morala biti podpora rokometu ne-
kakšna obveza, še posebej danes, ko ima 
Škofljica, tako rekoč na pragu Ljubljane, 
za to dane prav vse možnosti s strani lo-
kalne skupnosti in veliko željo po nadalje-
vanju rokometne tradicije.«

Metka Debevec,
ŠD Škofljica

Rokometna tekma za pokal Union
V sredo, 23. 9. 2009, se je v športni 

dvorani na Škofljici odvil zelo odmeven 
športni dogodek. Odigrala se je rokome-
tna tekma 1/16 finala pokala Slovenije za 
pokal Union. V goste k naši članski eki-
pi so prišli rokometaši ekipe Gorenja iz 
Velenja, ki so aktualni državni prvaki in 
letošnji udeleženci evropske lige prvakov.

Da bo v dvorani pravo športno in na-
vijaško vzdušje, je dala slutiti precejšnja 
množica navijačev, ki so že dobre pol ure 
pred začetkom tekme pripravili pravo ro-
kometno atmosfero. 

Ob 19. uri se je tekma pričela in povedli 

so domači škofljiški rokometaši. Kot se je 
izkazalo pozneje, je bilo to edino vodstvo 
domačih igralcev na tej tekmi. Kmalu po 
začetku (do rezultata 3 : 3) so gostje pre-
vzeli pobudo in povečevali vodstvo, ven-
dar to ne pomeni, da je bila naša mlada 
ekipa v pretirano podrejenem položaju. 
Zelo pogumno so se upirali renomiranim 
tekmecem in nekajkrat navdušili publiko 
z domiselnimi akcijami. Prvi polčas se je 
končal z rezultatom 11 : 20, torej z zao-
stankom naše ekipe za 9 zadetkov.

V drugem polčasu so gostje stopili na 
plin in v 10 minutah naredili delni rezul-

tat 8 : 0. Pokazala se je izkušenost, moč, 
boljša fizična pripravljenost in uigranost 
državnih prvakov, ki so zlahka prihajali 
do zadetkov. Naša obramba v teh trenut-
kih ni delovala dovolj homogeno, da bi se 
uspešno upirala gostujoči ekipi. Po minuti 
odmora so se domači nekoliko zbrali, za-
igrali bolje in pričeli zmanjševati razliko.

Že pred tekmo smo si zadali cilj, da bo za 
nas velik uspeh, če taki ekipi, kot je Gore-
nje, zabijemo 20 golov. Ta cilj smo v zadnji 
minuti tekme tudi izpolnili, tako da smo z 
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nastopom naše ekipe lahko popolnoma za-
dovoljni. Končni rezultat je bil 20 : 38.

Pokazalo se je, da ima letošnja članska 
ekipa velik igralski potencial in bo v 2. dr-
žavni rokometni ligi močno mešala štrene 
ekipam, ki imajo daljšo tradicijo kot naše 
članske ekipe.

Vzdušje v dvorani, obisk, organizaci-
ja in sama tekma so bili na zavidljivem 
nivoju in so na najlepši način popestrili 
praznični september, predvsem pa so bili 
odlična uvertura v praznovanje 50-letnice 
Športnega društva Škofljica. Ta visoki ju-
bilej smo obeležili s svečano akademijo.

Doživeli smo lep rokometni večer na 
Škofljici in upamo, da bo v letošnji sezo-
ni dvorana polna vsako tisto soboto, ko 
bomo v različnih starostnih kategorijah 
gostili ekipe iz vse Slovenije.

Janez Rigler, 
ŠD Škofljica

Rokometna zmaga doma
V 2. kolu 2. DRL moški je bila v sobo-

to, 3. 10. 2009, v Športni dvorani Škoflji-
ca odigrana tekma med domačo ekipo ŠD 
Škofljice in RK Radovljice. Po izredno 
trdi in borbeni igri se je tekma končala z 
zmago domačinov z rezultatom 30 : 26.

Na začetku srečanja so pobudo prevze-
li gostje, ki so povedli že v prvi minuti 
in nato prednost povečevali do treh za-
detkov razlike – na polovici polčasa. Po 
minuti odmora, ki jo je zahteval domači 
trener in pa vstopu Potrbina v igro ter zelo 
požrtvovalni igri Nereda, se je rezultat 
počasi začel obračati v prid domačinov, 
ki so slabih deset minut pred koncem pol-
časa uspeli izenačiti in končati polčas z 
minimalno razliko v svoj prid (12 : 11).

Drugi polčas so domačini začeli silo-
vito in prednost se je začela povečevati, 
največ do šestih zadetkov razlike. Obe 
moštvi sta dobesedno garali v obrambi, 
tako da je bilo v tem delu igre izključenih 

kar nekaj igralcev. Domačim je skozi celo 
tekmo največ preglavic povzročal gostu-
joči krožni napadalec, ki je bil najboljši 
strelec, pa tudi največ izključitev je bilo 
dosojenih po prekrških nad njim. Tudi go-
stujoči vratar je domače spravljal v obup, 
predvsem pri izvajanju sedemmetrovk, 
saj jih je ubranil 6.

V napadu so se pri domačih razigra-
li Koklič, Cvetko, Boljtežar, Sankovič, 
predvsem pa Šabič, ki je odlično vodil 
igro in tudi uspešno zadeval.

Seveda pa je prvo ime tekme domači 
vratar Peskar, ki je branil fantastično in je 
s svojimi obrambami najzaslužnejši, da je 
zmaga ostala doma.

Strelci za domače: Potrbin 2, Bučar 2, 
Cvetko 5, Slanc 1, Koklič 2, Nered 2,  
Šabič 5, Boljtežar 4, Sankovič 6,  
Palackovič 1.

Pred približno 100 gledalci smo vide-
li pravo prvenstveno tekmo dveh izena-

čenih moštev, v kateri je bila za odtenek 
boljša domača ekipa, ki je povsem zaslu-
ženo zmagala. Pokazalo se je, da bo le-
tošnja liga zelo izenačena, saj papirnatih 
favoritov ni in vsako moštvo lahko vsa-
kega premaga. 

Naša ekipa ima po dveh kolih popoln 
izkupiček, kar je zelo lep obet. V nasle-
dnjem kolu, 10. 10., gostujemo na Igu in 
prav ta tekma je že okarakterizirana kot 
derbi kola. Upamo, da se bodo naši navi-
jači v čim večjem številu udeležili tekme, 
saj bo zagotovo zelo zanimivo. Pa še bli-
zu je.

Obenem pa pozivamo vse navijače in 
gledalce, da se o tekmah informirajo na 
velikem panoju in se domačih prireditev 
v čim večjem številu udeležijo. 

Janez Rigler, 
vodja članske ekipe ŠD Škofljica

Frklje ob 50-letnici ŠD Škofljica do-
bile priznanje za izjemne dosežke

Zgodba o skupini Frklje se je začela 
leta 2001, ko je iz plesnega krožka na-
stala plesna skupina, ki si je nadela ime 
Frklje. Pod vodstvom Irene Balažic smo 
plesalke prvič zaplesale na tekmovalnem 
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odru. Tekmovati smo začele v Zvezi na-
vijaških in pom pon skupin (ZNPS), ka-
sneje tudi v Šolski košarkaški ligi (ŠKL). 
Leta 2005 smo se prvič odpravile v tujino 
na evropsko pokalno prvenstvo v Nemči-
ji, kjer smo osvojile neverjetno 1. mesto. 
Leta 2007 je prišla nova trenerka – Vesna 
Požar. Skupina eno leto ni tekmovala, saj 

se je zamenjala večina plesalk. V lanski 
tekmovalni sezoni smo se zopet podale 
na tekmovalne odre in na državnem pr-
venstvu osvojile 3. mesto. Nato je padla 
odločitev, da bi zopet tekmovale v tujini. 
Odpravile smo se na enako tekmovanje v 
Nemčijo kot leta 2005 in osvojile odlič-
no 3. mesto. To so le nekateri naši uspe-

hi od začetka do letošnje sezone. Za trud 
in uspehe smo bile nagrajene tudi s pri-
znanjem za izjemne športne dosežke ob 
50-letnici ŠD Škofljica. Letos bomo zopet 
tekmovale v Zvezi navijaških in pom pon 
skupin, če pa bo možnost, bomo odplesale 
tudi v tujino.

Frklja Janja Trope

Državni rekord na 1000 m Kristian Grunfeld ter 9 medalj 
z državnega prvenstva za pionirke in pionirje v Kopru

V soboto in nedeljo, 12. in 13. septem-
bra, je v Kopru potekalo državno prven-
stvo za pionirke in pionirje U12, U14 in 
U16. Tekmovanja se je udeležilo več kot 
200 atletov in atletinj, med njimi so bili 
tudi člani Atletske šole teka Špela Škoflji-
ca (Katja Zof, Maruša Mišmaš, Matevž 
Fakin, Jaka in Kristian Grunfeld, Tama-
ra in Gašper Dizdarevič, Matevž Miškec, 
Marko Čmrlec, Kaja Zupančič, Špela Ja-
vornik, Gal Savšek, Manca in Klara Gro-
znik).

Začela se je prva disciplina za pionirke 
in pionirke U12 na 60 m. Vedeli smo, da 
smo v tej disciplini zelo močni, saj sta Gal 
Savšek in Špela Javornik v vrhu slovenske 
atletike v šprintu. To sta tudi dokazala, saj 
je Gal postal podprvak tako na 60 m kot 
v skoku v daljino. Špela pa se je morala 
zadovoljiti z dvema četrtima mestoma, in 
sicer na 60 m in 200 m. Veselje je dopol-
nil Jaka Grunfeld z naslovom državnega 
prvaka v suvanju krogle. Gašper in Marko 
sta osvojila četrto mesto, Matevž pa je v 
metu žogice zasedel šesto mesto. V kate-
goriji pionirk U14 sta nastopili Kaja Zu-
pančič, ki je na 1000 m osvojila 8. mesto, 
ter Groznik Klara v skoku v daljino.

Na tekmovanje se je podal letošnji 
osemkratni državni prvak Kristian Grun-
feld. Trenerka ga je spodbujala, da je do-
bro pripravljen in da lahko postavi držav-
ni rekord na 1000 m za pionirje U14. S 
štarta je krenil silovito, vendar je zaradi 
močnega vetra tempo v drugi polovici 
padel, toda Kristian je silovito pospešil 
zadnjih 200 m in ura se je ustavila na no-
vem državnem rekordu 2.51,56. Veselje 
je bilo popolno, saj je prvi dan državnega 
prvenstva zaključila še Maruša, ki je kljub 
povišani temperaturi osvojila drugo me-
sto na 1000 m.

Dobri rezultati so se nadaljevali tudi na-
slednji dan. Prva disciplina na sporedu je 
bila 300 m z ovirami in s štarta je kljub 

Državni prvak Jaka Grunfeld

Maruša Mišmaš, podprvakinja na 300 m z ovirami
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slabemu počutju krenila tudi Maruša Mi-
šmaš, ki je v cilj pritekla kot druga. Dobre 
rezultate sta dosegli tudi Tamara Dizdare-
vič, ki je v suvanju krogle osvojila drugo 
mesto, ter Katja Zof v metu kopja, ki je 
postala podprvakinja. Na štartni črti na 
1000 m pa je že stal pripravljen Matevž 
Fakin in v dobrem teku osvojil odlično 5. 
mesto.

S tekmovanja smo odšli pokončni in 
zmagovalni, saj smo dosegli 9 medalj in 
nov državni rekord ter potrditev nastopa 
Tamare, Maruše ter Katje v državni re-
prezentanci Slovenije. Več v prihodnji 
številki.

Čestitke vsem nastopajočim atletom 
Atletske šole teka ŠPELA Škofljica.

Špela Dizdarevič,
specialistka trenerka, ŠDM ŠPELA 

ŠKOFLJICA 

Rezultati:

U14 FANTJE
GRUNFELD Kristian 1000 m: 1. mesto, čas 2.51,56 – DRŽAVNI REKORD U14 na 1000 m; 
200 m: 3. mesto, čas 26,74

U16 DEKLETA
ZOF Katja kopje: 2. mesto, met 46,50 m 
DIZDAREVIČ Tamara suvanje krogle: 2. mesto, sunek 10,79 m; 
disk: 6. mesto, met 22,10 m
MIŠMAŠ Maruša 1000 m: 2. mesto, čas 3.04,49; 
300 m ovire: 2. mesto, čas 46,13 
GROZNIK Manca skok v daljino: 11. mesto, skok 4,40 m; 
troskok: 6. mesto, skok 10,26 m

U16 FANTJE
FAKIN Matevž 1000 m: 5. mesto, čas 2.48,63

U14 DEKLETA
ZUPANČIČ Kaja 1000 m: 8. mesto, čas 3.23,33; 
suvanje krogle: 6. mesto, met 8,98 m
GROZNIK Klara skok v daljino: 19. mesto, skok 4,69 m

U12 DEKLICE
JAVORNIK ŠPELA 200 m: 4. mesto, čas 29,86;
60 m: 4. mesto, čas 8,87

U12 DEČKI
MIŠKEC Matevž žogica: 6. mesto, met 26,91 m; 
200 m: 22. mesto, čas 36,37
GRUNFELD Jaka suvanje krogle: 1. mesto, met 10,90 m – DRŽAVNI PRVAK V SUVANJU KROGLE;
200 m: 9. mesto, čas 31,38 
DIZDAREVIČ Gašper suvanje krogle: 4. mesto, met 7,39 m;
met žogice: 7. mesto, met 26,60 m
SAVŠEK Gal 60 m: 2. mesto, čas 8,74; 
skok v daljino: 2. mesto, skok 4,40 m – PODPRVAK NA 60 M IN V SKOKU V DALJINO
ČMRLEC Marko skok v višino: 4. mesto, višina 1,20 m;
skok v daljino: 17. mesto, skok 3,52 m
ŠTAFETA DEKLETA U16 4 x 300 m: 7. mesto, čas 3.04,97
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Sajenje in varstvo 
sadnega drevja Telefon: 080 81 22, e-pošta: gaia@klubgaia.com

Jeseni, ko se začne narava pripravljati k 
počitku, imajo sadjarji še kar nekaj dela. 
Sadje je obrano, sadovnjak počiščen in 
pokošen. Čaka nas le še jesensko škro-
pljenje z bakrenim pripravkom in sajenje 
sadnega drevja.

Jesensko varstvo sadnega drevja
Škropljenje z bakrovim pripravkom vi-

vera cuprablau-z omeji širjenje hruševega 
ožiga in prepreči širjenje glavnih glivič-
nih bolezni. To je še posebno pomembno 
pri breskvah, saj se zatiranje breskove ko-
dravosti začne prav z jesenskim škroplje-
njem. Drevesa je potrebno pri škropljenju 
temeljito omočiti. Ker bakreni pripravki 
povzročajo ožige pri temperaturah pod 
0 ºC, moramo pohiteti, da se temperatu-
ra zraka ne spusti pod to mejo. Na koncu 
pobelimo še debla z zaščitnim premazom 
bio plantella protekt. Bela barva odbija 
svetlobo, zato se spomladi debla ne se-
grejejo prehitro. Tudi sokovi se pričnejo 
pretakati pozneje, zaradi nekoliko poznej-
šega začetka rasti pa je manjša nevarnost 
poškodb zaradi spomladanske pozebe. 
Okrog debla ne pozabimo nalepiti tudi bio 
plantella rumeni lepljivi trak in tako pre-
prečiti samicam zimskega pedica dostop 
v drevesno krošnjo, kjer odložijo jajčeca. 
Če tega ne storimo, se v spomladanskem 

času gosenice metuljev hranijo z listi in 
povzročajo močno objedanje listov. Da bi 
preprečili neljubo spomladansko aktiv-
nost gosenic, si v času brstenja (spomla-
di) pomagamo tudi tako, da drevo teme-
ljito škropimo z ekološkim insekticidom 
na osnovi ogrščičnega olja bio plantella 
prima.

Na kaj moramo biti pozorni pri sajenju 
sadnega drevja in jagodičevja?

Najpomembnejše delo pozno jeseni pa 
je prav gotovo sajenje novega sadnega 
drevja. Pri sadikah, pri katerih imamo na 
podlago cepljeno žlahtno sorto, moramo 
paziti, da je cepljeno mesto dovolj visoko 
iz zemlje. Najbolje je, da je sadika posa-
jena tako globoko, kot je rasla v drevesni-
ci. Ob tem moramo upoštevati, da se bo 
zemlja po sajenju, kljub temu da jo bomo 
potlačili, nekoliko posedla. Zato mora biti 
sadika posajena nekoliko višje.

Ko sadiko privežemo h količku, nare-
dimo »osmico« in ne zategnemo preveč, 
sicer se pozneje vrvica zažre v les in se 
drevo lahko tam zlomi.

Sadike, predvsem jagodičevja, ki ga 
vzgajamo s potaknjenci, največkrat sadi-
mo nekoliko globlje, kot so rasle v dreve-
snici. Tako že takoj dosežemo, da bo grm 
širši in zračnejši. Iz poganjkov, ki so ob 

sajenju v zemlji, bodo pognale nove ko-
reninice. To pravilo velja le za ribez, josto 
in lesko.

Sadiko kivija sadimo tako globoko, kot 
je rasla v drevesnici. Pri sajenju ameriških 
borovnic pa moramo paziti, da je zemlja, 
v katero sadimo, kisla in rahla. Zato jim 
dodajamo mešanico plantella special-
ne zemlje za rododendrone, zdrobljenih 
smrekovih vej in iglic. Priporočamo tudi, 
da sadilno jamo obložimo s plastično fo-
lijo in tako preprečimo razkisanje zemlje 
znotraj sadilne jame. Na dnu moramo pu-
stiti nekaj prostega prehoda za odtok vi-
škov vode, sicer lahko korenine zgnijejo. 
Pri sajenju ne smemo pozabiti na zaščito 
pred voluharjem in divjadjo. Če sadni vrt 
ni ograjen, moramo jeseni posajene sadi-
ke zaščititi pred divjadjo, za to lahko upo-
rabimo kar koruznico ali kos žične mreže, 
ki jo ovijemo okoli sadike in količka.

Ob sajenju na dno sadilne jame oz. pod 
korenine dodamo plantella sadjarsko gno-
jilo. Nad korenine pa zemlji, s katero za-
sipamo sadilno jamo, dodamo dolgo de-
lujoče organsko gnojilo plantella organik. 
Pri že posajenih drevesih ob zaključku 
vegetacije pod krošnjo vkopljemo organ-
sko ali mineralno gnojilo. Pazimo, da pri 
jesenskem gnojenju ne uporabljamo obeh 
gnojil hkrati. Če uporabljamo organsko 
gnojilo jeseni, spomladi gnojimo z mine-
ralnim in obratno. 

Strokovnjaki kluba Gaia
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Kako do sožitja in prijetnega sobivanja 
v naši Občini Škofljica

Po nekajletnem premoru se zopet ogla-
šam in s tem pisanjem želim spodbuditi 
predvsem svoje krajane LAVRICE za str-
pnejše, pravičnejše in aktivno ter pošteno 
sodelovanje z našo, mojo, tvojo Občino 
Škofljica. Že v preteklosti sem nekajkrat 
zapisal, da imamo takšno občino, kakršno 
si zaslužimo. Če smatramo, da to ni »naša 
občina«, je gotovo nekaj krivde tudi na 
nas samih, ker z njo premalo sodelujemo 
– se medsebojno premalo poznamo.

Tokrat se bom ustavil na praznovanju 
občinskega praznika. Najbolj navdušu-
joče je bilo gotovo dogajanje na osrednji 
prireditvi, na kateri so sodelovale vse sta-
rostne generacije. V tej zvezi je potrebno 
izreči vso pohvalo in zahvalo scenaristu 
in sami izvedbi prireditve. Le tako naprej. 
Da ta praznik in vse dogajanje okoli nje-
ga potrebujemo, ne gre izgubljati besed. 
Letos je bil zaznamovan s prireditvami 
skozi ves mesec september in po pripove-
dovanju udeležencev so bile vse zelo do-
bro obiskane. Predvsem iz tiste okolice, 
kjer so se dogajale /večer na vsi Sela/, ali 
iz tiste sredine, katerih organizacija jih je 
pripravila /srečanje s pisateljem Rebulo/, 
manj pa je bilo vsesplošnega obiska od 
vseh koncev in krajev naše občine – torej 
vseh občanov na Škofljici. 

Še posebej je bilo to opazno na osrednji 
prireditvi in podelitvi občinskih priznaj 
v Športni dvorani Škofljica v petek,18. 
septembra, zvečer, kjer so naše dlani – po 
končanem slavnostnem delu prireditve – 
še dodatno razgreli Prifarski muzikanti iz 
Kostela. Zakaj to poudarjati? Dvorana in 
tribuna sta bili dodobra napolnjeni, toda 
med obiskovalci je bilo le malo Lavri-
čanov. Bili smo le redki posamezniki, če 
izvzamemo nastopajoče, drugače aktivne 

pri prireditvi ali starše, stare starše nasto-
pajočih otrok. Edina sreča pri tem je, da 
so letos v sodelovanje vključili tudi lavri-
ške predšolske in osnovnošolske otroke, 
sicer še teh ne bi bilo. Pa so take in po-
dobne prireditve največja priložnost za 
medsebojno poznavanje in navezovanje 
prepotrebnih stikov sodelovanja in sožitja 
v celotni občini.

Zaradi takega /odklonilnega/ odnosa 
večine Lavričanov do vsakovrstnih kul-
turno-družabnih in drugih prireditev me 
ne čudi dejstvo, da letos iz našega okolja 
ni bilo nobenega občinskega nagrajenca. 
Upam, da se motim, če mislim, da je k 
temu morebiti prispevala podelitev pri-
znanj domačinom ob dnevu Lavrice. To 
naj bi le razširilo in utrjevalo naša medse-
bojna poznanstva in poznavanja, za kaj je 
kdo zaslužen, ne pa omejevalo in zapira-
lo posamezna okolja v svoj krog ter tako 
izključevalo delovanje in priznavanje v 
širšem občinskem okviru. Jasno je, da nas 
širše okolje ne more poznati in priznavati, 
če se zapiramo le v svoj ožji krog prire-
ditev in ne sodelujemo tudi na občinski 
ravni. 

Zatorej gre moj nagovor v tem prispev-
ku vsem tistim, ki še ne čutijo potrebe 
po širšem povezovanju in vključevanju 
v dogajanja na ravni občine, da te izzive 
sprejemajo z dobrohotno naklonjenostjo, 
s prijaznostjo do oseb in okolja, predvsem 
pa sebe ter se aktivno priključijo dogaja-
njem. Naj nas spremlja velika mera op-
timizma, ki naj poganja naše vsakdanje 
življenje v lepše perspektive skupnega in 
urejenega bivanja v naši Občini Škofljica. 

Ker pri organizaciji kot izvedbi vsako-
vrstnih prireditev, namenjenih širšemu 
občinstvu, sodeluje tudi večina občinske 

uprave, je tako druženje prilika za nepo-
sredno in boljše spoznavanje ter posle-
dično lažje reševanje potrebnih upravnih 
postopkov na občini. Tudi to je smisel 
druženja, saj s tem postajamo bolj enotni 
in sprejemljivi za dogajanja okoli nas.   

Močno želim poudariti potrebo, da se 
vsi krajani Lavrice zavedamo, da smo ena-
kopravni in celoviti del Občine Škofljica 
in da nas bodo kot take drugi deli Občine 
tudi sprejemali in jemali, če bomo aktiv-
no prisotni s svojimi dejanji in ravnanjem. 
Ponovno naglašam, da imamo samo to in 
tako občino, zato je z njo potrebno aktiv-
no in vestno sodelovati na vseh ravneh 
v luči iskanja najboljših rešitev za večje 
koristi skupnosti, od katere pa bodo konč-
no imeli koristi tudi posamezniki. Pri tem 
ne smemo biti vezani na barvo stranke ali 
pripadnost katerikoli ideologiji. 

Le ob takem sodelovanju bodo v bodo-
če odpadla nesoglasja in nereševanje do-
ločenih zadev ali problemov posamezni-
ka, saj se bodo tako tudi občinski uradni-
ki lažje in hitreje ter po neformalni poti 
osebno spoznali z večino svojih občanov, 
ki jih pestijo določene zadeve. Njihovo 
reševanje pa bo, verjemite mi, veliko lažje 
in hitrejše. Nagonsko se ljudje vedno bo-
jimo zadev, ki jih ne poznamo /velja tudi 
za ljudi/ in se tako izogibamo reševanja. 
Tudi zato prihaja do kritik dela občinske 
uprave, ki jih lahko občasno prebiramo na 
straneh našega Glasnika. Z več sodelova-
nja /tudi aktivnega/ na dogajanjih, ki so 
nam celo leto na voljo na občinski ravni, 
bo odpadla marsikatera neutemeljena in 
pavšalna kritika. 

Stanko Klemenčič Saražin,  
Lavrica

Kakovost bivanja
K pisanju me je spodbudil urednik Gla-

snika v oktobrski številki s komentarjem 
Modrost, znanje in načelnost, in sicer 
na vsebino intervjuja s svetnikom Jože-
tom Žlahtičem (Strategija razvoja do leta 
2025) v septembrskem Glasniku.

Ko preberete njegovo vizijo in strate-
gijo razvoja občine in doseganje skupne 
ter osebne sreče, dobrega, hitro ugotovite, 
za kaj gre. Gre za enosmerno pozidavo in 

priseljevanje tujcev. Sprašujem se, kaj je 
v tem osrečujočega in dobrega. Kaj bo po 
letu 2025 (ko še ne bo konca)?

Upam si trditi, da za vsem tem stojijo 
lobiji, investitorji stanovanjskih gradenj. 
Že v letu 2008 je družba BIRO 42, biro 
za arhitekturo, urbanizem in oblikova-
nje, d. o. o., naredila predlog za pozidavo 
stanovanj na Pijavi Gorici, v kateri naj bi 
bivalo 2000 ljudi in to na edini rodovitni 

poljski zemlji. V tem predlogu so vrisani 
tudi stanovanjski bloki s štirimi etažami 
dolžine do 50 m. Sprašujem se, zakaj je 
potrebno s takimi pozidavami uničiti iz-
gled podeželske vasi in pozidati kmetij-
ske površine, ki jih bodo kmetje še kako 
potrebovali. Ravno tako je nemogoče ra-
zumeti izgradnjo gručastih naselij ob Že-
limeljski cesti, ki je tudi omenjena v viziji 
g. Žlahtiča.
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Čemu graditi tako enormne količine 
stanovanj, ko jih je že zgrajenih na tiso-
če v Ljubljani in njeni okolici. Žal pa so 
prazna, nekatera celo že propadajo. Iz 
tega je možno razbrati, da imamo Sloven-
ci že streho nad glavo. Statistika pa nam 
kaže upad števila prebivalstva. Torej bi 
se v nova stanovanja priselili tujci. Tu pa 
se že poraja novo pereče vprašanje. Kje 
bodo le-ti pridobili delovna mesta, ko jih 
še sami nimamo dovolj in brezposelnost 
narašča iz dneva v dan?

Gospod Žlahtič predvideva poselitev v 
občini z 9.000 na 15.000 prebivalcev do 
leta 2025. Sprašujem se, kako bo naprej. 
Takrat ne bo konec sveta, mi pa bomo že 
imeli vse, kar je možno, poseljeno. Kam 
in kako se bomo razvijali takrat?

Vprašajmo Lavričane, če so oz. bodo 
srečni, ko se izgubljajo med tujci, ko je 
daleč naokrog vse pozidano (Je tudi že 
prodano?).

V zadnjih desetletjih je porast prebi-
valstva v občini večkraten in znaša okrog 
9.000 prebivalcev. Ob vselitvi v novo-
zgrajena stanovanja bo naraslo na pri-

bližno 11.000. Je to razlog za srečo, smo 
sedaj bolj zadovoljni?

Članek Fotografija sprašuje, ki ga je 
napisala gospa Maja Novak iz Smrjen v 
oktobrskem Glasniku, kaže na veliko ne-
zadovoljstvo. V njem opisuje vožnjo v 10 
km oddaljeno službo, za katero potrebuje 
uro in 15 minut. Saj ni čudno. Skozi Ško-
fljico se dnevno prepelje okrog 19.000 vo-
zil. Kako bi bilo, če bi se naselilo še doda-
tnih 6.000 ljudi? Skupaj bi jih bilo potem 
že 15.000. Gotovo ne bi videli zadovolj-
nih in srečnih obrazov voznikov. Zaman 
se nekateri izgovarjajo na obvoznico, saj 
v zvezi z njo ni nobene odločitve.

Tudi ko obvoznica bo – kar vsi upamo – 
bi rad poudaril, da Ljubljana težko sprej-
me toliko vozil ob prometnih konicah, 
tako da so kolone vozil že sedaj na avto-
cestah na vseh vpadnicah. Rešitev za ta 
prometni kaos vidim v tem, da bi ti inve-
stitorji, ki vlagajo v izgradnjo stanovanj, 
preusmerili svoj kapital v podjetništvo, 
ki bi se lahko krepilo v industrijskih co-
nah po občinah južno od Ljubljane. Tako 
bi se vzpostavila nova delovna mesta in 

na ta način bi okoliški prebivalci ostaja-
li v domačem okolju ter posledično temu 
zmanjšali tudi število vozil na naši cesti. 
Obenem pa bi vzpodbujali in investirali v 
turizem in kmetijstvo na podeželju. Tega 
gospod Žlahtič žal ni vključil v svojo vi-
zijo razvoja. 

Gospod Žlahtič gotovo zasluži prizna-
nje, saj je v svoj raziskovalni projekt vlo-
žil ogromno dela in svojega časa, ko je 
temeljito proučil, kam in kako bi povečal 
naselje za tako veliko število prebivalcev 
z vso pripadajočo infrastrukturo. Zdi pa se 
mi, da v tej situaciji, v kateri se občina tre-
nutno nahaja, ni realna. Problem je v tem, 
da občina že sedaj z velikim zaostankom 
ureja infrastrukturo za vse nas občane, ki 
tu bivamo že vrsto let (vrtci, šola, kanali-
zacija, dom za upokojence, trgovine ...).

Zato se v celoti strinjam s člankom 
Strategija dolgoročnega razvoja Občine 
Škofljica 2009 do 2019 ge. Maje Novak, 
v katerem poudarja omejitev priseljevanja 
v našo občino.

Andrej Ciber,  
Pijava Gorica

Stanje v naši občini ni tako cvetoče, kot ga 
nekateri prikazujejo …

K pisanju me je vzpodbudil članek ure-
dnika občinskega glasila v njegovi zadnji 
izdaji z naslovom Modrost, znanje in na-
čelnost. V tem prispevku g. Petrič spretno 
predstavi mnogo medvrstičnih sporočil, 
ki pa so vsa do zadnjega resnična. Samo 
pozoren bralec lahko iz tega članka izlu-
šči zrnje od plevel, zato bom poskušal to 
stvar prikazati iz svojega zornega kota. 
Brez slepomišenja, kar si kot neodvisni 
občinski svetnik lahko privoščim, in iz 
perspektive Lavrice, ki jo zastopam, se-
veda.

Tudi sam se strinjam, da je eden večjih 
problemov ta, da v občinskem svetu ni 
opozicije. Kako ironično. Problem je v 
tem, da je občinski svet enoten. Preenoten. 
Kar pa spretno izrablja župan s svojo zlo-
glasno občinsko upravo. Kot sem že pisal 
pred dobrim letom v svojem blogu (http://
lavrica.wordpress.com/2008/11/05/kako-
nedeluje-obcinski-svet-iz-prve-roke/), je 
bila velika večina sklepov soglasno spre-
jetih. Zapletlo pa se je pri tistih nekaj, za 
katere smo se svetniki odločili, da jih ne 
bomo podprli. No, navadno so ti prišli že 
na dnevni red ene od naslednjih sej, kjer 

so nas akterji občinske uprave z županom 
prepričevali, da gre zgolj za formalnost, 
da se ne da nič storiti, da je stvar proti-
zakonita, če je ne bomo podprli, in po-
dobno. Ob tem pa je bilo v teh za občino 
tako pomembnih zadevah, da jih je bilo 
potrebno na vsak način sprejeti, gradivo 
nepopolno, dejstva pa so bila zavestno 
napačno prikazana in zavajajoča. Z enim 
samim namenom, da se določeno zadevo 
sprejme. Za občinsko upravo je občinski 
svet zgolj glasovalna naprava z enim sa-
mim gumbom. Zelenim seveda. No, stvari 
so se pred kratkim začele zapletati. Na 27. 
redni seji dne 3. 9. 2009 je občinski svet 
v 9. točki dnevnega reda odločal o legali-
zaciji dela objekta na eni od parcel v naši 
občini. Občinska urbanistka ga. Draksler, 
kot poročevalka te točke dnevnega reda, 
je vso stvar, kot že nič kolikokrat do se-
daj, predstavila povsem po svoje. Ob za-
vestnem prikrivanju dejstev je prepričala 
tudi tiste najbolj nejeverne svetnike. No, 
tokrat je bil vpleteni in ožigosani akter 
tega primera g. Aleksander Bricelj zanjo 
očitno pretrd oreh. Z zelo hitrim pravnim 
posegom je uspel, da je župan zadržal 

sprejeti sklep še pred njegovo razveljavi-
tvijo na občinskem svetu. Paradoks? Ne, 
zgolj praksa. Takšnih protipravnih, če ne 
celo nezakonitih, odločitev je v občini še 
nekaj. Nekaj tudi na Lavrici. Naslednja 
v nizu hitro odvijajočega se klobčiča je 
zagotovo gradnja poslovno-stanovanjske-
ga objekta na Lavrici, ki je kronološko 
sporna prav od svojega samega začetka. 
Prirejen oziroma ponarejen sklep občin-
skega sveta, na katerega prepis tonskega 
zapisa in uradni odgovor na uradno posta-
vljeno vprašanje čakam že kar nekaj časa; 
grožnje sosedom, ki investitorju nočejo 
podpisati soglasja za gradnjo; nezadostni 
odmiki od meja parcel; sporna odločitev 
občinske urbanistične službe, da se opre-
deli kot izvedenec geološke stroke in na 
poplavnem območju upravni enoti oziro-
ma projektantu da soglasje za izgradnjo 
podzemnih garaž (http://www.lavrica.eu/
soglasje_vodno_obmocje.gif).

Bo kdo končno s prstom pokazal na 
krivca in ga ustrezno sankcioniral ali pa 
bo občinska uprava še naprej delovala 
tako samosvoje pod okriljem neformalnih 
vodij. Nenazadnje je bila omadeževana 
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tudi čast občinskega sveta, da ne govo-
rim o vseh moralnih posledicah, ki so 
bile storjene g. Briclju. Se mu bo kdo vsaj 
opravičil?

No, pa se vrnimo k osnovnemu proble-
mu, prihodnosti naše občine in stvarem, 
ki so tako usodno prepletene z njo.

Prihodnost občine in njeno sedanje 
stanje

O vseh hvalnicah občini na zadnjem ob-
činskem prazniku in županovi izjavi na tej 
prireditvi, da bo naša občina čez deset let 
prepoznavna po visoki kakovosti bivanja, 
imam svoje mnenje. Župan je to svojo 
izjavo demantiral že na naslednji Komi-
siji za družbene dejavnosti, kjer se je stri-
njal, da bomo še mnogo let izpolnjevali 
zgolj življenjsko potrebne stvari in da do 
prave kakovosti življenja ne bomo prišli 
še tako kmalu. Čas bi bil, da si nalijemo 
čistega vina. Občino »uničujemo« prav 
z istim tempom, kot so to počeli že pod 
taktirko dr. Jurkoviča. Od nekdaj v naj-
bogatejši občini pod 5.000 prebivalci, pa 
vse do danes, nismo za kakovost življenja 
občanov naredili še prav ničesar – razen 
večnamenske športne dvorane, ki je pri-
oritetno prehitela veliko bolj pomembne 
projekte, in občinsko knjižnico, ki pa je 
zgolj zaradi izredno kvalitetnega in stro-
kovnega kadra, zaposlenega v njej, že od 
nekdaj svetla točka v naši občini. In kaj je 
tolikokrat omenjena visoka kakovost bi-
vanja? Zagotovo ne kanalizacija, osnovna 
šola, vrtec, vodovod ali internetni priklju-
ček. Ne, vse to je nuja. Kakovost se meri 
po kvaliteti bivanja in življenja v občini, 
zelenih površinah, kulturnem domu, špor-
tnem parku, mladinskih prostorih, kva-
litetnih kulturnih, športnih in družabnih 
prireditvah …

Vendar pa to trenutno ni največji pro-
blem, saj v naši občini še nismo pričeli z 
gradnjo temeljev za kvalitetno življenje 
in kakovostno bivanje. Največji problem 
je nenadzorovano priseljevanje v našo 
občino in gradnja objektov za nadaljnjo 
prodajo. Kljub opozorilom, da bomo po 
številu prebivalcev v dveh letih ujeli Po-
stojno, se z nezmanjšanim tempom gradi 
naprej. Tu ne veljajo nikakršna pravila in 
dovoljeno je prav vse. Zida se povsod – 
ne glede na obliko in velikost, ne glede na 
odmike od cest, proge ali sosednjih par-
cel. Posledično pa močno pada kakovost 
življenja občanov, ki mejijo na takšne gra-
dnje, saj so v večini primerov prepuščeni 
sami sebi, brez pomoči občine in občin-
ske uprave, saj je že javno znano, da ta 

dela bolj za investitorje kot za lastne ob-
čane. Od samega začetka našega mandata 
smo v občinskem svetu večkrat apelirali 
na župana, da sprejme začasne ukrepe za 
zavarovanje območij prostorske ureditve. 
Pa smo naleteli na gluha ušesa. Do tega 
zavarovanja je v tretjem letu našega man-
data končno prišlo, zakaj tako pozno, ne 
ve nihče. Zamujajo pa se še mnoge po-
membne stvari. Gradnja nove osnovne 
šole na Lavrici bi morala biti že skoraj 
končana, pa se še ni pričela niti graditi. 
Pred vrati vrtcev je ostalo okoli sto malč-
kov, pa občina nima sredstev za izgradnjo 
modularnih vrtcev, kakršne množično po-
stavljajo po vsej Sloveniji. Kanalizacija 
na Lavrici je izgrajena že več kot 6 let, pa 
še vedno ni priklopljena. Ureditev križišč 
na Kamnikarjevi in Jagrovi ulici se umika 
daleč za dogovorjeni rok. Imamo le bese-
do župana, da bosta končani pred vseli-
tvijo novega naselja. Lahko kdo verjame, 
da bo tako zahteven projekt končan čez 
dva meseca? Pa se vrnimo še k vrtcem, ki 
bi jih morali reševati prednostno. Koliko 
bi nas stal montažni vrtec, ki bi ga lahko 
postavili v nekaj mesecih? Približno toli-
ko, kolikor je občina preplačala ureditev 
in asfaltiranje ene same ulice na Škofljici. 
Kako se lahko nekdo uračuna in prekorači 
predračun za okoli 180.000,00 evrov, mi 
sicer ni jasno, jasno pa mi je, da bi lah-
ko probleme s prepolnimi vrtci z najetimi 
modularnimi enotami rešili zelo kmalu. 

Na vse to skupaj pa ima občina svoj od-
govor. Da bo vse bolje in lepo po sprejetju 
strategije Občine Škofljice, ki je bila se-
daj, ko to berete, že obravnavana na ob-
činskem svetu, in Občinskega prostorske-
ga načrta (OPN), ki je že zelo dolgo in še 
vedno tik pred razgrnitvijo. To pa me bolj 
spominja na moj najljubši roman iz mla-
dosti Alan Ford kot pa na resno delo. Že 
na zadnji komisiji za družbene dejavnosti 
sem svoja stališča okoli sprejetja vizije 
Občine Škofljica povedal zelo odkrito in 
jasno (http://www.lavrica.eu/neodvisna_
lista_nasa_lavrica.htm).

Vizija Občine Škofljica in OPN 
Za začetek me moti, da vizijo spreje-

mamo v tretjem letu našega mandata in 
da bo sprejeta nekje z razgrnitvijo OPN, 
kar pa se mi zdi nedopustno. Naravno bi 
bilo sprejemati strategijo v prvem letu 
mandata in po njej oblikovani občinski 
prostorski načrt, od katerega vsi toliko 
pričakujemo. Vendar ne. To strategijo je 
mnogo pred nami dobil zunanji izdelova-
lec našega prostorskega načrta, ki po njej, 

čeprav brez blagoslova občinskega sveta, 
skupaj z občino v popolni tajnosti obli-
kuje našo prostorsko prihodnost. Občina 
nam je sicer zagotovila, da bomo imeli pri 
oblikovanju tega pomembnega dokumen-
ta ključno vlogo člani občinskega sveta, 
krajevnih in vaških skupnosti in nenaza-
dnje sami krajani (http://www.lavrica.
eu/dnevnik_pozidava.pdf). Vendar se nič 
od tega ni zgodilo. Sam osebno sem na 
sejah občinskega sveta štirikrat zapored 
pozval župana po neformalnem srečanju 
svetnikov na področju strategije naše ob-
čine, občinskega prostorskega načrta in 
razvojnih planov, vendar do srečanja ni 
nikoli prišlo. Torej, sprejemati strategijo 
oziroma vizijo za morebitnega naslednje-
ga župana in občinski svet se mi zdi neod-
govorno in naivno. Ob vsem tem pa je ta 
dokument povsem neobvezujoč in glede 
na njegovo vsebino verjamem, da ga za 
nami ne bo nihče niti odprl.

V tej strategiji so naštete nekatere stva-
ri, ki so jih že davno zavozili, večina stva-
ri pa je tako posladkanih, da jih je težko 
brati. V njej med drugim ni upoštevan 
niti en sam predlog, ki smo ga uradno 
posredovali z Lavrice. Dostavljeno pa jih 
je bilo več, tako iz naše neodvisne liste 
kot iz krajevne skupnosti in od nekaterih 
posameznikov. Nikjer nisem zasledil, da 
bi kaj pisalo o širokopasovni oziroma op-
tični internetni ponudbi. O statusu stare 
osnovne šole na Lavrici in njeni nadaljnji 
usodi. O oblikovanju krajevnega središča 
na Lavrici (občinsko središče na Škofljici 
in krajevna na Pijavi Gorici in v Želimljah 
so seveda omenjena). O izdelavi otroških 
in športnih igrišč na Lavrici. Nič. Lavri-
ce se preprosto ne omenja, kot da ne bi 
bila najštevilčnejše naselje v občini in ena 
glavnih polnilk občinskega proračuna.

Je pa v njej veliko zanimivih in vsaj 
zame do neke mere paradoksalnih na-
vedb. Zapisano je:

• Da je do leta 2019 potrebno zago-
toviti zadostno število prostih mest 
v osnovnih šolah in vrtcih – le kdo 
bo čakal do takrat?

• Da je za uresničitev strategije od-
govorna občinska uprava. Sam 
sem mnenja, da je za stanje, kakršno 
je v občini, soodgovorna tudi občin-
ska uprava. Zato bi jo bilo za začetek 
potrebno popolnoma reorganizirati 
in ji šele kasneje nalagati tako odgo-
vorne naloge, katerim pa zdaj prav 
gotovo ni kos.

• Da bo za določene projekte moč 
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večino sredstev črpati iz evropskih 
strukturnih skladov. Kdor pozna 
statistiko na tem področju, ve, da 
smo pri črpanju evropskih sredstev 
med 210 občinami na zadnjem me-
stu. Toliko o črpanju teh sredstev. 
Zavedati pa se je še treba, da bo ta 
evropski vir nepovratnih sredstev 
presahnil leta 2013, naši plani pa na 
tem področju segajo precej dlje.

• Da se bo križišče na Kamnikarje-
vi in Jagrovi ulici uredilo do leta 
2013. Ta podatek je moč zaslediti 
tudi v rebalansu občine in na spletni 
strani investitorja novega naselja. 
Župan nam še vedno obljublja, da 
bosta križišči izgrajeni pred vseli-
tvijo novih krajanov v omenjeno 
naselje. To pa je po zadnjih podatkih 
okoli 15. decembra 2009.

• Da se bo nova OŠ na Lavrici pri-
čela graditi v letu 2009. To je seve-
da vsem jasno, da se ne bo zgodilo, 
čeprav bi se po obljubah že zdavnaj 
moralo.

No, vseh teh stvari na tem mestu ne bi 
našteval, saj si jih lahko ogledate na sple-
tni strani naše občine, jih je pa še veliko, 
tudi take v stilu Monty Pythona – če pre-
bivalstvo ne bo raslo, se bo manjšalo.

Občinska uprava
Občinska uprava je, kot sem že omenil, 

prav poseben problem v naši občini. Pa 
naj takoj poudarim, da o občinski upra-
vi govorim kot o pojmu, da ne bi koga 
brez razloga prizadel ali očrnil, saj večina 
zaposlenih v njej trdo dela in se trudi po 
svojih najboljših močeh. Sam menim, da 
je problem začel nastajati pri odločitvi bi-
všega župana dr. Jurkoviča, da prevzame 
vajeti Slovenskih železnic. Od takrat pa 
vse do pred kratkim so bili vsi občinski 
uradniki prepuščeni sami sebi, ob tem pa 
so pozabili na vse pravne norme, zakone, 
pravilnike in kodekse, ki jih vežejo in ob-
vezujejo. Sam imam več pritožb občanov 
na delo občinske uprave, ki povečini toži-
jo nad nestrokovnostjo, neljubeznivostjo, 
osornostjo, podcenjevalnim odnosom, ne-
pripravljenostjo reševanja njihovih pro-
blemov … Večina pritožb pa zadeva prav 
področje urbanizma, upravnih postopkov 
in pa medobčinskega inšpektorata. Ko 
smo že pri upravnih postopkih, sem sam 
do sedaj županu in pa določenim v občin-
ski upravi kot občinski svetnik posredo-
val najmanj pet uradnih dopisov – vlog 
(63. člen Zakona o upravnem postopku /
ZUP/) z vsaj zame zelo pomembno vsebi-

no, na katere nikoli nisem dobil odgovo-
ra. Tu gre očitno za kršitev ZUP in upam, 
da ima vsaj direktorica občinske uprave 
opravljen izpit iz splošnega upravnega 
postopka. Samo predstavljam si lahko, 
koliko možnosti po odgovorih na svoja 
vprašanja imajo naši občani. Prav zato 
sem se odločil, da direktorici pošljem 
aplikacijo »Prijazna javna uprava« (http://
www.lavrica.eu/prijazna_javna_uprava.
pdf), po kateri bi se morali ravnati prav 
vsi naši občinski uradniki in pa Kodeks 
javnih uslužbencev (http://www.lavrica.
eu/neodvisna_lista_nasa_lavrica.htm), ki 
je za njih obvezujoč in ga mora podpisa-
ti in dosledno spoštovati prav vsak javni 
uslužbenec naše države. So ga naši ob-
činski uradniki podpisali in so z njim se-
znanjeni? Močno dvomim, saj je bil samo 
v omenjenem primeru g. Briclja večkrat 
kršen. Sam podobnih kršitev ne bom več 
toleriral in bom nadaljnje podobne nepra-
vilnosti predal Upravni inšpekciji in, če 
bo potrebno, tudi Upravnemu sodišču. 

Lavrica v občini
Čisto za konec sem si prihranil aline-

jo, katere vsebino podpiram že ves svoj 
mandat – Lavrico. Po številu prebival-
cev največji kraj v občini, kraj, ki se ga 
najbolj sistematično pozidava, in kraj, ki 
najhitreje izgublja svojo kakovost življe-
nja in bivanja. Prav zaradi dejstva, da je 
bil to včasih del Ljubljane, je veliko stvari 
ostalo nedefiniranih. Kljub temu da v ob-
činsko blagajno krajani tega kraja prispe-
vamo tretjino sredstev, jih je na Lavrico 
vrnjenih bore malo. Še več, veliko sred-
stev prispevamo tudi za stvari, ki jih v 
večini ne koristimo. Odvajali smo pregre-
šno visoka sredstva za širitev pokopališča 
in izgradnjo mrliške vežice na Škofljici, 
kljub temu da imamo svoje preminule 
pokopane večinoma na Rudniku. Zdra-
vstvene usluge koristimo v večjem delu 
na Rakovniku, Viču in drugod v Ljublja-
ni, za te dejavnosti pa prispevamo tudi v 
občinsko blagajno. Kandidate za poslance 
v državni zbor ne volimo iste, kot jih voli 
Škofljica. Volimo jih v ljubljanskem okra-
ju, pa to nikogar ne moti. Ko pa želimo 
na lokalnih volitvah voliti svoje ljudi, v 
svojem okraju, je to nesprejemljivo. Tudi 
zemljiški kataster se imenuje k. o. Rudnik 
in že ime pove, da to ni del občine. Ko 
pa opozorimo na dejstvo, da na Lavrici 
od same ustanovitve občine ni bilo napra-
vljeno prav nič, kar bi krajanom izbolj-
šalo kakovost življenja, se kot odgovor 
navadno omenja lavriška kanalizacija in 

lavriška nova osnovna šola, ki naj bi se 
pričela graditi v bližnji prihodnosti. Naj 
opozorim na pridevnik. Kanalizacija ni 
lavriška, temveč je zgolj kanalizacija, ki 
teče skozi Lavrico na Škofljico. Za vpra-
šati pa se je, ali bo Škofljica plačevala 
enako visoke prispevke za kanalizacijo, 
kot je bila Lavrica to primorana storiti kar 
6 let pred predvidenim pričetkom obrato-
vanja. Tudi še nezgrajena osnovna šola ni 
lavriška. Njena izgradnja je potrebna za-
radi agresivne gradnje za trg in posledično 
s tem prepolne osnovne šole na Škofljici, 
katere prizidek je že takrat z vrnjenimi 
»razdružitvenimi sredstvi« v veliki meri 
financirala Lavrica. Podobnih stvari je še 
kar nekaj, pa jih do sedaj nismo obešali 
na veliki zvon. Vendar pa je vsak kozarec 
enkrat poln. Ob vsej občinski ignoranci 
do Lavrice in povzdigovanju enega od 
delov občine ne bomo več dolgo pripra-
vljeni na tovrstno solidarnost in razmerja 
sil na vseh občinskih področjih. Tudi na 
Lavrici imamo svojo strategijo in vizijo, 
ki pa iz neznanega razloga ni vključena 
v občinsko.

Z agresivno gradnjo za nadaljnjo proda-
jo, ki jo je do sedaj močno podpirala naša 
občina, drvimo nasproti hitri in obsežni 
urbanizaciji, ki nas bo oropala lastne iden-
titete in nas bo na koncu čisto pogoltnila. 
Zato si na Lavrici prizadevamo zgradi-
ti novo in močno podobo samostojnega 
naselja, nekakšnega vrtnega mesta, na 
južnem robu Ljubljanske kotline. Pri-
jaznega do krajanov, prepoznavnega 
po visoki kvaliteti bivanja in življenja 
v njej in pripravljenega na izzive nasle-
dnjih generacij. 

Prav zato imamo na Lavrici za uresni-
čitev teh naših ciljev že pripravljene tri 
scenarije. Dva sta preveč radikalna in 
še nedodelana za objavo v tem prispev-
ku, tretji, vsaj zame najprimernejši, pa je 
sklenjen kompromis in kasnejši dogovor 
o samem statusu in sobivanju Lavrice v 
občini. Ta pa bo vseboval nekatere stva-
ri, ki jih ne bo moč zaobiti. Med drugim 
podporo pri sprejetju novega volilnega 
odloka v občini in s tem ustanovitvi ve-
čjih volilnih enot. Enakomerno porabo 
sredstev nadomestil za uporabo stavbnih 
zemljišč (NUSZ) na območjih, kjer so 
bila pobrana. Rekapitulacijo predvidenih 
vlaganj v razna področja občine. Enako-
pravno, tretjinsko zastopanost Lavrice v 
vseh razvojnih projektih. Vrnitev statusa 
krajevnim skupnostim in povečanju nji-
hovih pristojnosti. Resno obravnavo vseh 
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predlogov, mnenj in pobud izvoljenih 
predstavnikov Lavrice …

Čisto za konec bi želel povedati še ne-
kaj misli. Če se vam zdi moj prispevek 
preveč črnogled, je to pač izraz mojega 
videnje občine. Na koncu tega tunela žal 
še ne vidim svetlobe. Mnogo stvari, ki bi 
jih lahko dosegli v občini, je za vedno iz-

gubljenih. Bojim pa se tega, da ni nikoli 
tako slabo, da ne bi moglo biti še slabše. 
Veliko pred leti enakovrednih občin in ob-
čin s slabšimi izhodišči nas je prehitelo, 
zato bo potrebno prestaviti v višjo pred-
stavo, jih dohiteti in prehiteti. Na Lavri-
ci smo to pripravljeni storiti in za to ne 

bomo več izbirali sredstev, na potezi pa je 
Občina Škofljica. Tokrat zadnjič. 

Več podobnih prispevkov si lahko pre-
berete na mojem blogu: http://lavrica.
wordpress.com/

Bojan Božič, neodvisni 
občinski svetnik, 

Lavrica

GLEDALIŠČE POD MOSTOM iz VELIKE LOKE 

in KUD Škofljica vabita

na ogled komedije

»DVA PARA SE ŽENITA«,
ki bo v soboto, 14. novembra 2009,

ob 19.00 uri v kulturni dvorani na Škofljici.

Vstopnice za odrasle 5 evrov, za mladino 2 evra, otroci brezplačno.

VABLJENI!

»Dejanje lépo je, če je lepó za vse.«
(Teiresias)

Spoštovane občanke in občani!

Vabimo vas na ogled gledališke predstave

ANTIGONA  
Dominika Smoleta,

ki bo v kulturni dvorani  
Občine Škofljica

v četrtek, 26. 11. 2009, ob 19.00.

Dramska skupina 
Gimnazije Želimlje

TD ŠKOFLJICA
vabi vse člane TD in občane 

Škofljice na

TURISTIČNI  
VEČER,

ki bo v petek, 20. 11. 2009,  
ob 20. uri v občinski dvorani na 

Šmarski cesti 3 na Škofljici.
Glavna tema večera bo predstavitev 
noše, ki je bila značilna za naš okraj. 
Zapele nam bodo članice pevskega 

zbora Laniške predice, večer pa nam 
bo popestril nastop glasbene skupine. 

Jože Dolšina, predsednik TD Škofljica
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Razvedrilo

Vicoteka

REŠITEV (vodoravno): MARENGO, ANEROID, NAGOVOR, EKA, ANA, TOLO, TS, JON, STIL, VANDA, KNE, AVION, 
ARHAIK, LEGIŠA, AIL, AROGANTNOST, VIRH, SODSTVO, IT, TRAVA, VAT, TAR, OMA, TORR, IJAR, BRNO, NA, 
PIA, ENO, MON, NESOGLASNOST, HRAST, REŠETO (geslo): JON VOIGHT. 

Prepečenec
Kengurujka skače po deželi. Ne
nadoma se zaustavi, se popraska 
po trebuhu in odskaklja naprej. 
Nato se spet ustavi, se popraska 
po trebuhu in nadaljuje s skaka
njem. Končno se zaustavi, iz vreče 
povleče svojega otroka, ga udari 
po riti in reče:
“Kolikokrat sem ti že rekla, da ne 
jej prepečenca v postelji!”

Elastika
Srečata se Ame ri ka nec in Rus. 
Ame ri kanec tr di, da ima boljšo 
elas ti ko od nje ga. Po kraj šem 
pre pi ru gres ta stavit. Po kliče Ame
ri ka nec svo je ga pri ja te lja na vrh 
nebo tični ka. Pri pne mu gu mi jas te 
na ram ni ce na vr hu nebo tični ka 
in mu reče: “Skoči dol!” Tik nad 
tle mi se usta vi in pri jatelj do skoči 
zo pet na vr h.
Rus po kliče svo je ga pri ja telja, ki je 
imel gu  mijas te čev lje, in mu reče: 
“Skoči!” On skoči. Pa reče Rus:
“Čelov jek kak drek, a ga los ki kak 
no vi!” 

Boben
Lju dožer ci so ujeli An gleža, Fran
co za in Bo san ca in jih pri pra vi li, 
da jih sku ha jo za ko si lo. Pred 
odločil nim de ja njem pa so vsa ke
mu ob lju bi li, da mu bo do iz polni li 
eno željo.
“Jaz bi se rad dob ro na je del!” je 
rekel An glež.
Da li so mu obi lo hra ne, da se je 
na je del, nato pa so ga odr li iz 
kože, ga spek li in po jed li, iz nje
gove kože pa na re di li bo ben.
“Jaz bi pa želel seksa ti še zad njič v 
živ lje nju!” se je ogla sil Fran coz. 
Po gla var mu je dal svojo le po hči, 
po sek su pa so Fran coza odr li iz 
kože, ga spek li in pojed li, iz kože 
pa na pra vi li bo ben.
“Jaz bi pa rad vi li co!” se je ogla sil 
Bo sa nec.
“Vili co?” so se začudi li, to da kljub 
te mu jo je ta koj do bil. Ko jo je prijel 
v ro ke, se je začel pi ka ti po ce lem 
te le su in vpil:
“No, zdaj pa na re di te boben iz 
mo je kože, če mo re te!”

?

GLASNIK ŠKOFLJICA - 3 2009

A4

44 strani

dvomesečnik

2,70 €
popust za naročnike

KRIŽANKE: 

kombinacijske, 

mešane, skrite, 

koordinatne, 

italijanske, slikovne, 

iz sredine, verižne,  

spirale

sklepalna uganka

govoreči liki

sudoku, zlogovnica

sesuta misel

premetanke, vsiljivci

VSEBINA

EGIPTOV-
SKI ZGODO-
VINOPISEC

VELIKA
JUŽNO-

AMERIŠKA
KAČA

KOS
POHIŠTVA,

SESTAVLJEN
IZ POLIC

HERCE-
GOVEC

ZVEZDA, KI
NENADOMA 
ZAŽARI IN

POČASI 
UGAŠA

LJUBLJAN-
SKI KNJI-

GARNAR IN 
ZALOŽNIK
(JANEZ)

MLADIKA,
POGANJEK

TKANINA IZ
MEŠANICE

ČRNE IN
MALO BELE

VOLNE

TLAKOMER
S KOVIN-

SKIM
PERESOM

BESEDA,
S KATERO
SE ZAČNE
POGOVOR

KOSTUMO-
GRAFKA

VOGELNIK

SMUČARKA
DREV

OLIVER
STONE

IT. IGRALKA
(MARILU)

SLOVENSKI
POLITIK
(JANEZ) 

TONE
SELIŠKAR

TKALSKA
DEJAVNOST

SLOG
ŠPANSKI

POLITIK IN
GENERAL
(PEDRO)

ISLAMSKA
ŠIITSKA
SEKTA,

NUSAIRCI

PISALNI
STROJ ZA

MATRICE PRI
OFSETNEM

TISKU

SOPRA-
NISTKA

GERLOVIČ
PISATELJ
TORKAR

SL. PESNICA
(MAJDA)

GR. OTOK V
EGEJSKEM

MORJU

LETALO

ST. OBDOB-
JE PRAVEKA

SKUPINA
GLASBE-

NIKOV
SLOVENSKI
LITERARNI

ZGODO-
VINAR
(LINO)

OTOČEK V
PRESPAN.

JEZERU
LASTNIK
TOVARNE

SNOV-
NOST,

MATERIAL-
NOST

OŠABNOST
IN PRE-

DRZNOST

PRISTA-
NIŠČE V
JUŽNI
ITALIJI

RASTLINA
KOPITNIK

SODIŠČE

RYAN
O’NEAL

IVAN
TAVČAR

POGOSTA
RASTLINA

RUS. SMUČ.
TEKAČICA

SMETANINA

ENOTA 
ZA MOČ

TINE
OREL

DIVJA
KOZA 

AZIJSKIH
GORA

STARA
MATI

HRVAŠKI
PISATELJ

(IVAN)

ST. ENOTA
ZA TLAK

SLOVENSKI
KOLESAR
(TOMAŽ)

ŽIDOVSKI
MESEC

GLAVNO
MESTO

MORAVSKE

NATRIJ
IZUMRLE
PTICE Z
NOVE

ZELANDIJE 
BALERINA
MLAKAR

15. IN 9.
ČRKA

ENOST

GREGOR
TERDIČ

PRIPADNIK
MONOV V

MJANMARU
IN TAJSKI

NACE ŠUMI

NESO-
GLASJE

VELIKO
LISTNATO

DREVO

PRIPRAVA IZ
OGRODJA Z
MREŽO ZA
ČIŠČENJE

ŽITA

 GIONTINI: ljubljanski knjigarnar MANETON: egiptovski zgodovinopisec
 ALAVITI: islamska sekta ARANDA: španski politik
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NOV ODDAJNIK RADIA 1

Odslej nas na 90,6 FM slišite bolje
Frekvenca 90,6 je med prebivalci Brezovice, Vrhnike, Borovnice, Horjula in Dobrove že dolgo zasidrana kot frekvenca, na 

kateri jih čaka veliko dobre glasbe, zabavnih vsebin, simpatičnih voditeljev, predvsem pa največ novic iz okolja, v katerem živijo. 

Odslej pa nas lahko na frekvenci Radia 1 Orion, 90,6 FM, slišite še bolje in dlje, saj smo ravno v teh dneh dobili nov oddajnik 
na Krimu, ki nam omogoča boljši signal in večjo slišnost tudi na Škofljici, v Grosuplju, na Igu in v Ljubljani. Tako boste lahko na 
frekvenci 90,6 FM že zjutraj izvedeli novice iz vaših krajev, ki vas bodo spremljale še dopoldne in tudi popoldne na poti domov.

Na naši spletni strani www.r-orion.com pa lahko v miru preberete največ novic iz vaših krajev na enem mestu. Prepričani 
smo, da vam bodo v vsakdanjem življenju koristile predvsem informacije o prekinitvi dobave elektrike, prekuhavanju vode, 
izidih lokalnega časopisja, cepljenju proti steklini. 

Pobrskate lahko tudi med največjim izborom prireditev v naših krajih in prepričani smo, da boste zagotovo našli kakšno zase. 
Vsi, ki pripravljate prireditve ali imate pomembno obvestilo, pa se lahko v vsakem trenutku obrnete na nas: po elektronski pošti  
info@r-orion.com ali po GSM na 041 200 600. Potrudili se bomo, da bo za vas izvedelo veliko ljudi.

Ekipa Radia 1 Orion

OBVESTILO DRUŠTVOM
Vsa društva obveščamo, da lahko podatke o svojih prireditvah pošljete na Radio 1 Orion (e-pošta: info@r-orion.com ali GSM: 

041 200 600), kjer jih bodo brezplačno objavili v svojem programu.

Izkoristite to možnost!



Gospod Buè in gospa Buèa malo poèivata!
Foto: A. Pogaènik Katja Zof se pripravlja na met kopja Kristian Grunfeld na prvem mestu

Olimpijski duh med èlani ŠDM Špela Škofljica

Č lani Š DM Š pela zopet uspeš niČ lani Š DM Š pela zopet uspeš ni

Niagarski slapovi na meji med Kanado in ZDASkupaj z Balohom na zmagovalnem odru

S kolesom po Severni AmerikiS kolesom po Severni Ameriki

Zbiralna akcija papirja OŠ Škofljica

Dogodki v barvahDogodki v barvah

Aleš Juvanc



Razvitje prapora
Č ebelarskega druš tva

Razvitje prapora
Č ebelarskega druš tva


