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Kazalo - Uvodnik

Uvodnik
Morda ste nekoliko presenečeni nad naslovnico s prizori, ki verje-

tno na prvi pogled nimajo ničesar s vsebino, prevladujočo v tokratni 
izdaji Glasnika. V njej boste lahko prebrali veliko poročil z dogod-
kov ob občinskem prazniku. Naslovnica pa odraža nekaj drugega. 
Ste že ugotovili kaj?

Načeloma naslovnica pripada pomembnim dogodkom preteklega 
meseca. Tokrat pa smo se v uredništvu odločili, da nanjo v smi-
slu zrcalne podobe aktualnim dogodkom nanizamo odprte projekte 
oziroma težave, ki nas pestijo. Dokler ne bomo napravili temeljev, 
ne bo mogoče trdno graditi dalje. Zato se nam zdi pomembno, da 
vedno znova opozarjamo na pereče probleme in odprta vprašanja.

September je bil res nabit z dogodki. O nekaterih boste lahko brali 
v prihodnji številki, saj jih v to zaradi zaključka redakcije nismo 
mogli vključiti. Veliko predstavnikov društev me je klicalo, da bi 
prišli in poročali o njihovem dogodku. Nekatere sem moral odkloni-
ti. Člani uredniškega odbora smo najprej uredniki, torej da gradivo, 
ki ga povečini prispevate občani, uredimo in ga v obliki Glasnika 
posredujemo vam. Tega, da bi pokrivali še prireditve in dogodke, 
zlasti junija in septembra, ko je dogodkov največ, ne moremo za-
gotoviti, saj urednikovanje predstavlja našo dodatno dejavnost. Vsi 
smo polno zaposleni, pa ne na občini, kot mislite nekateri. Tako se 
mi je zadnjič zgodilo, da me je na osebni mobitel, ki je objavljen v 
kolofonu, klical občan, ker se na občini ni nihče javil, misleč, da 
sem tam v službi in da mu bom lahko pomagal pri njegovi zadregi. 
Zgodilo se je tudi, da je klicala občanka in zahtevala, da jo pokličem 
nazaj, ker ima predplačniški sistem na svojem telefonu. Ko sem ji 
pojasnil, da gre za moj osebni telefon, je bila začudena. S tem ne 
želim povedati, da Glasnik izhaja na moje stroške, ker ne, saj občina 
zagotovi dovolj sredstev, je pa vanj vloženega veliko prostovoljnega 
dela in časa, pa tudi konkretnih stroškov, ki jih imamo člani uredni-
škega odbora in niso nikjer zavedeni. Ob tem prosim, da o dogod-
kih, ki jih organizirate, skušate sami pripraviti prispevke za Glasnik. 
Večkrat sem že poudaril, kako pomemben je občinski časopis za 
lokalno zgodovino. Čez nekaj desetletji bo njen glavni vir, zato je 
pomembno, da čim več dogodkov zabeležimo v sliki in besedi. Ob 
tem se znova zahvaljujem vsem, ki redno in točno oddajate prispev-
ke. Z mnogimi zelo pohvalno sodelujemo.

Jesen je čas, ko s polja pobiramo pridelke zemlje. Mnogi pri-
spevki, zbrani v tem Glasniku, govorijo o pridelkih naših društev, 
posameznikov, občinske uprave … Tudi Glasnik je pridelek, ki ga 
desetkrat v letu pošljemo v vaš dom z upanjem, da nas kot lokalno 
skupnost povezuje – ne glede na to, kakšne novice prinaša. Vsakr-
šne so namreč naše in prav je, da smo o njih obveščeni in da se o njih 
pogovarjamo. Tako utrjujemo zavest o pripadnosti lokalni skupno-
sti, ki je za njen uspeh zelo pomembna.

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 15. oktobra 2009. 
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Novice iz občinske hiše

27. redna seja občinskega sveta, 3. 9. 2009

Na Lavrici Hofer, nove oddelke vrtca pa v mobilne enote
V skrajšani obliki vam predstavljamo 

vsebino seje. 
V uvodu so sprejeli in potrdili zapisnik 

26. redne seje in pregledali realizacijo 
sklepov. 

Sledilo je poročilo o sprejetju rebalansa 
proračuna. Povečali so sredstva za oskrb-
nine, vzdrževanje cest in pločnikov, kana-
lizacijo na Žagarski cesti, nakup zemljišč 
in inženiring pri OŠ Lavrica; ne bo pa še 
gradnje OŠ ter pločnika na Šmarski cesti. 
Predvideli so sredstva za projekte, ki se 
bodo financirali iz evropskih sredstev. Ce-
lotni predlog z ustrezno razlago so spreje-
li soglasno. 

Proračun 1. polletja 2009: Realizirani 
so bili naslednji finančni dogodki: prihod-

ki so bili realizirani 43,6% , odhodki pa 
31,1%; v tem času so se nadaljevala dela 
na POC; kanalizacija na Žagarski cesti se 
je zaključila. 

Problematika vrtcev: Zagotovljeni so 
novi prostori za 3 oddelke v vrtcu v na-
selju Lanovo. Prijavljeni koncesionar ne 
izpolnjuje pogojev. Trenutno je v zaseb-
nem vrtcu Smrkolin 20 otrok. V javnem 
vrtcu je pa 12 oddelkov, kjer je vpisanih 
215 otrok (Škofljica 66, Gratova 14, La-
vrica 94, Lanovo 41). Skupaj je na čakalni 
listi 115 otrok, število pa se še povečuje. 
Občina potrebuje vsaj 6 dodatnih oddel-
kov. Hitra rešitev so mobilne enote na La-
vrici in Škofljici. Vsi postopki za mobilne 
enote so enaki kot za zidane, le postavi-

tev je hitrejša. Glede mobilne rešitve še 
ni dokončne odločitve, zato bo občinska 
uprava predlagala novo rešitev z vsemi 
elementi. 

Predlog staršev za sprejem pravilnika o 
subvencioniranju varstva otrok so zavrnili. 

Potrdili so ustrezno dokumentacijo za 
gradnjo trgovine HOFER na Lavrici (lo-
kacija je nasproti Hotela Grandvid ), kjer 
bo ob Dolenjski cesti prestavljena tudi av-
tobusna postaja. 

Sprejeli so sklep o dovoljenem manj-
šem odstopanju od določil prostorskega 
akta pri gradnji TPS BLATNIK.

Poleg naštetega so svetniki dobili še od-
govore na nekaj svojih vprašanj.

Andrej Pogačnik

Slavnostna seja občinskega sveta

Jordan: Naredili smo veliko!
Letos je slavnostna seja občinskega sve-

ta potekala na sam praznik Občine Ško-
fljica – 1. septembra. V kulturni dvorani 
na Škofljici se je zbralo kar nekaj pred-
stavnikov društev in občanov. Občinski 
svet je prisostvoval v nepopolni zasedbi.

V uvodni besedi je prisotne nagovo-
ril župan Boštjan Rigler. Opozoril je na 
pomen občinskega praznika in pojasnil 
temelj njegovega praznovanja: začetek 
šolstva v naši občini. Po himni je sledil 

krajši kulturni program v izvedbi učencev 
OŠ Škofljica.

Osrednji govornik slavnostne seje je bil 
letos podžupan Ivan Jordan. Orisal je pre-
hojeno pot in poudaril, da smo v času lo-
kalne samostojnosti naredili veliko, zlasti 
če primerjamo stanje ob ustanovitvi ob-
čine z današnjim. Delo občinskega sveta 
je označil kot konstruktivno, saj načelo-
ma vse točke dnevnega reda sej svetniki 
predhodno uskladijo na sejah posameznih 

komisij. Tako je zavrnil tiste, ki dvomijo 
v pošteno delo svetnikov.

Sledila je predstavitev letošnjih preje-
mnikov občinskih priznanj:

LISTINO OBČINE ŠKOFLJICA 
prejme Darko Matjaž, stanujoč Glinek 
2 d, Škofljica, za aktivno delovanje v 
PGD Škofljica. 

Gospod Darko Matjaž je član PGD 
Škofljica od leta 1977. Z izobraževanjem 
je pridobil čin višjega gasilskega časni-
ka I. stopnje in je tudi poklicni gasilec. 
Vseskozi je dosledno opravljal funkcijo 
podpoveljnika in s svojim delom dvignil 
ugled gasilskega društva. Zavzema se za 
napredek, čim boljšo operativno pripra-
vljenost in usposobljenost gasilcev. 

LISTINO OBČINE ŠKOFLJICA 
prejme Ivan Štepec, stanujoč Ravenska 
pot 34, Škofljica, za aktivno delo v Dru-
štvu upokojencev Škofljica na področju 
športa in rekreacije. 

Gospod Ivan Štepec že 16 let aktivno 
deluje na področju športa ter rekreacije in  
je tudi dolgoletni praporščak društva upo-
kojencev. Med drugim vodi tekmovalno 
sekcijo v streljanju, ki vsa leta na med-
društvenih tekmovanjih zaseda nagrajena 
mesta. S svojim zgledom in besedo spod-
buja starejše občane k različnim vrstam 
rekreacije, primernim njihovim zmožno-
stim, in jo tudi sam udejanja. Tudi ob 
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posameznih akcijah v občini z veseljem 
priskoči na pomoč.  

LISTINO OBČINE ŠKOFLJICA  
prejme Janez Skubic, stanujoč Šmar-
ska cesta 89 Škofljica, za prispevke k 
ohranjanju kulturne dediščine. 

Gospod Janez Skubic je kot pobudnik 
za promocijo naselja Lanišče pričel s se-
janjem lanu in njegovo predelavo.  S tem 
projektom je oživela tradicija naših pred-
nikov. Njegova ideja bo pripomogla k 
obujanju starih običajev in razvoju turiz-
ma na podeželju. Gospod Janez  Skubic 
pa je izredno aktiven tudi pri organizaciji 
različnih prireditev, ki so vezane na našo  
kulturno dediščino, še posebej si priza-
deva za ohranjanje spomina na nekda-
njo veličino gradu Lisičje in posamezne 
pomembne obletnice. Prav tako vedno 

znova poudarja pomen ohranjanja zdrave 
narave in pravilnega odnosa do zemlje, 
s čimer skrbi za našo ekološko zavest.  
LISTINO OBČINE ŠKOFLJICA  
prejme Hedvika Škerjanc, stanujoča 
Gratova ulica 14, Škofljica,  za aktivno 
delo v Društvu upokojencev Škofljica 
na področju sociale. 

Gospa Hedvika Škerjanc je članica 
Društva upokojencev Škofljica od leta 
1992.  Vseh 17 let je aktivna na področju 
socialnega varstva starejših. Predvsem je 
dejavna pri izvajanju zdravstveno pre-
ventivnih ukrepov, kot je redno merje-
nje krvnega tlaka, sladkorja, holesterola.  
Obiskuje starejše na domu,  jim svetuje, 

odkriva njihove težave in le-te posredu-
je v reševanje pristojnim službam. Kot 
prostovoljka dela na terenu v okviru vse-
slovenskega projekta ZDUS »Starejši za 
večjo kakovost življenja doma«.  

LISTINO OBČINE ŠKOFLJICA  
prejme Anton Mušič, stanujoč Albreh-
tova ulica 12, Škofljica,  za aktivnosti 
na različnih področjih dela in življenja 
v občini. 

Gospod Anton Mušič sodi med tiste 
prebivalce občine, ki s svojim delom pu-
ščajo močan pečat v občini. Dejavno je 
sodeloval pri gradnji župnijske cerkve na 
Škofljici, sedaj pa na različne načine so-
deluje v samem župnijskem življenju. Že 
vrsto let je neutrudni član Župnijske kari-
tas Škofljica, ki se odlikuje s svojo skrbjo 
za vse, ki so potrebni takšne ali drugačne 
pomoči. Bil je pobudnik ustanovitve Ob-
činskega odbora Nove slovenske zaveze, 
ki ga vodi z vso skrbjo in predanostjo. 
Prav tako je bil uspešen občinski svetnik. 
Gospod Anton Mušič je človek, ki je ve-
dno in povsod pripravljen pomagati lju-
dem in darovati  svoje bogate izkušnje v 
korist širše skupnosti. 

PLAKETO OBČINE ŠKOFLJICA 
prejme Alojzij Kraškovic, stanujoč Pri-
mičeva ulica 30, Škofljica, za aktivno 
delovanje v PGD Škofljica. 

Gospod Franc Kraškovic je vstopil v 
gasilsko organizacijo leta 1959. V želji po 
aktivnem delovanju na področju operati-
ve se je usposabljal in pridobival gasilsko 
izobrazbo na različnih področjih požarne 
varnosti. Dolga leta je bil predsednik nad-
zornega odbora PGD Škofljica, leta 2002 
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pa je bil izvoljen za predsednika društva in 
to funkcijo opravljal do leta 2008. Zavze-
ma se  za razvoj gasilstva ne le v svojem 
kraju, temveč na območju celotne občine 
ter sodeluje tudi s sosednjimi  gasilskimi 
zvezami Občine Ig in Občine Grosuplje. 
Pri svojem delu je predan in neutruden, 
saj ve, da je gasilstvo pomembna dejav-
nost vsake širše skupnosti.  

GRB OBČINE ŠKOFLJICA prejme 
Jože Rus, stanujoč Ulica bratov Za-
krajšek 3, Škofljica, za aktivno delo na 
področju lokalne samouprave. 

Gospod Jože Rus je kot predsednik 
gradbenega odbora od leta 1975 do leta 
1983 aktivno sodeloval pri izgradnji te-
lefonije na območju takratne Krajevne 
skupnosti Škofljica. Nato je bil do leta 
1987 predsednik Sveta KS Škofljica in se 

aktivno vključil v izgradnjo komunalne 
infrastrukture. Tudi po končanem predse-
dniškem mandatu je bil dejaven na različ-
nih področjih lokalne samouprave in tako 
s svojim delom ter idejami prispeval  k 
razvoju kraja.

Ob podelitvi je gospod Anton Mušič 
opozoril, da je njegovo priznanje v ne-
skladju z odlokom o občinskih prizna-
njih. V utemeljitvi so namreč navedli vsaj 
25 let njegovega dela, priznanje, ki mu je 
bilo podeljeno, pa se podeljuje za dosežke 
za zadnje leto (7. člen). V bistvu so glede 
na utemeljitve vsi prejemniki priznanja 
prejeli napačno priznanje, morali bi preje-
ti plaketo in ne listine. Zaradi tega smo se 
obrnili na svetnico Natašo Dolamič Kon-
tar, predsednico KVIAZ – komisije pri 
občinskem svetu, ki je zadolžena tudi za 

podeljevanje priznanj oziroma nagrad, da 
bi nam pojasnila sklep komisije oziroma 
podala komentar na opozorilo gospoda 
Mušiča. Gospa Dolamič Kontar se je stri-
njala, da je morda odlok nekoliko nejasen 
v razlikah med listino in plaketo, hkrati 
pa pojasnila, da se listina podeljuje tistim 
občanom, ki s svojim delom prispevajo za 
blagor določenih družbenih skupin, pla-
keto pa tistim, ki s svojim delom vplivajo 
na kakovostnejše življenje vseh občanov. 
Dodala je še, da bo predlagala spremem-
bo odloka, tako da v prihodnje ne bo pri-
hajalo do nejasnosti.

Intervencija ni skalila slavnostnega 
vzdušja, ki se je nadaljevalo ob zakuski 
in pijači.

Iztok Petrič

Zahvala ob občinskem prazniku
Za nami je prijetno praznovanje občinskega praznika, ki so ga na različne načine obogatili posamezniki, društva in ustanove. 

Rad bi se zahvalil podžupanu Romanu Brunšku za koordinacijo vsega dogajanja, pripravo in realizacijo različnih prireditev ter 
podžupanu Ivanu Jordanu za pomoč. Enako velja zahvala tudi mojim sodelavcem v upravi. Prav posebej pa sem vesel odziva 
predsednic in predsednikov društev, njihovih članov ter posameznih občank in občanov, saj je bilo letos res veliko uspešnih 
prireditev. Iskrena hvala vsem. Prisrčna zahvala tudi vsem nastopajočim na občinskih prireditvah in še posebej Likovni skupini 
2002, ki je s svojimi slikami obogatila sceno osrednje prireditve. Naj nam bo praznovanje spodbuda za uspešno nadaljnje delo.  

Boštjan Rigler, župan

50 malčkov ostalo pred vrati vrtca

Starši zavrnjenih otrok občini poslali seznam očitkov, 
župan jih zavrača

Tudi ob koncu letošnjega poletja je 
problematika premajhnih kapacitet za 
varstvo predšolskih otrok dosegla vr-
hunec z odprtim pismom, ki so ga starši 
zavrnjenih otrok naslovili na župana Bo-
štjana Riglerja.

V pismu so župana opozorili ne le na 
vprašanje kakovosti življenja družin z 
majhnimi otroki, pač pa tudi na dosle-
dno izvajanje zakonodaje. Občini očita-
jo šest nedoslednosti, ki jih župan zavra-
ča. Poglejmo jih kar po vrsti, kot so jih 
starši navedli v pismu:

1. Občina ne izvaja Zakona o vrtcih, ki 
v 10. členu pravi, da so občine na svojih 
območjih dolžne zagotavljati zadostno 
število kapacitet v javnih vrtcih ali po 
potrebi razpisati koncesijo.

Občina dosledno sledi programskim 
načelom 10. člena Zakona o vrtcih, saj 
je že v letu 2008 pričela z iskanjem pro-
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storskih zmožnosti, v letu 2009 pa tudi 
odprla tri nove oddelke javnega vrtca. 
Ravno tako je v letu 2009 razpisala jav-
ni razpis za podelitev koncesije, na ka-
terega se je prijavil zgolj en ponudnik, 
vendar pogoji za podelitev koncesije 
niso bili podani. Občina je z zasebnim 
vrtcem sklenila pogodbo, na podlagi 
katere bodo tudi starši, ki imajo otroke 
vključene v zasebni vrtec Smrkolin, lah-
ko uveljavljali znižano plačilo vrtca, kar 
brez posebnega sklepa občinskega sve-
ta občine ne bi bilo mogoče. Občina je 
z reševanjem prostorske problematike 
vrtcev pričela že v letu 2001 in ponov-
no v letu 2004 s prostorsko preveritvi-
jo umestitve prizidka k objektu vrtca na 
Škofljici, vendar sama izvedba zaradi 
nedokončanega denacionalizacijskega 
postopka ni bila mogoča. V avgustu le-
tošnjega leta smo ponovno prejeli od-
ločbo Upravne enote Ljubljana, s katero 
je zahtevek za vračilo predmetne nepre-
mičnine zavrnjen, in če se denacionali-
zacijski upravičenec ne bo pritožil, bodo 
prostorski pogoji za postavitev dodatnih 
enot vrtca izpolnjeni. Očitki občanov, da 
občina ne spoštuje Zakona o vrtcih, so 
neutemeljeni.  

2. Občina ne izvaja Odredbe o pogojih 
za ustanavljanje javnih vrtcev, po kateri 
je dolžna spremljati demografska giba-
nja ter pripraviti oceno gibanj za nasle-
dnjih pet let. 

Očitek ne vzdrži, saj se občina zaveda 
svoje obveznosti in je v prostorskih aktih 
pogoje za gradnjo infrastrukture (šole, 
vrtci, domovi za ostarele) tudi vedno 
zagotavljala. Vrsto let bistvenih težav s 
problematiko pomanjkanja prostorov v 
vrtcih ni bilo, saj je veliko staršev svoje 
otroke vključevalo v vrtce, ki so bili blizu 
njihove zaposlitve, torej v Ljubljani, in 
nihče ni bil pripravljen na spremembo 
politike MOL pri sprejemanju otrok v 
vrtce, ki je dala prednost otrokom s stal-
nim prebivališčem v Ljubljani, bistveno 
pa je na povečanje prosilcev za prosta 
mesta v vrtcu vplival tudi ukrep države, 
po katerem je varstvo drugega otroka, če 
sta oba vključena v vrtec, za starše za-
stonj. Občina je tudi več zaporednih let 
pričakovala skorajšnji konec denacio-
nalizacijskega postopka in prosto pot do 
razpolaganja z nepremičninami, ki so že 
bile v njeni lasti, vendar na njih ni smela 
graditi. 

3. Občina diskriminira predšolske 

otroke, češ da je Pravilnik o sprejemu 
otrok v vrtec v neskladju z načelom 
enakega obravnavanja, ki ga zagotavlja 
istoimenski zakon in zagotavlja enako 
obravnavanje ne glede na osebne okoli-
ščine v zvezi z dostopom do dobrin in 
storitev, ki so na voljo javnosti. Pravil-
nik bi menda lahko določal le postopek 
vpisa in oblikovanje prioritetnih list, ne 
pa tudi o tem, ali bo otrok sploh sprejet 
v vrtec ali ne.

Pravilnik je po mnenju občine pripra-
vljen korektno, zavedati pa se je potreb-
no, da je rezultat vsakokratnega razvr-
ščanja vedno nek seznam, ki ima prvo- in 
zadnjeuvrščenega. Prednostni kriterij za 
enega pomeni neprednostni za drugega. 

4. Občina starše zavrnjenih otrok sili 
v nezakonito iskanje varstva na črnem 
trgu tovrstnih storitev, ker v občini prak-
tično – razen zasebnega vrtca Smrkolin, 
katerega kapacitete ne zadostijo povpra-
ševanju – ni mogoče najti legalne oblike 
zasebnega varstva.

Predmetno regulativo ureja država, ki 
predpisuje standarde. Ravno tako je dr-
žava tista, ki dopušča morebitno delo na 
črnem trgu. Res pa je, da so za varstvo 
otrok v prvi vrsti odgovorni starši in da 
tega bremena na občino ne morejo pre-
nesti. Sami se odločajo za vrsto in obli-
ko varstva svojih otrok, seveda v okviru 
razpoložljivih možnosti.  

5. Občina pozablja, da izvorna naloga 
upokojenih babic in dedkov ni popra-
vljanje napak občinske uprave. Babice 
in dedki, ki so s samoprispevki gradili 
sistem javnega otroške varstva, niso dol-
žni dnevno varovati svojih vnukov. 

Tega dejstva naša občina ni nikoli za-
nikala. 

6. Občina pozablja, da je njena izvorna 
skrb za potrebe tudi najmlajše starostne 
skupine prebivalstva. Vsi starši otrok 
plačujejo davščine in so volivci, enako 
bo z njihovimi otroki. 

Izvorna skrb občine je tudi in ne samo 
zgolj skrb za potrebe najmlajše starostne 
skupine. Občina je skrb za potrebe naj-
mlajših že izkazala in pokazala, saj kar 
14,08 % stroškov celotnega občinskega 
proračuna zajemajo stroški za varstvo in 
vzgojo predšolskih otrok, če pa te stroške 
upoštevamo glede na odstotek odhodkov, 
namenjenih predšolskim otrokom, in gle-
de na planirane prihodke, zmanjšane za 
komunalne prispevke (torej prispevke, 
ki so namenjeni izključno investicijam 

v komunalno infrastrukturo), znašajo 
26,24 %. Samo v letu 2009 naj bi stro-
šek za izvajanje dejavnosti predšolske 
vzgoje znašal kar 1.631.024,00 €. Ven-
dar obveznost občine ni vezana zgolj na 
dejavnost predšolskega varstva, temveč 
mora zagotavljati tudi varstvo starejših, 
šoloobveznih otrok in brezposelnih oseb. 
Poskrbeti mora za vodooskrbo, za rav-
nanje z odpadnimi vodami, za upravlja-
nje z vsemi objekti, vključno s stavbami, 
pokopališči, cestami, javno razsvetljavo. 
Zagotoviti pogoje za izvajanje avtobu-
snega prometa, razvoj gospodarstva, tu-
rizma, kmetijstva, skrbeti za razvoj špor-
ta, kulture in delovanja gasilske službe. 
In tako naprej. Vse to ima svojo ceno, 
občinski »žakelj« pa ima svoje dno. 

Svoje očitke so zaključili z zahtevo po 
končni in dokončni rešitvi problema do-
stopnosti otroškega varstva predšolskih 
otrok. Občina na to odgovarja, da se 
problema zaveda in da z vso skrbnostjo 
vodi postopke za rešitev te problemati-
ke, opozarja pa, da je sama rešitev od-
visna predvsem od finančnih zmožnosti.

V nadaljevanju so starši zahtevali 
sprejem Pravilnika o subvencioniranju 
varstva otrok, ki niso bili sprejeti v pro-
grame vrtca. Predlagali so, da občina 
odklonjenim otrokom odpravi negativne 
posledice zavrnitve s subvencijo, ki naj 
bi bila enaka mesečnemu povprečnemu 
prispevku naše občine za v vrtec vključe-
nega otroka. S tem bi občina staršem ne 
glede na njihov finančni položaj financi-
rala 70 % cene javnega vrtca, kar v pov-
prečju pomeni 313 € mesečno, na letnem 
nivoju pa to pomeni približno 187.800 €. 
Ob tem je potrebno poudariti, da bi bila 
občina kljub subvenciji še vedno dolžna 
zagotoviti dodatna prosta mesta, hkrati 
pa bi se lahko zaradi finančnih koristi 
povečalo tudi število prosilcev. Občinski 
svet je predlog staršev zavrnil.

Dejstvo je, da se vsi odgovorni pro-
blematike globoko zavedajo in zavestno 
pristopajo k njenem reševanju. O tem 
priča zlasti to, da občinski svet vedno 
podpre vlaganja v razvoj in širjenje ka-
pacitet. Hkrati pa se moramo vsi zave-
dati, da ima občinski proračun omejene 
zmožnosti in da, kot je poudaril župan, 
tudi druge obveznosti, ki jih ne moremo 
povsem zanemariti na račun enega pro-
blema.

Iztok Petrič 
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Podžupan Roman Brunšek je v zvezi 
z reševanjem vrtčevske problematike 
povedal:

»Potem ko smo se v marcu lanskega 
leta seznanili z velikim številom odklo-
njenih otrok, smo z županom v skladu z 
10. členom Zakona o vrtcih začeli iskati 
možnosti dodatnih prostorov. Po obisku 
ministrstva za šolstvo, po ogledu nekate-
rih lokacij in po proučitvi različnih vari-
ant smo se odločili za ureditev treh igral-
nic v naselju Lanovo, saj se je to v tistem 
trenutku nakazovalo kot edina realna in 
hitro uresničljiva rešitev za večje število 
sprejetih otrok. Žal so se postopki pre-
cej zapletali, zato je bilo potrebno veliko 
usklajevanj in pogajanj, da se je projekt 
realiziral do 24. avgusta letošnjega leta, 
ko smo pridobili uporabno dovoljenje in 
se je začelo varstvo v Lanovem. Pri tem 

je potrebno poudariti tesno sodelovanje z 
go. Vero Šparovec in še posebej pohvaliti 
go. Gabrijelo Golob, ki se je res izredno 
trudila, da bi bil projekt tudi investicij-
sko pravočasno realiziran. Prav tako smo 
se v tem času pogosto srečevali s starši 
odklonjenih otrok, organiziranimi v ci-
vilno iniciativo. Naslednja poteza je bila 
priprava odloka za podelitev koncesije 
za izvajanje predšolskega varstva, ki je 
bil nato celo popravljen in dopolnjen, da 
bi še lažje omogočil podelitev koncesije. 
Na razpis, ki je bil objavljen v aprilu, se 
je prijavil samo zasebni vrtec Smrkolin, 
vendar je razpisna komisija ugotovila, 
da še niso podani vsi pogoji za podelitev 
koncesije. V upravi je bil potem izobli-
kovan predlog, da se s pogodbo omogo-
či sofinanciranje plačila oskrbovalnine 
staršem iz naše občine, ki imajo otroke 
v varstvu zasebnega vrtca Smrkolin, če 
bo to sprejel občinski svet. Na zadnji seji 
občinskega sveta je bil osnutek pogodbe 
o sofinanciranju oskrbnin tem staršem 
potrjen. 

Danes je v javnem vrtcu 12 oddelkov, 
v katerih je vpisanih 215 otrok, in sicer 
na Škofljici 66, na Gratovi 14, na Lavrici 
94 in v Lanovem 41. V Lanovem je otrok 
s posebnimi potrebami, zato je en otrok 
manj od možnih normativov. Pri letniku 
2005 pa sta še vedno dve prosti mesti, 
zato je zavod na občino poslal predlog, 
da se starše otrok, rojenih 2005, javno 
pozove (lokalni časopis, spletna stran 
vrtca), da lahko otroka vpišejo v vrtec. 
Poziv staršem še vedno velja. Tako je 
bilo v tem letu sprejetih 89 otrok. Še ve-
dno pa žal ostaja veliko odklonjenih, saj 
je bilo takšnih 63 otrok, od tega je bilo 
1. septembra starih manj kot 11 mesecev 
33 otrok, vendar bodo le-ti dopolnili po-

trebno starost v zelo kratkem času in bi 
se lahko tekom leta vpisali. Torej je takih 
otrok, ki bi lahko bili sprejeti v vrtec 1. 
septembra, skupaj 30. Seveda pa so ta-
koj po 31. marcu prihajale nove vloge, 
zato je trenutno 115 vlog za sprejem. Ta 
številka se stalno povečuje, saj vloge re-
dno prihajajo, ni pa preverjeno, ali gre 
za otroke samo iz naše občine, kakšna je 
njihova starost idr. Prav tako bo veliko 
iskalcev vrtca po vselitvi novega naselja 
na Lavrici. Predvidevamo, da bi potrebo-
vali vsaj 6 oddelkov, namenjenih pred-
vsem letniku 2009, če želimo zmanjšati 
število odklonjenih otrok. Najhitreje vi-
dna rešitev je postavitev mobilnih vrtcev 
ob obstoječih vrtcih na Lavrici ali Ško-
fljici. Vedeti pa je potrebno, da se mora 
za mobilne enote zagotoviti zemljišče, 
urediti komunalo, pridobiti gradbeno 
dovoljenje in pripraviti ustrezno finanč-
no in organizacijsko strukturo. Zato smo 
predlagali občinskemu svetu sklep, da 
občinska uprava nadaljuje z iskanjem 
novih možnosti za ureditev problematike 
vrtca in z županom do osnutka proračuna 
pripravi konkreten predlog za namestitev 
mobilnih enot, ki bo vseboval finančno 
konstrukcijo z vsemi potrebnimi elemen-
ti (lokacija, zemljišče, število oddelkov, 
organizacijski stroški) ter tudi terminski 
plan. Občinski svet, ki je tudi do sedaj 
vseskozi soglasno podpiral vsa priza-
devanja uprave pri reševanju vrtčevske 
problematike, je tak sklep podprl in ob-
činska uprava je že začela s potrebnimi 
postopki. Ni pa svet sprejel podanega 
predloga pravilnika o subvencioniranju 
varstva otrok civilne iniciative staršev 
odklonjenih otrok, saj je bil mnenja, da 
naj se sredstva namenijo ureditvi novih 
oddelkov.«

Ljubljanski mestni potniški promet  
tudi v naši občini še to jesen?

Potrebe podaljšanja proge št. 3 že dolgo 
burijo duhove med občani Občine Ško-
fljica. Na 21. redni seji občinskega sveta 
Občine Škofljica dne 27. 1. 2009 so bile 
podane prve informacije o tej zadevi. Ta-
krat so zbrani slišali kar nekaj razlogov, 
da je zahteva predraga in nesprejemljiva. 

Istočasno kot Občina Škofljica je na 
enaki problematiki delala Občina Brezo-
vica za progo št. 6. Šest mesecev trdega 
dela med Občino Brezovica in Mestno 

občino Ljubljana (MOL) je rodilo bolj 
sprejemljive pogoje. Burno problematiko 
o podaljšanju raznih prog v MOL je skrb-
no spremljal podžupan Ivan Jordan. 

Ko so v Občini Brezovica ustrezno 
rešili potrebe primestnih potnikov, se je 
recept upeha prenesel še na Škofljico. Jor-
dan je osebno sledil dogajanjem, pridobil 
vozni red in imel več sestankov z župa-
nom Brezovice (o številu potnikov in na-
činu sofinanciranja). Dosedanje zahteve 

MOL, LPP za Občino Škofljica niso bile 
sprejemljive. Ob večkratni pobudi MOL 
in pomoči župana Občine Brezovica so 
uskladili nov termin sestanka za 4. sep-
tember 2009. Na sestanku so bili prisotni 
župani MOL, Škofljice (skupaj s podžu-
panom Jordanom) in Brezovice.

Ob tej priliki je MOL pristal, da Občini 
Škofljica ponudi enake pogoje kot Občini 
Brezovica. To pa pomeni, da odpade na-
kup novih avtobusov na stroške Občine 
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Škofljica. V predlogu nove pogodbe pa se 
upošteva število potnikov, strošek prevo-
za in zaslužek. 

Če bo vse prav, bi proga št. 3 morala 
začeti obratovati še to jesen. Vse to pa je 
odvisno od pridobitev ustreznih dovoljenj 
in soglasij različnih organov, ureditve po-

stajališč in drugih potrebnih podrobnosti. 
Časa ni veliko, je pa veliko dela in stro-
škov. Na Škofljici se bo proga št. 3 kon-
čala pri osnovni šoli. Voznega reda še ni 
in se usklajuje. Ko bo vse podrobno dore-
čeno, bodo podpisali pogodbo med MOL, 
LPP in Občino Škofljica. 

Prav verjetno je, da bo prišlo do zaka-
snitve, pa kljub temu slaba volja ni po-
trebna. Trenutni postopki tečejo v skladu 
z ustnim dogovorom. Morda pa trud vseh 
akterjev ne bo zaman.

Andrej Pogačnik

Občinske gospodarske in komunalne dejavnosti
Gospodarstvo

V juniju 2009 so iskali ponudnika za iz-
delavo protokolarnega darila, ki je sesta-
vljen iz lanenega prtička z motivom gradu 
Lisičje in lončene skodelice. 

Od junija do septembra so se vrstile 
aktivnosti pri pripravi odprtja kmečke tr-
žnice pod Ruskovim kozolcem. Več o tem 
si lahko preberete na naslednjih straneh 
Glasnika. 

V tem času je tekel tudi nabor projektov 
za letni izvedbeni načrt v okviru Lokalne 
akcijske skupine LEADER.

Še vedno je odprt javni razpis za plači-

lo zavarovalnih premij v kmetijstvu. Zato 
velja poziv kmetom, da oddajo svoje vlo-
ge. 

Komunala
Od junija 2009 do septembra so opra-

vljali dela na sanaciji kurilnice v občin-
ski stavbi. Prav tako so opravili sanacijo 
meteorne vode okrog občinske stavbe in 
delno asfaltiranje pred občinsko stavbo. 

Posledica teh del je bila še sanacija do-
vozne poti s Kočevske ceste. Ta dela bodo 
posledično znižala vzdrževalne stroške. 

Na Orlah so na dveh svetilkah javne 

razsvetljave opravili dodatna vzdrževalna 
dela. 

V Smrjenah so popravljali muldo na ce-
sti v dolžini 100 m.

V Lisičjem so urejali meteorno kanali-
zacijo pri viaduktu.

Na Lavrici na kulturnem domu so ure-
dili sanacijo strehe na 20 m² in uredili tal-
ne obloge.

Imeli so obisk požarne inšpekcije za ob-
činsko stavbo. Natančen pregled je poka-
zal zelo pohvalno skrb in odlično oceno.

Andrej Pogačnik

Iz krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti
Lavrica

Lavrica – urbanistični pohabljenček
Na Lavrici se na veliko gradi – pretežno 

stanovanja. Občinski svetniki so vse pre-
dloge za stanovanjsko gradnjo potrjevali 
kot po tekočem traku. Nihče se ni nikoli 
vprašal, kako pa je z infrastrukturo, če 
gradnja le-te sledi potrebam kraja in kje 
se zbirajo sredstva za ta namen. Tudi na 
moje pripombe na občinskem svetu, da 
zazidalno politiko na Lavrici vodijo po-
litiki in ne občinske strokovne službe, ni 
bilo odziva. Sprašujem se, v kolikšni meri 
je bil upoštevan prvotni zazidalni načrt. 
Človek bi pričakoval, da bo skladno z 
razvojem družbe rasla tudi kvaliteta bi-
valnega prostora. Ali se je to na Lavrici v 
obdobju naše občine tudi zgodilo? 

Lavrica ni več vas, kot ja bila pred na-
stankom Občine Škofljica pred petnajsti-
mi leti. V bližnji prihodnosti bo štela pri-
bližno tri do štiri tisoč prebivalcev. In kaj 
je z našo infrastrukturo?

Osnovna šola Lavrica je stara, premajh-
na in nefunkcionalna, res pa je v nepo-
sredni bližini novega še neposeljenega 
naselja s približno 370 stanovanjskimi 
enotami, vseljivimi še letos v oktobru. 
Naši desetletniki morajo vstajati ob šesti 
uri zjutraj, da lahko pravočasno pridejo k 

pouku v že sedaj premajhno šolo na Ško-
fljici. Tudi v bodoče, ko bo po sedanjih 
informacijah zgrajena in vseljiva nova 
šola v šolskem letu 2011/2012, bo okrog 
nove šole slabo poskrbljeno za otroke 
naše šole, saj bo šola ukleščena s treh 
strani s cestami, po katerih bo po naših 
predvidevanjih v konicah promet potekal 
vse prej kot tekoče. Kako bo s sredstvi za 
izgradnjo nove šole, kot mi je znano, ni še 
povsem jasno. 

Da je vrtec premajhen, vemo že več let, 
saj je bilo vsako leto odklonjenih 60 do 
70 otrok. Letošnjo pobudo staršev odklo-
njenih otrok smo obravnavali tudi na seji 
sveta KS Lavrica in zavzeli stališča, ki 
smo jih pred samo sejo občinskega sveta 
izročili županu. Nakazali smo tudi nekaj 
rešitev.

Na lokaciji ob današnjem vrtcu na La-
vrici skušati pridobiti prostor za postavi-
tev modularnih enot za razširitev obstoje-
čega vrtca.

Zemljišče skušati pridobiti z najemno 
pogodbo.

Zaradi enakopravnosti pred zakonom 
podpiramo predlog staršev, da se prizna 
subvencija za vse otroke naše občine, ki 

so si morali zaradi prostorske stiske v na-
ših vrtcih poiskati druge rešitve varstva 
svojih otrok.

Kakšno bo pomanjkanje prostih mest 
v vrtcih v naslednjih letih, bi glede na 
vselitvene kapacitete na Lavrici vodstvo 
občine moralo predvideti. Pa še statistika 
rojstev nam ne gre na roko. Upam, da so 
odgovorni na naši občini znali pravoča-
sno pobrati denar za infrastrukturo, ki so 
jo občine po zakonu svojim krajanom dol-
žne zagotoviti.

Občinski svet je na 27. redni seji, dne 3. 
9. 2009, odločal tudi o gradnji stavbe Ho-
fer na Lavrici. Njena lokacija je predvide-
na na nasprotni strani Hotela Grandvid ob 
Dolenjski cesti. Tudi temu problemu smo 

Res potrebujemo diskont?
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Iz krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti

na seji sveta KS Lavrica namenili nekaj 
pozornosti in zavzeli stališča, ki smo jih 
posredovali neposredno na sejo občinske-
ga sveta.

Večjo trgovino na Lavrici potrebujemo.
Menimo, da ponudba trgovine Hofer ni 

najprimernejša, saj je njihov način proda-
je bolj grosističnega značaja s skromnim 
izborom artiklov za vsakodnevno upora-
bo v gospodinjstvu.

Vprašljiv je tudi dostop s Kamnikarjeve 
ceste zaradi preobremenjenosti le-te. V 
nadaljevanju je potrebno upoštevati od-

mik od bodoče osnovne šole zaradi hrupa 
in onesnaževanja.

Proučiti je potrebno možnost popolnega 
dostopa samo z Dolenjske ceste po vzoru 
Hoferjeve trgovine na Rudniku.

Da bo nivojsko križišče Kamnikarjeve 
z Dolenjsko cesto gordijski vozel, je se-
daj že več ali manj znano. Študija, ki je 
bila narejena pred leti, je predvidevala kot 
sprejemljivo rešitev krožišče. Zaradi po-
manjkanja prostora bo v bližnji prihodno-
sti zgrajeno nivojsko semaforizirano križ-
išče. Ta študija je bila vezana na izgradnjo 

novega naselja in ni zajemala nove šole, 
razširitve vrtca in ne prometa, vezanega 
na trgovino Hofer. Pozidava zaledja pa 
sploh ni bila upoštevana. Vsi vemo, da 
je Kamnikarjeva po sedanji urbanistični 
zasnovi edina možna prometnica za vse 
večne čase.

Upam in želim si, da bomo ob spreje-
manju novega OPN rešili na Lavrici, kar 
se še rešiti da. Prevlada naj stroka in ne 
kapital.

Janez Gačnik,
predsednik KS Lavrica

4. večer na vasi Sela

Domov, pod ljubi, rodni krov
Sela pri Lavrici, 11. september 2009 – 

Večer na vasi na Selah je že mala tradici-
ja. Letos je bil že četrtič. Organizacijski 
odbor je resnično zelo prizadeven. Ko se 
približa jesen, so priprave končane. 

Letos se je zbralo med 110 in 120 od-
raslih (otrok nismo šteli) krajanov, dana-
šnjih in zdaj drugod živečih. Tisti, ki so 
šli nekoč od doma, se prav radi vračajo na 
Sela in okolico Klena. Prav lepo je videti 
mlade starše, ki so prišli z vozički in ma-
limi nadebudneži, ki so brez skrbi tekali 
okoli. Najstarejši obiskovalec, g. Jernej 
Vrbec, je imel 96 let. Sledili so osemde-
setletniki in tako naprej navzdol. Družba 
je bila zares pestra in dobro razpoložena. 
Vaščani so kar dobro zastopali svoje dru-
žine. Vedno niso dani pogoji za vse, veči-
na je pa le bila prisotna. 

Kakor so organizatorji v vabilu napo-
vedali, je tudi bilo. Tem je pomagalo še 
nekaj članic TD Lavrica, pa seveda gosti-

telj g. Matija Žgajnar, mesarija Blatnik in 
Ansambel Andreja Petkoviča. Pri svojem 
delu so se dobro prilagajali drug drugemu. 

Za otroke so bili še posebej zanimivi 
konji pa star zapravljivček, razna stara 
konjska oprema in še kaj. Prireditveni 
prostor – Ranč Smrečje je ravno prav od-
daljen od vasi. Tako ni bilo pritožb zaradi 
hrupa in drugih nevšečnosti.

Stari in novi vaščani so si imeli kaj po-
vedati. Z vaškim druženjem se vsaj enkrat 
letno srečajo in kakšno rečejo. Ene moti 
starost, druge zdravje pa recesija, težki 
časi in še kaj. Pa so zmodrovali, da vsega 
še bo, samo njih ne. 

Za ples in dobro voljo je skrbel duet 
Andreja Petkoviča. Plesali in rajali so dol-
go v noč, saj so bili v resnici doma. Prišli 

in odšli so peš, vozniška dovoljenja pa so 
pustili doma. 

Ko so na druženje vabili posebne goste, 
niso pozabili na župana Boštjana Rigler-
ja in podžupana Romana Brunška. Kljub 
visoki druščini so se eni in drugi zelo 
dobro počutili. Naj se vidi, kako diha in 
teče življenje brez oblastnih struktur ter 
obremenitev v mirni vasici Sela. Tu se 
vidi razlika med življenjem na vasi in 
blokovskim načinom. Morda bodo razni 
priseljenci znali izkoristiti zanimiv zaba-
viščni prostor za male in velike krajane v 
Ranču Smrečje. 

Slišati je bilo, da se ob letu osorej spet 
zberejo.

Besedilo in fotografije
Andrej Pogačnik
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Osrednja prireditev ob občinskem prazniku

Z deli, ki ostanejo
Letošnjo prireditev ob občinskem pra-

zniku je zaznamovalo več posebnosti. 
Odprtje novih prostorov vrtca Lanovo, 
dobrodelna akcija Likovne skupine 2002 
in precej dober obisk tako osrednje kot 
spremljajočih prireditev, kar je v govoru 
poudaril tudi župan.

Osrednja prireditev se je začela z odpr-
tjem novih prostorov vrtca Lanovo, ki je 
svoje prostore dobil v enem izmed stano-
vanjskih blokov istoimenskega naselja. O 
samih prostorih in stroških smo nekaj be-
sed zapisali že v prejšnji številki Glasnika. 
Kakor so ob odprtju poudarili vsi govor-
niki – župan Boštjan Rigler, ravnateljica 
Zavoda Jadviga Avsenak in odgovorna za 
vrtce Vera Šparovec – z novimi prostori 
dokončno ne rešujemo problematike, smo 
pa jo vsaj nekoliko omilili. Prav vsi so bili 

Dvorana je bila lepo zasedena

Maja Novak

Župan Boštjan Rigler ob odprtju vrtca

veseli, da se je le zgodil ta trenutek. Enota 
Lanovo ni najbolj prostorna, je pa sodob-
no opremljena in se nahaja v mirnem oko-
lju stanovanjskega naselja. Otroci se bodo 
v njej zagotovo dobro počutili. 

Odprtja se je udeležilo več predstavni-
kov družbenega in političnega življenja, 
posebej lepo pa je bilo videti mnoge mla-
de družine.

Praznovanje se je nadaljevalo v športni 
dvorani, kjer se je zbralo v primerjavi z 
lanskim letom veliko ljudi, ki so lepo na-
polnili tribuno. Prve vrste so zasedli pre-

jemniki občinskih priznanj na eni strani, 
na drugi pa nosilci javnih funkcij v naši 
občini. Kot gostje so prireditvi prisostvo-
vali nekateri župani sosednjih občin in 
poslanka v Državnem zboru Republike 
Slovenije Alenka Jeraj.

Odrska kulisa je bila tokrat sestavljena 
iz slik in vitraja Likovne skupine 2002, ki 
so jih njeni člani namenili za humanitarno 
akcijo, ki je bila predstavljena že v prej-
šnji številki Glasnika. Več o tej si lahko 
preberete v nadaljevanju.

Program so oblikovali predšolski otroci 
in šolski pevski zbor, Ana Lina Škorc na 
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Kostanj kov piknik
Sobota, 17. oktober, ob 14. uri, 

pri starem skednju nasproti gasilskega doma na Pijavi Gorici.

Vabljeni!

V primeru zelo slabega vremena, se sre anje za en teden prestavi. 

Med prireditvijo je ustvarjal Matjaž Sto-
par

Oktet Gallus Ribnica

Prejemniki občinskih priznanj: Jože Rus, Alojzij Kraškovic, Anton Mušič, Hedvika 
Škerjanc, Janez Skubic, Ivan Štepec in Darko Matjaž

prečni flavti, Nika Koprivec na frajtonari-
ci in Oktet Gallus.

Župan se je v svojem osrednjem govo-
ru zahvalil vsem, ki so pripravili številne 
dogodke ob občinskem prazniku. Posebej 
je izpostavil razvojni načrt občine, v ka-
terem smo si zastavili cilj, da bo Občina 
Škofljica čez 10 let prostor, prepoznan po 
visoki kakovosti bivanja in blaginje. Del 
tega je tudi čimprejšnja umestitev obvoz-
nice mimo Lavrice in Škofljice v prostor, 
ki bo storjen po naši meri. Na to, da bo 
potrebno še veliko postoriti, je opozoril z 
dvema pregovoroma: Sam si pomagaj in 
Bog ti bo pomagal in Kjer je volja, tam je 
pot. Tisti, ki ne želijo pomagati, naj vsaj 
ne nagajajo, je še dodal.

Sledila je podelitev občinskih priznanj. 
Javno se je zanj zahvalil Anton Mušič in 
v zahvali izpostavil zlasti to, da je z njim 
dobilo priznanje tudi delo Občinskega od-
bora Nove slovenske zaveze, kar je ozna-
čil za pomemben korak v demokratizaciji.

Uradni del proslave se je nadaljeval s 
koncertom Prifarskih muzikantov, ki so 
dodobra razgreli ozračje. Ljudska pesem 
je bila vedno blizu človeku in to se je po-
trdilo tudi ta večer.

Za prijetno prireditev se moramo za-
hvali podžupanu Romanu Brunšku, ki 
je tudi tokrat pripravil scenarij, in vsem 
nastopajočim, ki so poskrbeli za izvedbo.

Iztok Petrič
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Nagrada za ustvarjalnost

Lucija Erčulj, učiteljica OŠ Škofljica, najbolj  
ustvarjalna učiteljica leta

V sredo, 2. septembra 2009, so na Lju-
bljanskem gradu podelili nagrade najbolj 
ustvarjalnim učiteljem. Nagrado za naj-
bolj ustvarjalno učiteljico leta je za 1. 
triado prejela učiteljica Lucija Erčulj, ki 
poučuje na OŠ Škofljica, za 2. in 3. triado 
pa učiteljica Tina Eremić. Natečaj Ustvar-
jalni učitelj vsako leto razpiše založba 
Rokus Klett. Letos je na natečaju sodelo-
valo triintrideset učiteljev. Strokovno ko-
misijo, ki so jo sestavljali prof. dr. Peter 
Krečič, prof. dr. Ljubica Marjanovič, dr. 
Srečko Zakrajšek in uredniki založbe, je 
učiteljica Lucija Erčulj prepričala s pro-
metno tombolo Prombola. 

Prombola
To je didaktična igra, ki je namenjena 

otrokom med 6. in 8. letom. Komisija 
meni, da gre za inovativno, zanimivo, 
oblikovno dovršeno in tudi zelo koristno 
igro, s katero otroci ponovijo in utrdijo 

znanje osnovnih pojmov in pravil pri obnašanju v prome-
tu. Otroci prepoznavajo vozila v prometu, prometne znake 
in pojme. Z igro se otroci na zabaven način urijo tudi v 
bralnih spretnostih, bogatijo svoj besedni zaklad, razvijajo 
koncentracijo ter povezujejo teoretično znanje s praktič-
nim ravnanjem. Učiteljica Lucija Erčulj je svoje strokovno 
znanje, izkušnje, ustvarjalnost, inovativnost in ljubezen do 
otrok združila in nastala je Prombola, ki bo v pomoč učite-
ljem in otrokom, ki se učijo osnov prometa za pešce. 

Objemi me
Učiteljica Lucija Erčulj ima ogromno zamisli, idej in 

velik občutek za potrebe otrok. Vsi vemo, da je osnovna 
človeška potreba ljubezen. Nobeno človeško bitje na svetu 
ne potrebuje toliko ljubezni kot ravno otroci. Ker se uči-
teljica Lucija Erčulj tega zelo dobro zaveda, je lani izda-
la slikanico Objemi me s čudovitimi ilustracijami Jožeta 
Trobca. Z njo želi nas vse spomniti na to, da bi morali vsak 
dan svoje bližnje objeti in jim povedati, da jih imamo radi. 
Slikanica Objemi me, podarja objeme. Če bi tudi vi radi 
objeme, lahko knjigo dobite pri avtorici. Učiteljici Luciji 
Erčulj izrekamo iskrene čestitke za osvojeno nagrado in ji 
želimo še veliko ustvarjalnih idej.

Špela Dremelj
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Komentar

Modrost, znanje in načelnost

Po občini veje veter, ki s seboj nosi 
grozeče sporočilo, da v občinskem svetu 
ni opozicije in da je to vir vseh križev in 
težav, s katerimi se soočamo. Opozicija 
naj bi namreč opravljala nadzor nad tem, 
kaj dela pozicija, ki naj bi imela v rokah 
občinske vajeti. Naš občinski svet je res 
specifičen, saj v njem sedi kar 10 različ-
nih predstavnikov strank oziroma neod-
visnih list, vseh članov pa je petnajst. Po 
lokalnih volitvah sem v komentarju Novi 
vrtnarji občinskega vrta (Glasnik 9/2006, 
str. 8) med drugim simbolično zapisal: 
Zaradi take sestave se bodo svetniki težko 
odločali (zgolj) politično in bodo morali 
gledati na celoten občinski vrt in ne samo 
na svojo gredo in/ali gredo političnega 
somišljenika. Tako jih bo (morda) različ-
nost pripeljala do sprejemanja odločitev, 
ki bodo izhajale iz potreb občinskega vrta 
in ne posamezne grede. Glede na to, da 
so skorajda vsi sklepi sprejeti soglasno, 
da nekega izrazitega nasprotovanja pri 
sprejemanju odlokov praktično ni, lahko 
sklepamo, da je občinski svet uigran na 
enotno temo. Kaj ne bo. Občina ima pred 
seboj projekte, ki zadevajo vse politične 
opcije in vse pripadnike družbenih skupin 
in kategorij: kanalizacija, prometna infra-
struktura, vzgoja in izobraževanje, dom 
starejših občanov, vedno bolj izrazito pa 
postaja tudi vprašanje, od kod bomo dobi-
vali električno energijo, saj sosedje zahte-
vajo nerazumna služnostna nadomestila, 
ki jih Elektro ne želi plačati. Ob takih pro-
jektih politične barve res ne igrajo nobene 
pomembne vloge. Mnogo pomembnejša 
je moralna gotovost župana in vsakega 

hladni ali pa so naše male sive celice vsaj 
malo pomigale. Občina se je odločila, da 
bo vprašanje prepustila zunanjemu podje-
tju, ki naj bi pripravilo odgovor v obliki 
strategije razvoja do leta 2019. Svetniki 
so gradivo dobili v roke junija, kakršnih-
koli odzivov zaenkrat ni zaznati. Župan je 
na osrednji prireditvi ob občinskem pra-
zniku dejal, da bo naša občina čez deset 
let prepoznavna po visoki kakovosti biva-
nja. Vedno navijam za optimizem, vendar 
glede na preteklost lahko to izjavo mirno 
označimo za utopično. Na zastavljeno 
vprašanje odgovarjamo tudi z novim pro-
storskim načrtom. Stari je bil očitno ne-
primeren, vsaj kar zadeva stanovanjsko 
gradnjo, čeprav je nastajal med ostro de-
bato opozicije in pozicije. Očitno so bili 
argumenti bolj politične kot strokovne na-
rave. Upajmo, da bo novi zadostil potre-
bam kakovostnega bivanja vseh občanov. 
Zanimivo bo videti, ali bo občinski svet 
o obeh dokumentih, če bosta do konca 
mandata sploh dočakala končno podobo, 
tudi glasoval soglasno. Ob tem je potreb-
no zapisati, da je občinski svet sicer organ 
odločanja, je pa tudi res, da lahko občani 
s svojo aktivnostjo in argumentiranimi 
predlogi bistveno vplivamo na oblikova-
nje obeh navedenih aktov. Si bomo vzeli 
čas in razmišljali o tem, v kakšnem okolju 
bomo živeli?

Ob vsem povedanem lahko tako zaklju-
čimo, da nista bistveni pozicija in opozi-
cija, bistveni so ljudje, ki ju tvorijo, ter 
modrost, znanje in načelnost, ki jih nosijo 
v sebi. Te pa na svetniške sedeže posta-
vljamo volivci.

Iztok Petrič

svetnika posebej, da so, preden so glaso-
vali za določen sklep, resnično naredili 
vse, kar je v njihovi moči, da je vsebina 
sklepa namenjena resnični blaginji vseh 
občanov. Ni večje tragedije, kot ne vedeti, 
za kaj glasuješ in zakaj tako glasuješ.

Gre torej za projektno delo. Pri njem je 
cilj jasen. Vsi sodelujoči so enakopravni 
partnerji. Gre za moč argumenta in ne 
za argument moči, ki ga z vidika pozici-
je in opozicije prva zlahka izkorišča, ko 
lahko preprosto s preglasovanjem in, bog 
ne daj, zgolj zaradi politične odločitve 
povozi strokovne argumente opozicije. 
Zato ni ključno vprašanje, ali imamo v 
občinskem svetu opozicijo, pač pa, kako 
kompetentni so svetniki in svetnice, ki 
sprejemajo odločitve, kako kompetentna 
je občinska uprava, ki za občinski svet 
predstavlja strokovno službo, saj le-ta po 
večini razpravlja o gradivu, ki ga pripra-
vijo občinski uradniki. Nesprejemljiv se 
mi zdi odgovor, da občinska uslužbenka, 
na strokovno vprašanje odgovori, da nima 
mnenja, da naj kar župana vprašamo, ali 
pa komentar svetnika, da svojega kolega 
v občinskem svetu sploh ne razume, kaj 
želi povedati, ko se le-ta oglaša v razpra-
vi.

Ob tem se odkrito sprašujem, ali smo 
dovolj kompetentni, da si odgovorimo 
na vprašanje: Kaj hočemo? To je namreč 
bistveno vprašanje, ki preganja nosilce 
občinske politike. Konkretne odgovore – 
predloge je v prejšnji številki Glasnika dal 
svetnik Jože Žlahtič. V uredništvo do tre-
nutka, ko pišem pričujoči komentar, (še) 
nismo dobili nikakršnih odzivov. Sprašu-
jem se, ali smo ob vsem podanem ostali 

Začetek šolskega leta
Vsak začetek šolskega leta prinaša ve-

liko pričakovanj, upanja, a tudi stresa 
in skrbi. Še posebej je s skrbjo poveza-
na pot otrok v šolo, ki bi ji v prometnih 
jutranjih konicah težko rekli varna. Res 
je, da se v naši občini v šolo vozi skoraj 
tri četrtine učencev, vendar jih še vedno 
veliko prihaja do matične šole peš, zato 
smo tudi letos v juliju povabili društva, da 
bi s prostovoljci zagotovili varnejše prve 
dni. Že tradicionalno so se nam odzvali 
DU Lavrica, DU Škofljica, VIS Gradišče, 
KUD Škofljica ter na novo Žensko dru-

štvo za mir v svetu. V avgustu smo se na 
organizacijskem sestanku dogovorili za 
posamezne točke, načine varovanja ter 
posameznikom razdelili kape, odsevne 
jopiče ter loparčke. Pomembno delo pa so 
opravili tudi predsedniki društev oz. ko-
ordinatorji, saj so sami pripravili sezname 
in se razporedili po posameznih prehodih 
za pešce ali ob nevarnih točkah. Prosto-
voljke in prostovoljci so svojo nalogo res 
vestno izpolnili, saj so na različne načine 
pomagali otrokom, da so po razposajenih 
počitnicah zopet previdno odhiteli proti 



15

Aktualno

šoli. V imenu občine se iskreno zahvalju-
jem vsem spodaj navedenim posamezni-
cam in posameznikom za njihovo odgo-
vorno pomoč. 

GRADIŠČE: Jože Bukovec, Jože Grm, 
Jože Kovačič, Branko Križ; 

LAVRICA: Zdenka Ariela, Lojze Bi-
strovič, Vida Božič, Zdenka Gačnik, So-
nja Grčar, Fani Koprivec, Jože Levstek, 
Veronika Modic, Silva Narobe, Dragica 
Podboj, Jože Sebanec, Zmaga Sebanec, 
Mira Uršič, Marija Vrbec, Ivan Zebec, 
Radmila Pavlovič;

PIJAVA GORICA: Štefan Slaviček, 
Stane Markovčič, Marjan Lapanja;

ŠKOFLJICA: Ivan Fila, Jože Gabrijel, 
Janez Godec, Janez Gregorič, Anton Ho-
čevar, Viktor Kovačič, Jožef Lani, Pavel 
Repar, Franc Škerjanc, Ivan Štepec. 

Seveda pa se je pouk šele začel, zato še 
naprej opozarjamo voznike na previdno 
vožnjo. Še posebej vas naprošamo, da ne 
parkirate na pločnikih šolskih poti, da ne 
bi bilo potrebno otrokom stopati na vozi-
šča. Na Lavrici smo imeli ob začetku pou-
ka precejšnje težave zaradi gradnje kana-
lizacije, zato smo uredili zasilno pot in jo 
ogradili. Priporočamo, da otroci še naprej 
uporabljajo to pot, saj je varneje kot ne-
posredno ob cestišču. Upamo, da bomo 

z uvedbo avtobusa številka tri mestnega 
prometa omogočili še nekaterim otrokom 
varnejši prihod do šole. S policijske po-
staje so nam sicer zagotovili, da bodo v 
jutranjih konicah večkrat patruljirali po 
lokalnih cestah, da bi tako umirili voz-
nike, ki v gneči iščejo hitrejše bližnjice 
proti Ljubljani, vendar to prometa ne bo 
ustavilo. Prav tako pa bodo svoje akcije 
povečali po vsakih krajših počitnicah tudi 
v bližini šol. Naj bo letošnje šolsko leto za 
vse učence varno, ustvarjalno in bogato z 
novimi spoznanji ter tako uspešno tudi za 
pedagoške delavce.

Roman Brunšek, podžupan

Pismo s policijske postaje

Spoštujte cestnoprometne predpise!
V mesecu septembru se kot vsako leto 

za naše »šolarje« prične novo šolsko leto 
2009/2010. Za posameznika kot za sku-
pnost to pomeni nekaj novega, nepredvi-
dljivega ali nekaj ustaljenega, rutinskega. 
Kakor za koga. Za nas policiste Policijske 
postaje Ljubljana Vič pa, da s svojimi ak-
tivnosti kar največ pripomoremo k zago-
tovitvi večje varnosti otrok, ki obiskujejo 
šolo in pri tem uporabljajo najrazličnejše 
prometne površine. 

Povečana skrb za varnost naših najmlaj-
ših, izmed katerih se nekateri v cestnem 
prometu znajdejo prvič in predstavljajo 
t. i. »ranljivejši člen«, je še toliko večja 
in predstavlja skrb za nas vse. Policiste, 
krajane, udeležence v cestnem prometu 
(voznike) … 

Policisti Policijske postaje Ljubljana 
Vič se bomo naloge lotili tako, da bomo 

ob pričetku šolskega leta 2009/2010 in 
tudi v nadaljevanju, ob sodelovanju lokal-
ne skupnosti in najrazličnejših društev, na 
delih cest oz. prometnih površinah, po ka-
terih naši oz. vaši šolarji dnevno obiskuje-
jo šolo in ti predstavljajo kritične, nevarne 
predele, poostrili nadzor in nudili pomoč. 

Na tem mestu gre smotrno izpostavi-
ti tudi cestno problematiko na območju 
Škofljice. Predvsem povečan promet, ki 
se v prometnih konicah vali po državni ce-
sti oznake G2/106 iz smeri Kočevja proti 
Ljubljani. Problem predstavljajo vozniki, 
ki se v teh kolonah iz najrazličnejših ra-
zlogov velikokrat odločajo za izbiro bli-
žnjic. Konkretno ti uporabljajo vzporedno 
lokalno cesto, od odcepa za kraj Glinek 
do OŠ na Škofljici, kjer se potem vključu-
jejo nazaj na regionalno cesto. Slednje je 
s prometnim znakom izrecno prepoveda-

no. Uporaba te lokalne ceste se dovoljuje 
le lokalnim prebivalcem. Ker neupošte-
vanje prometne signalizacije prestavlja 
prekršek, ki pomeni zmanjšanje varnosti, 
bomo policisti v skladu z zakonodajo ob 
poostrenih nadzorih represivno ukrepali. 
Enako velja za lokalno Cesto ob Barju, ki 
vodi proti Žagarski cesti. 

Vsem udeležencem tako svetujemo, 
da se ravnajo po predpisih, ki govorijo o 
varnosti v cestnem prometu, da so pri tem 
strpni do ostali udeležencev in da upošte-
vajo odredbe policistov ter navodila tistih, 
ki bodo nudili pomoč najmlajšim udele-
žencem v cestnem prometu. 

Mag. Franc Marolt,
komandir policijske postaje,
višji policijski inšpektor III
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Fotografija sprašuje

Glinek….ura 7:10

Križišče pri OŠ Škofljica…..ura 7:55

Skozi naselje Škofljica…..ura 8:08

Skozi naselje Lavrica…..ura 8:15

Tokrat smo se v uredništvu gla-
sila odločili, da malce bolje razi-
ščemo področje prometne proble-
matike na območju Škofljice. Da 
bom naše vsakodnevno kaotično 
stanje čim bolj slikovito prikazala, 
sem se na običajno sredino jutro 9. 
9. 2009 (v ponedeljek in petek je 
namreč kolona neprimerno daljša) 
v službo odpravila s fotoaparatom. 
Po navadi se iz hribovskih delov 
občine vozimo na delo v Ljubljano 
skozi Grosuplje ali Ig, saj se tako 
izogibamo neskončni koloni jekle-
nih konjičkov skozi Škofljico in 
Lavrico. 

Ob 7:05 sem se odpeljala od 
doma, natančneje iz Smrjen. Ko 
sem prišla do avtobusne postaje v 
Glinku ... zastoj. Večina vozil v za-
dnjem delu kolone je obračala (na 
nepreglednem delu vozišča) in se 
posluževala dveh lokalnih cest. Po 
cesti skozi vas Glinek ali po goz-
dni poti do stare Kočevske ceste 
na cesto Ig–Škofljica. Vsa ta vozila 
so se priključevala nazaj na Koče-
vsko cesto v križišču pri OŠ Ško-
fljica. Tu je nastal pravi prometni 
zamašek. Ob 7:30 se v koloni ni-
sem uspela prebiti niti do table, ki 
označuje začetek naselja Škofljica 
(razdalja približno 300 m). Ob 7:45 
sem končno prispela do tja. Šolski 
avtobus je le nekaj avtomobilov 
pred mano spustil otroke iz vozila 
kar na Kočevski cesti, saj bi dru-
gače zamudili pouk. Ob 7:50 sem 
se končno prebila skozi križišče, 
kjer je stal policist in neuspešno 
krilil z rokami in piskal s piščalko 
…V takšni »gneči« je bilo njegovo 
početje praktično brez pomena. Ko 
sem že dobila občutek, da bo šlo 
od tod hitreje, so me na realna tla 
postavile spuščene zapornice. Na 
mestu sem obstala za nekaj doda-
tnih minut. Na križišče ob pošti 
sem prispela ob 8:06. Tretjina vozil 
se je tu odcepila na lokalno Cesto 
ob Barju, se pod Strahom odpeljala 
proti Babni Gorici in se priključi-
la na Lavrici nazaj na Dolenjsko 
cesto. Večkrat opažam, da vsi ti 
vozniki vozijo izredno agresivno. 
Divjajo, prehitevajo, trobijo in se 
z izsiljevanjem vključujejo nazaj 

na glavno cesto. Kar me pa najbolj 
moti, je dejstvo, da popolnoma vsi, 
ki se poslužujejo te »bližnjice«, 
prevozijo rdeč semafor in spuščene 
zapornice skozi železniško progo. 
Otroci, ki tu hodijo v šolo, so prav 
gotovo najšibkejši člen in v takem 
prometnem kaosu izredno ogrože-
ni. 

Ker se sama nikoli ne poslužu-
jem lokalnih obvoznih cest, sem 
bila še vedno v centru Škofljice. Tu 
se je kolona za občutek hitreje pre-
mikala, vendar sem »pridrvela« na 
Lavrico, natančneje pred osnovno 
šolo, šele 8:15. Končno se je moja 
polžja vožnja zaključila na Rudni-
ku ob 8. uri in 20 minut. 

Od Glinka, kjer se je kolona za-
čela, pa do obvoznice na Rudniku 
je okoli 7 km poti, za kar sem po-
trebovala 1 uro in 15 minut.

Občinsko upravo sprašuje-
mo, kakšen je njen kratkoročni 
akcijski načrt za rešitev opisa-
ne problematike in kako poteka 
delo prometnega sveta, ki je bil 
ustanovljen pred kratkim?

Maja Novak

Odgovora na vprašanji 
iz preteklih številk:

Koliko sredstev občina potroši 
za vzdrževanje (čiščenje in odvoz) 
ekoloških otokov?

S pravilnim ravnanjem z odpadki 
naj bi ohranjali našo okolico čisto 
in varovali okolje, z nadaljnjo pre-
delavo ločeno zbranih odpadkov 
pa jih v novih oblikah vračamo v 
uporabo.

Občine se zavedajo tega odgo-
vornega ravnanja, zato so skupaj 
svojimi javnimi podjetji (pri nas 
Snaga) zgradile sistem ločenega 
zbiranja odpadkov. V Občini Ško-
fljica je za te namene postavljenih 
preko 20 ekoloških otokov, tudi 
letos planiramo postavitev nekaj 
novih ter nekaj širitev obstoječih.

Na ekoloških otokih zbiramo pa-
pir in karton, steklo ter embalažo.

Na žalost pa se dogaja, da na ne-
katerih lokacijah pristane še marsi-
kaj takšnega, kar tja absolutno ne 
sodi. Kritični sta predvsem dve lo-
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kaciji: pri OŠ Škofljica in na Jagrovi pred 
vasjo Sela.

Stalni odvoz oz. praznjenje ekoloških 
otokov izvaja Javno podjetje Snaga en-
krat tedensko, financiranje pa je zagoto-
vljeno s plačilom odvoza klasičnih komu-
nalnih odpadkov, ki naj bi ga plačevali vsi 
občani oz. gospodinjstva.

Čiščenje in odvoz odpadkov, ki ne sodi-
jo na ekološki otok, pa jih ljudje tam vse-
eno odlagajo, opravlja Občina Škofljica 
z režijskim obratom. Odpadke naložimo 
na avtomobilsko tovorno prikolico (ali v 
kombi) in jih odpeljemo v zbirni center 
na Deponijo Barje ali pa v kontejner na 
Pokopališču Trate, če so za to primerni. 
Porabe sredstev za čiščenje ekoloških 
otokov ne beležimo posebej, temveč kot 
redno delovanje režijskega obrata.

V primeru večje količine, ko je potre-
ben odvoz s kamionom in deponiranje 
na odlagališču Barje, se stroški vodijo 
na postavki Divja odlagališča. Letos je 
bilo zanje porabljenih 2.913,60 €. Kot je 
verjetno vsem poznano, pa se vsako leto 
organizira tudi spomladanska čistilna ak-
cija po celotni občini. Takrat se počisti 
tudi več črnih odlagališč. Letos je bilo za 
zbiranje, prevoz in deponiranje zbranih 

odpadkov na čistilni akciji porabljenih 
4.184,43 €.    

Stane Bozja,
občinska uprava

Dopolnjujem odgovor na članek »Foto-
grafija sprašuje« z naslednjimi odgovori, 
na dodatno postavljena vprašanja.

Kot smo že omenili, je bil medobčinski 
inšpektorat obveščen o nezakonito odlo-
ženih odpadkih v opuščenem kamnolomu 
Sela na Lavrici. Pri inšpekcijskem ogledu 
je bilo ugotovljeno, da gre za odložene 
pnevmatike, avtomobilske dele, gradbene 
odpadke in druge odpadke, ki so v pristoj-
nosti nadzora Inšpektorata RS za okolje 
in prostor, zato smo jih o najdbi tudi ob-
vestili.

Po določilih Zakona o inšpekcijskem 
nadzoru prijavitelj, pobudnik, pritožnik 
v zadevah, ki jo vodi inšpekcijski organ, 
nima položaja stranke v postopku, zato 
povratnih informacij s strani drugih orga-
nov največkrat v pisni obliki nimamo. 

V konkretnem primeru je bil inšpektor 
za okolje obveščen s strani medobčinske-
ga inšpektorata ustno ob priliki obiska v 
prostorih Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva občin Ig in Škofljica. Nekaj dni 

po prvem ogledu je bil opravljen ponovni 
ogled lokacije, pri katerem se je ugotovi-
lo, da je večino odpadkov uničil ogenj. 

S strani inšpektorata je bil opravljen 
tudi razgovor z lastniki zemljišč. Obvesti-
li smo jih, da je vsak lastnik odgovoren 
in dolžan skrbeti za svoja zemljišča tudi 
na tak način, da onemogoči drugim neza-
konito odlaganje odpadkov. Po določilih 
Zakona o varstvu okolja je določeno, da 
v primeru, ko so nezakonito odloženi od-
padki na zemljišču v lasti osebe zasebne-
ga prava, jih je lastnik zemljišča dolžan 
sam odstraniti ne glede na to, da jih tja ni 
odložil sam. 

Na podlagi najdenih listin, dokumen-
tov, ki jih inšpektor pri pregledu najde 
med nepravilno odloženimi odpadki, zač-
ne, proti domnevnemu kršitelju, postopek 
o prekršku. Tako je bilo tudi v tem prime-
ru. Prekrškovni postopki še niso zaklju-
čeni. Pri ugotovljeni kršitvi materialnega 
zakona v prekrškovnem postopku lahko 
inšpektor izreče ustno opozorilo, opomin 
ali izda odločbo o prekršku. 

Leonida Goropevšek Kočar,
vodja Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva

Na Slovenskem je osrednja osebnost 
zavedanja slovenstva in kulture  
Primož Trubar

V Sloveniji je najbolj znan protestant prav gotovo Primož Trubar, ki je 1550 izdal tudi prvi knjigi v slovenskem jeziku, Abe-
cednik in Katekizem. Vidna predstavnika protestantizma na slovenskem sta tudi Jurij Dalmatin in Adam Bohorič. Prvi je pre-
vedel sveto pismo, drugi pa se je podpisal pod slovensko slovnico, obe knjigi sta izšli 1584. Slovencem je reformacija prine-
sla prvo tiskano knjigo v slovenskem jeziku in prvo imenovanje ljudi, živečih na sedanjem ozemlju s pojmom Slovenec/ci. 
Za najpomembnejše delo protestantizma na Slovenskem je poskrbel Jurij Dalmatin, v slovenski jezik, kot v istem obdobju po Evro-
pi v druge jezike, je prevedel Biblijo. Prvo Sveto pismo v slovenskem jeziku so natisnili leta 1584 v Wittenbergu v Nemči-
ji. V tem času je nastala tudi prva slovnica slovenskega jezika, imenovana Zimske urice, spisane pod peresom Adama Bohoriča. 
Težiti k reformam v Cerkvi in njenemu reformiranju je začel Nemec, profesor biblijske teologije Martin Luter. Ta je 31. oktobra leta 
1517 na vrata cerkve v nemškem Wittenbergu obesil 95 tez o prenovi Cerkve, ki so odslikavale globoko notranjo krizo Katoliške cerkve.  
Glavna spodbuda za to dejanje je bilo prodajanje odpustkov in cerkvenih služb, s čimer je Cerkev želela zaslužiti denar za gradnjo ba-
zilike sv. Petra v Rimu. Luther je sprva zahteval le reformo Katoliške cerkve, ker pa ga je ta odločno zavrnila, se je oblikovala nova 
cerkvena organizacija, luteranska cerkev. To so podpirale v Evropi tudi mnoge kraljeve, grofovske in nastajajoče meščanske družine. 
V delih Nemčije, Francije, Švice, tudi med Slovani in Skandinavci ter Angleži, so se cela področja priključevala omenjenemu gibanju. 
Tako je nastalo gibanje za reforme, ki je pripeljalo do preureditve Cerkve in nastanka novih, tudi nacionalnih cerkva. Nastale so lu-
teranska oziroma evangeličanska, Cvinglijeva in Kalvinova (francoska Švica) reformirana cerkev ter anglikanska cerkev (Anglija). 
Reformacija se je torej razširila po vsej Evropi. Po drugih deželah so svoje nauke, podobne Luthrovim, širili zlasti Jean Cal-
vin in Huldreich Zwingli v Švici, hugenoti v Franciji. V Angliji se je kralj Henrik VIII. odločil, da bo prekinil odnose s papežem in 
osnoval samostojno anglikansko cerkev, katere poglavar je še danes v posvetni in cerkveni obliki oblasti angleški kralj/kraljica. 
Boj Rimskokatoliške cerkve proti reformatorjem imenujemo protireformacija. Pomen tega praznika za Slovence je v tem, da se nacionalno 
zavemo lastne kulture, jezika in pomena lastnega in človeškega dostojanstva ter začnemo stopati enakovredno z mnogimi, tako imeno-
vanimi velikimi evropskimi kulturami, jeziki in narodi vzporedno. Vse doseženo velja ceniti in tega se je v tem smislu nujno zavedati. 
S procesom reformacije je slovenska kultura vznikala in kultivirala lastni jezik ter dobila nacionalno eksistenco in esencialno, še vedno 
veljavno podobo.

Jože Žlahtič, OO SD Škofljica



18

Iz dela naših društev

Spet medved na pragu naše občine
8. septembra 2009 okoli 7. ure zjutraj je prišlo do tesnega srečanje medveda in osebnega avtomobila. Neljubi dogodek se je 

zgodil na magistralni cesti Pijava Gorica–Smrjene. Avto je utrpel, kakor temu rečemo, totalno poškodbo. Odpeljali so ga z vlečno 
službo. Potniki niso bili poškodovani. Kakorkoli že, poškodovani medved je odšel po rebri navzdol v dolino Želimelj. LD Ško-
fljica s psi ni uspela najti kosmatega nepridiprava, ki je povzročil nesrečo.

Andrej Pogačnik

TD Lavrica in TD Škofljica

Barje 2009 – tekmovanje koscev in grabljic
V soboto 12. 9. je v Črni vasi poteka-

lo 4. medobčinsko tekmovanje koscev in 
grabljic za pokal Ljubljanskega barja, ki 
sta ga organizirala Mestna občina Lju-
bljana in Zavod za ohranjanje naravne in 
kulturne dediščine Ljubljanskega barja. 
Tekmovanja se je udeležilo sedem ekip 
barjanskih občin: Škofljica, Ig, Log Dra-
gomer, Ljubljana, Vrhnika, Brezovica in 
Borovnica.

Zbrali smo se na bivšem sejmišču in 
se v povorki napotili proti mestu priredi-
tve, na travnikih za Plečnikovo cerkvijo 
sv. Mihaela. Po krajšem kulturnem pro-
gramu smo se odpravili proti izžrebanim 
parcelam, ki jih je bilo potrebno pokositi 
in pograbiti. Ob prizorišču tekmovanja se 
je zbralo tudi veliko navijačev, med njimi 
tudi naš župan in podžupana. Najprej smo 
se pomerili kosci ekipno, in sicer: Ivan 
Goršič, Jože Škrabec, Jože Lenič, Slav-
ko Škulj, Franc Škerjanc in Jože Dolšina. 
Uvrstili smo se na peto mesto, kar sploh 
ni slabo glede na povprečno starost ko-
scev in na kvaliteto opravljenega dela. Za 
nami so morale vse pokošeno pograbiti 

naše grabljice: Slavka Kregar, Anica Po-
tokar, Marija Tomšič, Jelka Modic, Olga 
Lenič, Marija Goršič in rezerva Darinka 
Golobič, ki so letos nastopile v novih 
oblekah. Niso bile najhitrejše, bile pa so 
res čedne in osvojile četrto mesto. Sledi-
lo je tekmovanje posameznikov. Iz naše 
ekipe smo izbrali kosca Jožeta Škrabec, ki 
je dosegel najboljši čas in tudi kvalitetno 
pokosil svojo parcelo, vendar je zaradi 
obutve in obleke na koncu zasedel šele 
četrto mesto. Menim da take sodniške 
odločitve niso v prid takemu tekmovanju, 
saj vendar nismo na modni reviji, kajti 
sredstev za opravo ekip v občinah ni na 
pretek, tako je prvo mesto pripadlo koscu 
Boštjanu Brajoviču iz občine Log Drago-
mer, čeprav bi bilo za njim treba še enkrat 
pokositi. Zadnja preizkušnja grabljic po-
samezno je bila uspešna za našo predstav-
nico Anico Potokar, saj je osvojila tretje 
mesto, čeprav je končala kot prva, pa je 
po mnenju komisije najboljše pograbila 
predstavnica Ljubljane. Tudi ekipno sta 

oba pokala ostala v Ljubljani, saj so po 
mnenju komisije najbolje opravili svoje 
naloge in bili najlepši (etnološki vtis). V 
generalni razvrstitvi smo zasedli četrto 
mesto in bili zadovoljni, saj je vendar va-
žno predvsem sodelovati.

V času med tekmovanjem in razglasi-
tvijo rezultatov je potekal bogat kulturni 
program, med drugim so nam zapele tudi 
Laniške predice, na travniku pa smo si 
lahko ogledali ročno zabijanje pilotov, 
kopanje jarkov, sušenje šote, koliščarje, 
poslušali predavanje o Ljubljanskem bar-
ju … Ves čas poteka prireditve je potekala 
tudi slikarska delavnica, na kateri so ume-
tniki slikali motive Ljubljanskega barja.

Prireditev je za nami in moram jo po-
hvaliti, ostaja pa tudi nekaj stvari z gren-
kim priokusom, saj sem imel s sestavlja-
njem ekipe koscev kar nekaj težav, pa tudi 
z oblekami grabljic ni šlo vse po maslu, a 
o tem mogoče kdaj drugič.

Jože Dolšina,
predsednik TD Škofljica
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DU Lavrica

Otroci bolj varni na 
poti v šolo

Skozi Lavrico se ob konicah vsakodnevno vije 
reka avtomobilov, zato se lavriški otroci na poti v 
šolo srečujejo z veliko pastmi.

Odziv članov Društva upokojencev Lavrica k iz-
vajanju opravil, ki so v korist vsega prebivalstva, 
je že dalj časa vreden pohvale. Ena vidnih akcij 
je varovanje otrok na prehodih čez cesto prve dni 
šolskega leta. Ker je celotna Lavrica v gradbenih 
objemih, smo upokojenci to nalogo še bolj vestno 
izvajali in pozorno spremljali vsakega šolarja. V 
pomoč smo dobili tudi tri članice Ženskega dru-
štva za mir v svetu.

Besedilo in fotografija
Jože Sebanec, predsednik DU Lavrica Lojze Bistrovič na prehodu pri šoli na Lavrici

Nastop recitatork in pevskega zbora Osnovne šole Škofljica

KO ZB Škofljica za vrednote NOB

Spominsko srečanje v Brezju nad Pijavo Gorico
V okviru prireditev ob občinskem pra-

zniku je bilo v sredo 9. septembra 2009 
srečanje pri grobnici padlih borcev v 
Brezju nad Pijavo Gorico. Udeležili so 
se ga člani in praporščaki krajevnih or-
ganizacij zveze borcev za vrednote NOB, 
krajani in člani domicilne enote brigade 
Toneta Tomšiča ter vabljeni gostje občin-
ske in mestne organizacije ZB Ljubljana. 
Blizu štiristo udeležencev je pozdravil 
predsednik Krajevnega odbora ZB Ško-
fljica Jože Rojc kot organizator, ki se je 
zahvali županu Občine Škofljica za obno-
vo spomenikov v Brezju in Zalogu.

Župan Občine Škofljica gospod Bo-
štjan Rigler je zaželel vsem udeležencem 
prijetno druženje ob obujanju spominov, 
mlajšim pa tudi to, da bi se v pogovoru 
ob spominih na vojne čase tudi sami česa 
naučili.

Za prijeten kulturni program so najprej 
poskrbeli recitatorji, instrumentalisti in 
pevski zbor Osnovne šole Škofljica, ki so 
nam z domiselno vsebino olepšali spo-
minsko srečanje. Za njimi sta nastopila 
ženski pevski zbor Laniške predice, me-
šani pevski zbor Lipa zelenela je in člani 
ZB Golo Odmev Mokrca, ki so s parti-
zanskimi pesmimi dvigali razpoloženje 
prisotnih.

Slavnostni govornik je bil Tit Turnšek, 
član glavnega odbora ZZB Republike 
Slovenije. Zaradi aktualne vsebine bomo 

njegov govor objavili v prihodnji številki 
Glasnika.

Za prijetno srečanje pod šotorom je ob 
razpoloženjski glasbi poskrbel gostilničar 
France Čot s Pijave Gorice s svojo tradi-
cionalno domačo ponudbo.

Vse navzoče pa je pritegnila pripoved 
nekdanjega krajana Franceta Zupančiča iz 
vasi Brezje, ki je kot mlad fant pomagal 

pri prekopu neznanih padlih partizanov in 
graditvi grobnice na tem kraju. Za ohrani-
tev tega spomina smo mu dolžni posebno 
zahvalo in njegovo pripoved objavljamo 
v celoti.

Janez Ogrinc,
podpredsednik KO ZB Škofljica 

za vrednote NOB
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Govor Franceta Zupančiča ob 
grobnici v Brezju nad Pijavo  
Gorico

Najprej vsem en lep pozdrav na kraju 
in prostoru, kjer se je med to zadnjo voj-
no zgodilo toliko žalostnih tragedij. Ko bi 
ta zemlja znala govoriti, kako in na ko-
liko krajih je bila prepojena s krvjo na-
ših pogumnih mladih borcev. Nekako dva 
meseca po končani vojni smo se zbrali 
na Krajevnem ljudskem odboru na Pija-
vi Gorici po eden iz vseh šestih vasi in 
to iz vasi Vrh – Albin Jamnik, Gradišča 
– Janez Grm, Smrjene – Tone Marinček, 
Drenika – Janez Zupančič, Pijave Gorice 
–Franc Dolenc in iz Brezja jaz. Vsa ad-
ministrativna dela nam je takrat reševala 
tajnica KL Pijava Gorica Čotova Štefka, 
zelo požrtvovalna, predana, med vojno 
mučena, pretepena in poslana v nemško 
koncentracijsko taborišče. Žal danes ta 
ni več med živimi. Ugotovili smo, da se 
čim preje poskrbi za pokojne borce, ki 
so bili med vojno na hitro pokopani, po 
večini tam, kjer so padli. Enotno smo se 
sporazumeli, da je najbolj pametno, da 
se vse zbere na enem mestu. Po širši raz-
pravi smo ugotovili, da je za to najbolj 
primeren ta hribček. Vsi ti omenjeni tova-
riši so na določen dan poskrbeli za izkop 
grobnice. Nato je Jože Piškur, kot vešč 
dela z lesom, obložil izkopano jamo. Kajti 
želeli smo imeti pravo grobnico. Nad njo 
je naredil dvokapno strehico. Nato smo 
posmrtne ostanke prinesli in položili v to 
grobnico. Po nekaj letih so te deske začele 
propadati. Vendar sta na srečo prišla na 
rudniško občino službovat moj brat Tone 
Zupančič in France Habjan, si to stanje 
ogledala in poslala sem gor arhitekta. Po 
njegovem načrtu je nastalo to, kar vidimo 
še danes. Naj povem, da jih po vseh teh 
vaseh ni padlo samo teh 37, ampak naj-
manj še enkrat toliko. Če pa koga izmed 
ranjenih partizanov sovražnik ni uspel 
do kraja pokončati, so te uboge ranjen-
ce v glavnem reševala mlada dekleta. Po 
skrivnih in težko dostopnih poteh so jih 
nosila do zbirnega mesta. O tem bi znala 
veliko povedati edina še živeča Frančiška 
Marinček. Vendar so svojci, če so od še 
živečih borcev le izvedeli, kje počiva nji-
hov pokojni, te že pred našo odločitvijo 
prepeljali na svoje pokopališče. Samo ena 
sestra iz Ljubljane se je takrat odločila, 
da želi, da njen brat počiva tukaj.

Zakaj smo se odločili prav za ta pro-
stor?

Italijani so s Škofljice veliko granat s 

Ob spomeniku stojijo: F. Zupančič graditelj grobnice, J. Rojc predsednik ZB, F. Ha-
bjan borec Levstikove brigade, J. Piškur skrbnik spomenika, J. Petrič borec Levstikove 
brigade

topovi poslali na ta hrib in ena je prilete-
la prav na to mesto, kjer je spomenik. Ker 
pa ravno tu ni bilo skale, je izkopala kar 
velik krater (jamo). Ob prvi borbi, bilo jih 
je nešteto, je v njej zavzelo položaj šest 
mladih borcev, ki so se borili proti domo-
brancem. Ker pa so Nemci domobrance 
oborožili tudi z minometi, je bilo za te 
mlade borce partizane usodno. Ena gra-
nata je padla prav med njih in vse težko 
ranila. Domobranci so po zavzetju še vsa-
kemu dali strel v glavo. Ta trupla smo mi 
vaščani drugi dan kar na tem mestu po-
kopali. Pot, po kateri ste prispeli, je bila 
še pred 120 leti edina tako imenovana 
Ribniška cesta in tam na vogalu, kjer ste 
zavili, je še vidna ena skala. Ta Ribniška 
pot je bila nižja (kolovoz) in tako je ob eni 
neštetih borb tu zavzela položaj četa par-
tizanov. Prav za to skalo je imel položaj 
mitraljezec. Ker je bil naval domobrancev 
prevelik, je komandir te čete dal umik na 
novi položaj. Mitraljezec naj bi umik šči-
til. Vendar ga je en domobranec zaobšel 

od strani in ga težko ranil. Prišel je do 
njega in mu rekel:

»Ali imaš dovolj, hudičevec?« Mitra-
ljezec mu je rekel: »Še enega mi daj.« In 
dal mu je še dva strela v glavo. Pobral je 
mitraljez, se slikal v domobranski reviji, 
za kar je dobil nemško priznanje. Dragi 
moji, kako žalostno je to, oba je rodila 
slovenska mati. 

Kako veseli bi bili ti moji tovariši, ki 
so takrat tako skrbno pobirali kosti bor-
cev, ko bi videli, kako spoštujete ta kraj, 
prepojen s krvjo. Žal so že vsi pokojni, 
samo jaz, ker sem bil takrat od njih veli-
ko mlajši, sem še med živimi. Na kraju, v 
imenu vseh teh mojih sodelavcev in v svo-
jem imenu, bi se rad zahvalil vsem vam 
za vsakoletne obiske, vsem predstavnikom 
za izvajanje programa, Janezu Piškurju, 
ki skrbi za ta prostor, in predvsem pred-
sedniku ZB Škofljica Jožetu Rojcu. Vam 
vsem želim veliko zdravja, da bi še dolgo 
lahko hodili na ta spoštovani kraj.

V soboto 5. septembra 2009 je bila v 
vasi Golo spominska slovesnost v spomin 
na ustanovitev Ljubljanske brigade, ki je 
bila ustanovljena po kapitulaciji Italije 
prav v tem kraju. Prireditev je povezoval 
Jože Vozny s partizanskim pevskim zbo-
rom, recitatorji in solistko ter slavnostnim 

govornikom. V uvodnem pozdravu je 
župan Občine Ig spomnil, da so bili lju-
dje iz vasi pod Mokrcem vedno uporni, 
in priporočil prisotnim, da se ohranja to 
tradicijo spoštovanja partizanskega upora 
proti okupatorju.

Častni član Društva ZB Golo z nazivom 

Mi pa nismo se uklonili
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Odmev Mokrca, partizanski borec Ludvik 
Golob, ki je društvo tudi ustanovil, je po-
vedal, da so v vseh teh krajih partizani 
vedno dobili pomoč in hrano, ki so jo do-
mačini delili skupaj z njimi in med njimi 
ni bilo izdaje.

Slavnostni govornik Milan Gorjanc je 
kot šestnajstletni fant septembra 1943 
stopil v Ljubljansko brigado. V svojem 
aktualnem govoru je poudaril, da smo se 
Slovenci edini v Evropi v tistih časih uprli 
trem okupatorjem – Italijanom, Nemcem 
in Madžarom. Italijani so že marca 1942 
ustrelili prve talce, požgali vse vasi pod 
Mokrcem ter odpeljali ljudi v Gonars in 
na Rab. Te vasi so ponovno gorele v okto-
bru 1943, ko so se Nemcem, Kozakom in 
domobrancem postavili v bran Ljubljan-
ska in Levstikova brigada. Po hudih bojih 
pod Mokrcem, v dolini lške in pod Kri-
mom sta se v zimskih razmerah, mrazu in 
snegu prebili iz obroča.

Ljubljanska in Levstikova brigada sta 
9. maja 1945 po nekajdnevnih bojih na 
črti od Iga do Orel in Molnika vkorakali v 
osvobojeno Ljubljano.

Partizansko bojevanje in taktične izku-
šnje proti močnejšim nasprotnikom, ki jih 
je znala uporabiti Teritorialna obramba 
Slovenije, so pripomogle, da smo se v 
osamosvojitveni desetdnevni vojni ubra-
nili agresije tedanje zvezne armade.

V tem času dajemo za članstvo v Natu 
letno 800 milijonov EUR, vendar pravijo 

Fotografija Partizanskega pevskega zbora, praporščakov in recitatorke ob proslavi na 
Golem

naši evroatlantski zavezniki, da je to pre-
malo. Za nekdanjo jugoslovansko arma-
do je dala Slovenija v letu 1980 največji 
znesek 200 milijonov EUR, od tega smo 
dobili polovico nazaj s svojo proizvodnjo. 
Naši sedanji zavezniki Italijani so s svo-
jega ozemlja branili naše nebo, slovenski 
vojaki pa so v tujih misijah večinoma pod 
poveljstvom italijanskih in ameriških ča-
stnikov. Naše vlade pošiljajo slovenske 
vojake v dežele, kjer smo bili še do ne-
davnega dobri gospodarski partnerji, se-
daj smo pa tam nezaželena okupatorska 

vojska. Sedanji novi zavezniki Italijani, 
ki se niso nikoli opravičili za fašistično 
okupacijo Primorske od leta 1920 dalje 
in za okupacijo Ljubljanske pokrajine v 
2. svetovni vojni, sedaj mirno načrtujejo 
plinske terminale v Tržaškem zalivu, ne 
da bi se zmenili za naše proteste.

Prav zato je treba še nadalje ohranjati 
zgodovinski spomin in tradicijo uporni-
štva, ki je bilo še posebej živo v teh kra-
jih, kajti drugi nas ne bodo spoštovali, če 
sami tega ne bomo zmogli.

Janez Ogrinc

Nova slovenska zaveza gostila pisatelja Alojza Rebulo

»Sem, kar moram biti, to je Slovenec, in o tem se ne 
diskutira.«

Podpisani sem pisatelja Alojza Rebu-
lo povabi za letošnji občinski praznik že 
lansko leto v poletju, ko sem v julijskem 
Reporterju prebral intervju z njim. Inter-
vju je izžareval njegovo slo po resnici in 
pravičnosti, za kateri pisatelj želi, da bi po 
ožilju in živčevju stekle v vse pore našega 
narodnega telesa. V intervjuju so me kot 
novozavezanca še posebej nagovorile be-
sede: »NOB dejansko ni bila narodna, ker 
ji je šlo za internacionalizem. Niti osvo-
bodilna, ker je osvobajala samo za novo 
diktaturo.« Kako resnice polne besede, ki 
bi si jih moral vzeti v razmislek sleherni 
Slovenec in Evropejec. Če bi vsa dejanja 
naše polpretekle zgodovine s katerekoli 
strani obravnavali s tako kritičnostjo, bi 
razkol zamenjalo sožitje v ljubezni. 
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Ko je pisatelj sporočil, da nas bo obi-
skal klub svojim 85 letom in že večkrat 
zlomljeni nogi, se je na moja ramena zgr-
nila skrb.

Iz hude zagate, kako naj brez literar-
nozgodovinske izobraženosti speljem ta 
projekt, da bi iz njega pridobili tisto na-
jžlahtnejše, kar nam lahko da veliki pisa-
telj s svojim obiskom, me je rešil glavni 
in odgovorni urednik Glasnika Iztok Pe-
trič. Kot ljubitelj in poznavalec Rebulovih 
del in tudi obiskovalec študijskih dnevov 
Drage mi je z veseljem priskočil na po-
moč.

Poletje hitro mine in v četrtek, 10. sep-
tembra 2009, nas je z obiskom počastil 
pisatelj Alojz Rebula s svojo ženo Zoro 
Tavčar, prav tako pisateljico in pesnico. 
Za uvod je Ana Lina Škorc zaigrala na 
prečno flavto, Iztok Petrič pa je prebral 
odlomek iz romana Nokturno za Primor-
sko. Podpisani sem pozdravil gosta in ga 
povabil k omizju.

Pisatelj Alojz Rebula je bil rojen v Šem-
polaju pri Trstu leta 1924. Po gimnaziji, 
ki jo je obiskoval v Gorici in Vidmu, je 
študiral klasično filologijo in arheologijo 
v Ljubljani in leta 1949 diplomiral, 1960 
pa v Rimu doktoriral z razpravo o Dan-
tejevi Božanski komediji v slovenskih 
prevodih. Grščino in latinščino je v Trstu 
poučeval celih 40 let.

V 70-ih letih prejšnjega stoletja je za-
radi spisov politične narave imel težave z 
našim komunističnim režimom in je po-
stal »persona non grata« (neljuba oseba, 
nevredna zaupanja). Zato je postal zamol-
čan in je pravo priznanje tako doživel šele 
v 90-ih letih. Leta 1995 je za življenjsko 
delo prejel Prešernovo nagrado, leta 2000 
pa kresnika za roman »Nokturno za Pri-
morsko«. Letos je bil izvoljen za rednega 
člana Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti. Alojz Rebula ni samo pisatelj 
zgodovinskih romanov, je tudi esejist, 
dramatik in publicist. Bralci Družine ga 
poznamo po njegovem Credu, ki ima 
visoko branost. Je predvsem kristjan, ki 
svojo vero jasno izraža tako v svojih delih 
kot v življenju.

V nadaljevanju vam podajamo nekaj 
utrinkov iz pogovora:

V Nokturnu za Primorsko med prija-
teljema duhovnikoma (Florjan, Angelo) 
v Dachauu pride do osebne izpovedi o 
odnosu do Boga, o njegovi pravičnosti. 
Florjan jasno odgovori, da je božje do-
puščanje tolikšnega trpljenja sprejeti kot 
nedoumljivost, kar je možno samo preko 

Potopitev dijakov v morje Rebulovih besed

vere. Vaša dela so prežeta z božjo veliči-
no, ste osebno kdaj prišli do dvoma, do 
krize vere v obstoj dobrega Boga?

Napisal sem tudi novelo »Utrži Adam«, 
ki že v naslovu govori, naj človek nare-
di to, kar je Bog prepovedal. Kar pa se 
tiče mojega odnosa do Boga, je v meni 
en frontni, bojeviti nepomirljivi odnos do 
Njega, vendar nisem nikdar niti podvomil 
v Njegov obstoj. To izhaja iz fizičnih dej-
stev okrog mene, iz obstoja te čudovite 
organizirane materije, ki se absolutno ni 
mogla organizirati iz čistega slučaja. Tu 
so še biologija, zvezdoslovje, elektronika, 
kaj vse obstaja in nam je na dosegu roke 
za uporabljanje, ničesar pa ne moremo 
vzeti iz narave, česar že ni. Tu ni dvoma, 
so pa drugi problemi, ko omenjate božjo 
pravičnost, kako je s tem dopuščanjem, 
kar On dopušča na tem našem planetu. 
Tu smo pred prepadom, pred katerim se 
lahko samo uklonimo, ker ima tudi vsako 

trpljenje svoj smoter.
V času vašega šolanja je bil fašizem v 

Italiji že močno utrjen. Ste imeli kdaj za-
radi maternega jezika in jezika uradnega 
izobraževanja krizo identitete? Kole-
ga Boris Pahor je v Cankarjevem domu 
dejal, da si v bistvu moral postati nekdo 
drug, če si želel preživeti.

Z Borisom sva imela različno prete-
klost, on je mestni otrok, jaz pa sin našega 
Krasa. Če je tukaj kaj evidentnega je to, 
da sem, kar moram biti, to je Slovenec, 
in o tem se ne diskutira.

To je tudi čas »tovorjenja knjig v na-
hrbtniku čez mejo«, kar je zgodba »Kačje 
rože«, še bolj pa »Nokturna za Primor-
sko«. V dnevniških zapiskih ste zapisali, 
da bi morali Bevkovega »Kaplana Marti-
na Čedermaca« napisati na novo. Potem 
ste se tega lotili kar sami. Je to popravek 
ali nadaljevanje Bevkovega romana? Se 
Florjan razlikuje od Martina?
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Bistveno se razlikuje, kot se razlikujeva 
midva z Bevkom. Bevk religioznih pro-
blemov ni imel in jih tako ni mogel po-
ložiti v svojega junaka. V tem oziru se ne 
čutim navezanega na Bevka, ki mu manj-
ka neka dimenzija, to je nazorsko religio-
zna dimenzija.

Roman Nokturno za Primorsko je bil 
zelo priznan. Za njega ste prejeli kresni-
ka?

Ista hiša (Delo) je nagradila tudi kaj 
»čefurskega«, nanjo gledam z realistične 
razdalje.

Dvigne branost? Nagrada kresnik me 
je pripeljala do vaših del in sem se vanje 
zaljubil.

Lahko dvigne branost, ne spreminja pa 
kvalitete. Ta roman je biografija sloven-
skega duhovnika, našega velikega mu-
čenca profesorja Filipa Trčelja. Ko sem 
dobil njegov kratek življenjepis, sem si 
dejal: Tu je treba nekaj napisati.

Kaj vas je v zvezi s Trčeljem nagovo-
rilo, da ste tako močno začutili potrebo 
pisanja o njem?

Najbolj to, da je neki človek, ki je bil 
mučenec fašizma, postal tudi mučenec 
komunizma.

Od intelektualcev pričakujemo vsakr-
šno zapleteno pomoč. Kdo je intelektua-
lec?

Intelektualec je človek ne glede na izo-
brazbo, lahko je človek, ki nima izobraz-
be, pa ima temeljni čut resnice in pravice, 
ki pa ga lahko nima kakšen akademski 
učitelj prava. Preprost človek dojame gro-
zoto Hude Jame, za kakega izobraženca 
je pa lahko nepomembna. Človek je lah-
ko izobražen, pa brez modrosti. Tako bi 
lahko rekel, da intelektualca zaznamujeta 
izobrazba in modrost.

»Slovenci ste moder narod,« mi je v Tr-
stu rekel srbski pravoslavni duhovnik. Se 
strinjate?

Z modrostjo narodov je težka. Vsi 
evropski narodi so se v nekem trenutku 
izkazali za nemodre. Nemci so postavili 
na oblast Hitlerja, Italijani človeka, kot je 
Silvio Berlusconi – ali je to izraz modrosti 
nekega naroda? Dal bi lahko tudi podoben 
primer kakšnega manjšega naroda, pa je 
boljše, da neham.

Mnoge naše hiše imajo molčeče slike 
izginulih ljudi po II. vojni, kakšna občutja 
so prinašale?

Molčeče in hkrati kričeče slike naših 
dragih svojcev, o katerih se ni smelo go-
voriti, so me vseh teh 50 let opozarjale, 
kakšna strahota je bilo za nas to, kar se 

Z dijaki in njihovim prof. Romanom Brunškom v sproščenem razgovoru

imenuje epopeja. Zame je bila ta strahota 
samo tragedija in ne epopeja in sem o tem 
samo še bolj prepričan, ko stalno odkriva-
mo nove grozote.

Je Huda Jama podobno šokirala ljudi 
kot intervju z Edvardom Kocbekom leta 
1975?

Huda Jama je bolj stresla ljudi kot Ko-
čevski Rog, tak vtis sem imel. Vendar ta 
nedoumljivo velika strahota pri nas ne 
premakne storilcev k obžalovanju, jav-
nosti pa ne požene v akcijo k razrešitvi 
tega zločina. Je naš sedanji narod vreden 
te nedoumljive žrtve? Najbolj verna, kar 
svetniška Dolenjska se je napila največ 
katoliške krvi. Ob tej strahoti zamerim 
naši literaturi, čefurski ali kakršnikoli že, 
ki obravnava čenče, ne vidi pa temeljnih 
dejstev iz slovenske zgodovine, kakor jo 
recimo vidijo srbski pisatelji. Teh proble-
mov sem se lotil v romani Ob babilonski 
reki, pa ni bilo ne odmeva ne kritike, kot 
da je treba o tem molčati. Enako je z našo 
narodno zavestjo, za katero naša šola 
ne vzgaja od 1945 dalje. Skrb za mučen 
slovenski narod, ki še ni nehal krvaveti, 
ima slovenska Cerkev, ki poskuša ohra-
njati zvestobo lastni biti, ki je tudi božja 
vrednota. To bi z vso skrbjo morala de-
lati tudi civilna oblast, namesto da se gre 
neko prazno kozmopolitstvo in neokusno 
anglofonijo.

V Sloveniji v tem času teče debata o 
Resoluciji o nacionalni zavesti in totali-
tarizmu. Nekateri pravijo, da poleg ko-
munizma, nacizma in fašizma manjka še 
katolicizem. Kaj menite?

Ko sem to bral, ta hokus pokus, sofi-

zem, hudičevo maslo brez utemeljitve, ki 
je ni, da vsak lahko vidi, veren ali neve-
ren: Cerkev je entiteta iz dveh bistvenih 
stvari. Na zunaj je organizacija na čelu 
s papežem, znotraj pa je nosilka božjega 
sporočila. V čem je totalitarnost Cerkve? 
V tem, da je totalitarnost to, da Bog je! Da 
Kristus je Bog! Da bo konec sveta! Če je 
totalitarna v svoji veri? Dejansko že 2000 
let molimo isti credo, vero, ki je stvar 
duhovne naravnanosti. Vsi totalitarci do 
zdaj so se najprej lotili »katolicizma«, ki 
človeka vzgaja k svobodi in je tako trn v 
peti vsakemu totalitarizmu. 

Tu za zdaj lahko samo obžalujemo, da 
naša vlada, naš parlament v svoji partijski 
ujetosti ni zmožen dojeti in sprejeti resni-
ce. Lahko pa nam je v uteho to, da sta po 
radiu Spomenka Hribar in Janko Prunk 
močno kritizirala, da resolucije ne sprej-
mejo na levici, da bi se morali distancirati 
od partijske linije.

Veliko izrečenih tehtnih besed sem za-
radi prostora moral izpustiti, glavnih misli 
pa upam, nisem. Povem naj še, da smo v 
zaključku ob rebuli – vinu z Rebulo – pi-
sateljem in njegovo ženo Zoro Tavčar še 
menjaje sogovornike pokramljali. Vesel 
sem velike udeležbe: župana Boštjana Ri-
glerja, podžupana Romana Brunška, ki je 
s seboj pripeljal lepo število dijakov Gim-
nazije Želimlje, predstavnikov Študijske-
ga centra za narodno spravo in nekdanje 
ministrice Mojce Kucler Dolinar. Hvala 
vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri izved-
bi čudovitega večera.

Anton Mušič,
predsednik OO NSZ Škofljica
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DU Lavrica 

ORKESTER Društva upokojencev Lavrica
Ja, prav ste prebrali. Učimo se vse ži-

vljenje in to se je na našem letošnjem iz-
letu tudi potrdilo. 

Avtobus, poln izletnikov, se je počasi 
odzibal v ne preveč vremensko obetajoč 
dan. Po jutranjem pozdravu besede ne ste-
čejo takoj sproščeno, zato pa je bilo dru-
gače po prvem postanku in kavi. Pot smo 
nadaljevali v Crngrob. V stari božjepotni 
cerkvi, ki je ena največjih umetnostnih 
spomenikov gotske dobe na Slovenskem, 
je tudi akustika zelo dobra. Na pročelju 
cerkve je še odlično ohranjena freska sv. 
Krištofa iz 15. stol.

Skozi Škofjo Loko, ki je najbolj ohra-
njeno srednjeveško mesto v Sloveniji, nas 
je pot vodila v Selško dolino. Muzej v Že-
leznikih prikazuje zgodovino železarstva, 
lesarstva, čipkarstva, starega orodja in 
galerijo. Stiskajo se v zgledno urejenih in 
razširitve potrebnih prostorih. V sončnem 
dnevu so bili Železniki videti prijazno, 
saj so že dodobra sanirani po neurju pred 
dvema letoma. 

Odpeljali smo se naprej. Med potjo 
smo zvedeli nekaj o življenju in delu sli-
karja Ivana Groharja, ki sodi v sam vrh 
slovenskih impresionistov. V njegovi hiši 
na Sorici smo si ogledali še galerijo z ne-
kaj njegovimi slikami. Potem je sledilo 
presenečenje, ki sem ga skrbno načrto-
vala in varovala. V zgornjem nadstropju 
te hiše smo se v glasbeni učilnici posedli 
po klopeh in po kratkem uvodu dobili v 
roke ritmični ali melodični inštrument. 
Spraševala sem se, kako bodo to ti starejši 
ljudje sprejeli. S precejšnjo negotovostjo 

sem jih opazovala. Biti izzvan v tako veli-
ki skupini, igrati na tamburin, boben, me-
talofon ali drug inštrument, ni enostavno. 
Malo zadrege je bilo v začetku prav pri 
vsakem posebej. Odločila sem se prav in 
glasbeno presenečenje je preraslo v nav-
dušenje. Koncentracija na višku. V dobri 
uri smo vsi skupaj sestavljali orkester, ki 
je igral in ubrano pel. Nad nami je bil nav-
dušen celo učitelj, ki nas je odlično vodil 
in spremljal s harmoniko. Najraje bi se 
kar takoj dogovorili, kdaj se bomo vrnili, 
če navdušenje ne bo prehitro splahnelo.

Na Soriški planini smo se razdelili v 

bolj ali manj pohodne planince. Dobra 
tretjina se je z vso vnemo podala po sedaj 
še golem smučišču in dosegla vrh 1549 
m, ostali so si sami prilagodili sprehod, 
kolikor je kdo hotel ali zmogel.

Na poti v dolino je začelo rahlo deževa-
ti, kot se za Bohinj spodobi. A to je bil le 
moker pozdrav.

Polni lepih vtisov in veselo razpoloženi 
smo se vrnili domov. Škoda bi bilo zamu-
diti ta izlet.

Zdenka Gačnik,
organizatorka izletov DU Lavrica

Najbolj vztrajni upokojenci na 1549 m visoki Soriški planini

TD Lavrica 

Cvetlični aranžmaji iz domačega cvetja
TD Lavrica je 16. 9. 2009 organiziralo 

delavnico aranžiranja cvetja. Delavnice 
se je udeležilo 19 udeleženk. Praksa je 
pokazala, da bi bilo skoraj bolj primerno 
imeti skupine po 10 udeleženk. 

Udeleženke so s seboj prinesle cvetje 
vseh vrst, kar raste okoli hiše, nekatere so 
pa tudi še kaj dokupile. Na delavnici so se 
marsičesa naučile. Delale so razne šopke 
od enostavnih do bidermajerskih. Nastale 
so razne ikebane in podobne stvari. Prav 
zanimivo je bilo gledati, kako so si priza-
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devale delati umetnije iz domačega cve-
tja. To ni tako enostavno. Ni težko delati 
razne aranžmaje iz dragocenega cvetja, iz 
raznega kmečkega cvetja je pa težje. Ob 
tem je treba povedati, da se tudi to zmore, 
če imaš nekaj osnovnega znanja iz tega 
področja. 

Veliko časa so namenile tudi pripravi 
cvetja. Učile so se raznih 

skrivnosti, ki so znane le dobrim poklic-
nim umetnicam. Cvetje mora kdaj vzdr-
žati več kot dan ali dva. Na predavanju 
so udeleženke veliko slišale, kako in kdaj 
rezati cvetje z nožem in kdaj s škarjami. 
Tri ure in pol je bilo mnogo premalo, pa 
vendar so se naučile vsaj abecede, kako se 
rožicam streže. 

Izdelovalke aranžmajev so izredno 
uživale v delu, na koncu pa bile izredno 
ponosne na svoje umetnije. Z veseljem 
so vsaka svoje izdelke odnesle pokazat še 
domov. Kar nekaj bi si jih želelo še ka-
kšno nadaljevalno delavnico. 

Vsem prisotnim so kar žarele oči od ve-
selja, kaj vse novega so izvedele na delav-
nici. Res so bile zadovoljne in ponosne na 
narejene izdelke. Vse so bile zmagovalke!

Sicer pa, saj veste: Vsake oči imajo 
svojega malarja. 

Besedilo in fotografiji
Andrej Pogačnik

PGD Škofljica 

Škofljiški gasilci na izletu v Logu pod Mangartom
Poletni dnevi kar vabijo na izlete v 

naravo ali pa malo bolj oddaljene kraje. 
Tudi gasilci smo si zaželeli malo oddiha 
in prijetnega druženja, povezanega z ga-
silsko tematiko. Odločili smo se, da si 
letos ogledamo Posočje. Kraji so zazna-
movani z naravnimi nesrečami, bitkami 
in obeležji Soške fronte, lepo, a nepredvi-
dljivo naravo ter prijaznimi ljudmi.

Po Soški dolini so vodile pomembne tr-
govske poti že v času Rimljanov. Utrdbe 
in trdnjave so gradili različni vladarji: Ri-
mljani, Benečani, Habsburžani, Napoleon 
in v prejšnjem stoletju vojaki Avstro-ogr-
ske monarhije. Res burna zgodovina.

Nekdaj pomembne, danes pa bolj od-
maknjene kraje smo si ogledali 29. avgu-
sta. Na prelazu Predel nas je pričakal tov. 
Igor Černuta, predsednik PGD Log pod 
Mangartom, javnosti poznan kot vodja 
reševalne akcije ob plazu leta 2000. Med 
potjo v dolino, preko novega mostu čez 
potok Koritnico, nam je pripovedoval 
zgodovino teh krajev ter o posledicah, ki 
jih je povzročil zemeljski plaz. Povsem je 
spremenil podobo kraja, rane, ki jih je za-
dal naravi in ljudem, pa se počasi celijo. 
Zaradi te nesreče je bil Log pod Mangar-
tom kar nekaj časa v središču pozornosti 
medijev. Bili so deležni vsestranske po-
moči države, podjetij, humanitarnih or-

ganizacij in posameznikov, tako da so s 
skupnimi močmi obnovili vas in na var-
nejšem območju postavili nadomestne 
hiše. S ponosom nam je razkazal tudi nov 
gasilski dom, ki je bil postavljen v okviru 
te obnove. Naš gostitelj je dejal, da je se-

daj kvaliteta življenja v kraju na nekaterih 
področjih brez dvoma boljša, marsikje pa 
zaradi posledic nesreče in velike medijske 
pozornosti tudi slabša.

Ogledali smo si tudi lepo urejeno in 
vzdrževano vojaško pokopališče iz časa 

Udeleženci izleta v Logu pod Mangrtom
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OBIŠČITE NAS

GROSUPLJEM
BREZJE PRI

SONČNI
DVORI

051/633 446

design your body

SHUJŠAJTE IN OBLIKUJTE 

Prijazno vas vabimo, da si rezervirate prvi                                          in preiz-
kusite učinkovito naravno metodo za odpravo maščob in celulita na 
problematičnih mestih.

Pred terapijo Po treh terapijahPred terapijo Po eni terapiji

Rezultati so vidni že po eni sami terapiji, saj zmanjšamo obseg do              
---       na tretiranem območju.5cm

BREZPLAČNI OBISK

NOVO
POWER PLATE® vam omogoča 
hitrejšo in enostavnejšo pot do boljše 
fizične kondicije, vitalnosti in zdravja. 

Vadba poteka 30 minut pod vodst-
vom trenerja. Prvi obisk je testni 
brezplačni. 

POWER PLATE® 

FITNES KABINET
PILATES
SOLARIJ
AEROBIKA

PLESNA ŠOLA
BOWNOVA TERAPIJA
OSEBNO TRENERSTVO OSTALA 

PONUDBA

INFORMACIJE IN REZERVACIJE:   051/633 446    www.vitaline.si    info@vitaline.si. 

STUDIO ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE

KAVITACIJA
Ultrazvočna liposukcija

SVOJE TELO!

1. svetovne vojne, kjer smo lahko prebrali 
imena in priimke padlih vojakov različnih 
narodnosti avstro-ogrske vojske.

Po kosilu smo pot nadaljevali do bližnje 
trdnjave Kluže. Ogledali smo si predsta-
vo, v kateri so nam člani Društva 1313 
na malo drugačen, šaljiv način prikaza-
li vsakdanje življenje vojakov na soški 
fronti. Jezikovne razlike med vojaki raz-
ličnih narodnosti so privedle do smešnih 
situacij, ko so brali težko pričakovana lju-
bezenska pisma, napačno izvrševali uka-
ze nadrejenih, težave z bolečimi zobmi, ki 
so jih ruvali kar s kovaškimi kleščami, ter 
v želji, da se čim prej vrnejo na svoje do-
move. Po končani predstavi so nas vojaki 
avstro-ogrske in italijanske vojske pova-
bili na vojaški čaj z rumom, postrežen v 
originalnih skodelicah, ki so jih upora-
bljali na bojiščih soške fronte.

Naslednja postaja je bila Ajdovščina, 
kjer so nam prijazni poklicni gasilci po-
kazali vozila, tehniko in prostore Gasilsko 
reševalnega centra Ajdovščina in PGD 
Ajdovščina. Poveljnik poklicne enote tov. 
Boris Šapla nas je seznanil z zgodovino 
mesta in okolice. Predstavil nam je orga-
niziranost, delovanje in območje, ki ga 
pokriva poklicna enota, ter način sodelo-
vanja s prostovoljnimi gasilci, s katerimi 
si delijo prostore.

Noč in sunki burje so nas spremljali 
na poti proti domu. Kljub občasnim pa-
davinam smo preživeli lep dan, srečali 
prijazne gostitelje, videli in slišali mnogo 
zanimivosti. Za prijetno in varno vožnjo 
se zahvaljujemo avtobusnemu podjetju 
Prevozi Petrič in vozniku Iztoku.

Pavel Cigale,
PGD Škofljica

Dogodki v Vrtcu Smrkolin
Smrkolin in Garfield

Smrkolini smo se na prvi šolski dan odpravili v svet, natančneje v ljubljanski Ko-
losej, kjer smo si ogledali risanko Garfield in festival zabave. Ker še ne znamo čisto 
dobro brati, smo si privoščili sinhronizirano risanko, pri čemer smo samo poslušali in 
gledali smešne prizore mačka Garfielda in njegovih prijateljev. Ker smo bili zelo pri-
dni, sta nama Stančka in Sandra na koncu razdelili slastne bonbončke. Z nasmehom na 
ustih in mladih srčkih smo se vrnili nazaj v vrtec.

Obisk vrtnarije 
Ker se počasi približuje jesen, smo se z otroki iz Smrkolina odločili, da si polepšamo 

naše mizice v jedilnici z jesenskimi aranžmaji. Vzeli smo pot pod noge in se po strmem 
hribu navzgor odpravili v Vrtnarijo Frbežar. Tam nas je sprejela prijazna gospa Ana, ki 
nam je razkazala vrtnarijo in povedala nekaj koristnih informacij. Ko smo se podprli s 
sokom in čokoladnimi bananami, smo s pomočjo gospe Marije izdelali lepe aranžmaje, 
ki smo jih ponosno odnesli v vrtec. Vsak od nas je dobil v dar rumeno mačeho. Smrko-
lini se zahvaljujemo za vso prijaznost in gostoljubje in sporočamo, da mačehe pridno 
zalivamo in da nam lepo rastejo.

Vzgojiteljica Stančka

Utrinek s predstave v Klužah
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Delovna akcija stanovalcev naselja na Kamnikarjevi ulici na Lavrici

»Še dobro, da smo bilo več kot trije ...«
.. ter da so se nam pridružili še moški. 

Dež je bil zagotovo pregnan.
Tako kot ponavadi smo se tudi nek če-

trtkov popoldan v juliju starši z otroki 
igrali – žal na parkirišču namesto igrišču. 
Opazili smo, da ima ena klop še svežo bar-
vo in izvedeli, da jo je prebarvala prijetna 
družinica s tremi otroki iz naše soseske. 
Bravo! Namesto da se samo pritožujemo 
»Ali se moram res, kljub temu da živim 
v urejenem naselju z otroškim igriščem, 
vsakič, ko se želi moj otrok igrati zunaj, 
gugati ali spuščati po toboganu, usesti v 
avtomobil in zapeljati do najbližjega igri-
šča?«, lahko tudi sami kaj naredimo.

Beseda je dala besedo in že smo se pri-
čeli dogovarjati, kaj bi lahko storili, da 
našim otrokom omogočimo, da se lahko 
igrajo na tem otroškem igrišču. Zavedali 

smo se, da bo glede na nedejavnost odgo-
vornih za to igrišče najbrž še eno poletje 
minilo ob precej neuglednem in celo ne-
varnem igrišču. Kaj lahko naredimo? Do-
govarjanje z odgovornimi žal še ni prišlo 
do tiste točke, ko bi se to že kaj poznalo 
in tudi ne vemo, kdaj se sploh bo. Če se 
ob popoldnevih lahko dobimo ob klepetu, 
bi se lahko dobili tudi ob prijetnem delu, 
mar ne? Skupaj z majhnim prispevkom na 
družino in veliko dobre volje bi to otroško 
igrišče uredili.

In smo se lotili projekta. Spisali smo 
vabilo, ga obesili na oglasne deske vseh 
vhodov Kamnikarjeve 5 do 31 in priča-
kovali, da se bodo stanovalci odzvali v 
čim večjem številu. Kupili smo barve in 
čopiče za barvanje klopi in upali, da kljub 
slabi napovedi v torek 28. julija popoldan 
ne bo deževalo. In res ni! V slabih treh 

urah nas je 16 družin skupaj z otroki, ki so 
seveda izdatno pomagali, uredilo otroško 
igrišče.

Delo še ni povsem končano, a rezultati 
so še kako vidni. Klopi zaradi zarjave-
lih žebljev in štrlečih trsk sedaj niso več 
nevarne, ampak zelo barvne! Niso več le 
zelene, ampak tudi modre in rdeče. Na 
vseh se lahko sedi. Pokvarjena gugalnica 
je odstranjena in namesto nje postavljena 
tista za najmlajše, ki se od takrat naprej 
vsak dan veselo gugajo na njej. Tudi ri-
stanc smo narisali na tleh in vsaj za silo 
prekopali s travo poraščen peskovnik. 

Dogovorili smo se, da se zagotovo še 
dobimo in podružimo ob delu za naše 
najmlajše. Po dopustih in malo pred pri-
četkom šole bomo še kaj postorili, vendar 

pa bomo tokrat še poskrbeli, da ne bomo 
lačni in žejni.

Tudi drugi stanovalci Kamnikarjeve va-
bljeni, da nam pomagajo skrbeti za našo 
okolico. Če vsak nekaj prispeva, je rezul-
tat še kako viden. Prilagamo še nekaj slik: 
najmlajša udeleženka je stara šele dober 
mesec, 2-letni otroci pa nam pomagajo 
barvati in čistiti peskovnik.

Na mesto neuglednega in prevelikega 
peskovnika bi radi postavili druga igra-
la. Veseli bi bili kakšnega sponzorja s 
prispevkom okrog 500 evrov za tobogan 
in gugalni konjiček. Bomo zelo veseli in 
obljubimo, da bomo igrala veliko upora-
bljali!

Upamo, da bo takšna akcija spodbudila 
tiste, ki so za to igrišče dejansko odgovor-
ni, da nam ga pomagajo urediti.

Pa na svidenje do prihodnjič.
Predstavnici organizatorjev akcije

Sonja in Milica
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Sobotno otroško dopoldne

V okviru praznovanja občinskega pra-
znika je v soboto 19. septembra potekalo 
otroško dopoldne. 

Že v zgodnjih dopoldanskih urah so 
pred osnovno šolo začeli prihajati rado-
vedni in razigrani otroci s svojimi starši. 
Na travniku pred čebelnjakom je otroke 
s svojimi konji pričakal g.Tone Kuhar s 
Hrastarije, na šolskem igrišču sta bila 
na voljo dva trampolina, pred vhodom v 

šolo pa je pod vodstvom Likovne skupine 
2002 potekala delavnica risanja škurhov. 
Kozmetični salon Ajna je vodil delavnico 
izdelovanja tatujev, otroke pa je zabaval 
tudi klovn Žare. Znanje o arheologiji in 
ročne spretnosti pa so udeleženci sobo-
tnega dopoldneva lahko preizkusili tudi 
na delavnici, ki jo je vodila arheologinja 
ga. Pavla Udovič. Vsi navzoči, tako otroci 
kot njihovi starši, so z zanimanjem spre-

mljati tudi predstavitev gašenja, ki so ga 
predstavili člani Gasilske zveze Škofljica. 

Program, ki sta ga oblikovala in ko-
ordinirala podžupan Roman Brunšek in 
ga. Mateja Potokar, je bil zelo zanimiv in 
pester. Verjamem, da nikomur ni bilo žal 
prihoda, saj je vsak od obiskovalcev lah-
ko našel nekaj zase. 

Besedilo in fotografije: 
Bojan Pirnat

V sredo, 9. 9. 2009, smo imeli šestošol-
ci kulturni dan. Ogledali smo si Ljublja-
no, Ljubljanski grad in Mestni muzej. Z 
avtobusom smo se odpeljali do Križank 
in se peš odpravili do Mestnega muzeja, 
kjer smo si ogledali razstavo. Potem nas 
je vodička peljala na ogled Ljubljane. Po-
vedala nam je, kako so Križanke dobile 
svoje ime in zakaj na stenah tičijo nenava-
dni kamni. Po Starem trgu smo se podali v 
center do spomenika grškega junaka Her-
kula, kjer so včasih prirejali plese, ravno 
tam sta svoj prvi in zadnji ples odplesala 

Povodni mož in Urška. Nato smo se usta-
vili pri Valvazorjevi rojstni hiši (poiskati 
smo jo morali sami) in nadaljevali pot do 
Čevljarskega mostu. Ta se je včasih ime-
noval Šuštarski most, ker so se čevljarji 
včasih imenovali šuštarji. Vodička nam je 
tudi predstavila zgodbo o goljufivih pe-
kih, ki so jih namakali v Ljubljanico. Pot 
nas je vodila do mestne hiše, kjer je vča-
sih stal sramotilni steber. Odšli smo tudi 
do Tromostovja, ki se je včasih imenovalo 
Špitalski most. Zatem smo obiskali Lju-
bljanski grad, kjer nas je prevzela druga 

vodička. Tam smo videli dva vodnjaka, 
eden je imel celo skrivni prehod, malo 
cerkvico, stranišče na štrbunk in ječo za 
tatove. Na gradu smo si ogledali kratek 
3D-film o zgodovinskem razvoju Ljublja-
ne. Nato smo se po strmih stopnicah pov-
zpeli na vrh grajskega stolpa in občudova-
li lepote Ljubljane s ptičje perspektive in 
tako zaključili ogled gradu. Potem smo se 
z avtobusi odpravili nazaj proti Škofljici v 
šolo na kosilo. Kulturni dan mi je bil všeč.

Lucija Petretič, 6. b

Iz OŠ Škofljica

Po kulturo v Ljubljano
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Vzgoja in izobraževanje

Lastni izdelki pri tehniki in tehnologiji
Pri predmetu tehnika in tehnologija smo učenci 6. b razreda 

učiteljice Tatjane Peklar Justin začeli izdelovati izdelke z nalo-
go, ki nam jo je določil sošolec. Z očetom in stricem je izdelal 
razstavljiv model hiše in spodbudil za podobno delo tudi nas. Iz-
delek in postopek je predstavil pri eni izmed ur. Domačo nalogo 
smo lahko izpeljali neobvezno. Na voljo smo imeli dva tedna. 
Ko je bilo treba prinesti izdelke, smo bili zelo presenečeni, saj 
smo na mizo dobili le štiri izdelke, hkrati pa smo bili tudi veseli, 
saj so bili le-ti res kakovostni. Pri izdelovanju naj bi sodelovali z 
odraslimi, ki poznajo delo z lesom.

Naj vam predstavim opis dela posameznih učencev.

KMETIJA
»Izdeloval sem jo z veseljem, saj to rad počnem. Delal sem 

jo z družino. Uporabljal sem naslednja orodja: kladivo, vrtalni 
stroj, skobeljni stroj, vijake in lepilo.« 

Matic Primc

ZIDANICA
 »Idejo sem dobil po pogovoru z očetom. Delal sem jo dva 

dni. Lesene osnove sem zabil v podlago, na spodnji del sem na-
lepil kamne, ki mi jih je priskrbel dedi. Streha je iz lesenih plat, 
preko katerih je nalepljena slama. Orodje: kladivo, »majzel« in 
silikon.« 

Jernej Primc

KOZOLEC
»Kozolec sem naredil s pomočjo očeta. Uporabil sem smreko-

ve deske, letve in okrogle palčke. Najprej sem v ploščo izvrtal 
luknje, kamor sem pritrdil stebre. Vanje sem izvrtal luknje, vsta-
vil sem palčke in jih prilepil. Za streho sem uporabil dve deski. 
Streha je zlepljena in pritrjena z lesenimi palčkami, ki pa niso 
vidne. Kozolec sem delal v več fazah, ker se je moralo vmes tudi 
sušiti zaradi lepljenja. Za izdelek sem porabil dva dni.«  

Jakob Sket

 STOL
»Naredila sem lesen izdelek. Za pomoč sem imela očeta. Za 

izdelek sem potrebovala en teden, saj se je moralo vmes tudi 
sušiti. Najprej sva z očetom izrezala palčke. Nato sva jih začela 
lepiti, nekaj sva tudi pritrdila z vijaki. Na koncu sva za dekora-
cijo dodala še blazino in blago. Uporabljala sem naslednja orod-
ja: baterijski vrtalnik, kladivo, žago, vijake, spenjač in brusni 
papir.« 

Tjaša Zupančič
Besedilo napisala in zbrala prispevke

Tjaša Zupančič, 7. b
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PROJEKTNO UČENJE MLADIH 
(PUM) 

Priložnost za mlade od 15. do 25. leta, 
ki so opustili redno šolanje ...

KAJ? PUM je javno veljaven izobra-
ževalni program neformalnega izobraže-
vanja, ki mladim nudi podporo pri nada-
ljevanju šolanja, odločitvi za drugačno 
obliko izobraževanja ali pri iskanju za-
poslitve. V času obiskovanja programa 
udeleženci preverijo svoje interese in od-
krijejo nove, se preizkusijo na določenih 
poklicnih ali drugih področjih ter razvija-
jo svoje sposobnosti. 

ZA KOGA? Za mlade med 15. in 25. 
letom, ki ne obiskujejo rednih šolskih 
programov. Udeležba je brezplačna!

ZAKAJ? Za druŽenje in zabAvo, po-
mOč pri učenju, pomoč pri urejanju oseb-
nih zaDev, ramo za zjOkat, možnost za 
zaniMivo in uStvarjalno organiziRanje 

svojega časa.
KAKO? Temeljna metoda je projektno 

delo, pri katerem mentorji in udeleženci 
skupaj rešujemo konkretne probleme, ki 
izhajajo iz skupno dogovorjenih in za vse 
atraktivnih projektnih vsebin. Uspešni 
projekti, ki smo jih izvedli doslej, so npr. 
film, gledališka igra, fotografska razstava, 
grafiti … 

KDAJ? 
Od pon. do pet.: 9.00–14.00 
Po šolskem urniku od 20. 9. do 30. 6. 

(julija za tiste, ki si želijo bolj aktivnih 
počitnic).

Vštekat se je možno kadarkoli med šol-
skim letom.

KJE? Bob, zavod za izobraževanje in 
kulturne dejavnosti, Robbova 15 (Stara 
pošta za Festivalno dvorano), Ljubljana. 

Telefon: 041 391 086 (Metka), 031 434 
060 (Mojca) in 041 865 789 (Matjaž). 

Elektronska pošta: info@zavod-bob.si 
Domača stran: www.zavod-bob.si 
Blog: www.pumlinija.blogspot.com

Vzgoja in izobraževanje

Tehniški dan na temo umetnih snovi
Vsi učenci sedmih razredov smo imeli 

v sredo, 9. 9. 2009, tehniški dan. V šoli 
smo morali biti ob 8.20, v primeru izbir-
nih predmetov pa ob 7.30. Na oglasni de-
ski je bil urnik za vse razrede in zjutraj 
so se nekateri učenci urnik za svoj razred 
naučili kar na pamet. Ko so nas učiteljice 
spustile v učilnice, smo začeli z delom. Ta 
dan smo imeli 4 učne ure, vsaka je trajala 
55 minut. Med posameznimi urami smo 
menjali učilnice.

URA V UČILNICI BIOLOGIJE: Tam 
smo dobili pet kosov različnih predme-
tov: plastenke za kis, navadne plastenke, 
folije, vtikača ... Bilo je zanimivo in hkra-

ti zabavno. Kose smo morali namakati v 
vodi za poskus gostote, jih zažgati in opi-
sati. Potem smo zamenjali učilnice. 

URA V UČILNICI KEMIJE: Zelo po-
hvalna ura. Lahko smo packali po plaka-
tih s pokrovčki od plastenk, embalažami, 
slamicami ipd. Vsaj v našem razredu (7. 
c) smo bili glasni kot za stavo, a na koncu 
so bili plakati precej dobri. Pisali smo o 
umetnih snoveh in na srečo so se nekateri 
spomnili prinesti nekaj o tej temi.

URA V UČILNICI ZA TEHNIKO: 
Na zanimiv material smo morali s šilom, 
svinčnikom ali podobnim pisalom naredi-
ti načrt za stojalo za epruveto. Komur je ta 

podvig uspel, je šel v tehnično delavnico 
izrezati svojo risbo. 

URA V RAČUNALNIŠKI UČILNICI: 
Ker računalnik seva v oči, so me ob koncu 
te ure zelo bolele. Morali smo narediti na-
črt za stojalo za epruvete. Zelo sem sreč-
na, da sva bili skupaj s sošolko na istem 
računalniku in je ona lahko večino dela 
naredila sama. Ko smo načrt končali, smo 
ga še skopirali.

Po vsem tem smo naposled končali. 
Domov in na kosilo smo šli zelo zgodaj.

Karmen Vončina, 7. c

Če si odštekan, se pridi vštekat!

JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ENOTNIH REGIJSKIH 
ŠTIPENDIJSKIH SHEM (REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE 

SHEME LJUBLJANSKE URBANE REGIJE) ZA 
ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2009/2010

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je objavi-
la javni razpis štipendij za dijake in študente za pridobitev kadrovske 
štipendije v okviru Regijske štipendijske sheme Ljubljanske urbane 
regije.

Rok za oddajo vlog je 10. oktober 2009.

Vsebino razpisa in prijavni obrazec ter vse ostale informacije najdete 
na spletni strani www.rralur.si.
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Ko se cerkev dotika neba
Veduto kraja pogosto zaznamuje cer-

kev, na katero opozarja zvonik, ki se 
dviga proti nebu. Skozi zgodovino so se 
tipi zvonikov spreminjali, prav tako je od 
geografskega porekla cerkve odvisna nji-
hova lokacija – ponekod so postavljeni ob 
prezbiteriju, drugje pred zahodno steno, 
na ladijski strehi ali celo kot samostojna 
arhitektura poleg cerkve.

Do konca 16. stoletja je težko slediti ra-
zvoju zvonika, saj je malo ohranjenega v 
prvotni obliki. Zaradi številnih prezidav, 
udarov strele, vojn in drugih okoliščin so 
se originalni videzi cerkvenih stolpov iz-
gubili, nadomestile pa so jih nove podobe, 
ki odražajo čas, v katerem so nastale. Od 
17. stoletja dalje je mnogo lažje razbrati, 
kako so se spreminjale in razvijale oblike 
ter tudi novi arhitekturni in krasilni ele-
menti.

Romanika je enoladijskim cerkvam po-
nudila posebne zvonike na vzhodni strani 
nad prezbiterijem, ki je v resnici pritličje 
cerkvenega stolpa. Takšni zvoniki so zna-
čilni predvsem za Štajersko in Koroško; 
ohranjenih pa je le še nekaj primerov (Vu-
zenica, Dravograd …).

V 14. in 15. stoletju, ko je zmagovala 
gotika, so zvonike dobile predvsem žu-
pnijske cerkve, vendar so njihovo podo-
bo preoblikovali posegi v času baroka in 
neogotike, tako da je težko reči, kakšen 
je bil njihov prvotni videz, saj ni ohranje-
nega nobenega primerka. Zvonica, skozi 
katero se je prihajalo v cerkev, je bila na-
vadno križnorebrasto obokana, sam stolp 
je bil razčlenjen v posamezna nadstropja z 
venčnimi zidci, pri večjih cerkvah so bili 
lahko ob steno prislonjeni tudi oporniki.

Za gotski čas je značilno, da so različne 
pokrajine poznale med seboj zelo raznoli-
ke zvonike. Cerkev jurklošterskega samo-
stana je recimo imela nadstrešni stolpič, 
primorski konec je imel pomolni zvonik 

(zvonik, ki se začenja pod vrhom strehe 
in delno izstopa iz fasade), najpogostejša 
oblika tega geografskega območja pa je 
bil zvonik na preslico (zvončnica), kot ga 
ima recimo cerkev v Šmarju pri Sežani. 
Skromnejša oblika tega tipa zvonika, za 
katerega je značilna ravna stena z linami, 
v katerih so zvonovi, je bila močno raz-
širjena od Kočevskega pa do Ljubljane. 
Enega najsevernejših primerov zvonika 
na preslico v nekoliko nenavadni in do 
sedaj še nepojasnjeni obliki je imela tudi 
cerkev Sv. Duha na Gumnišču. Gumniški 
zvonik pa je v baroku doletela ista usoda 
kot številne druge cerkve po Sloveniji. V 
duhu novega sloga so množično potekala 
prenovitvena dela, ki so umaknila staro 
obliko na celotni arhitekturi in opremi. 
Zvoniki so postali mogočnejši, njihove 
strehe so po obliki postale bogatejše in 
bolj dinamične, dodatki, kot so čebula, 
jabolko, vaze, volute in križ, pa so ta vtis 
bohotnosti še poudarili.

Novo preoblikovanje starih podob je 
prineslo 19. stoletje, ko je nastopila moda 
vračanja v preteklost. Historizem je na-
mreč prinesel na nov način interpretirane 
stare sloge, tako da najdemo očitno po-
snemanje romanskih in gotskih oblik (pri-
mer zgledovanja po zvonikih velikih got-
skih katedral zahodne Evrope je cerkev na 
Rakovniku). Najmodernejša doba je kot 
odgovor na starejše oblikovanje korenito 
spremenila pojem zvonika, saj ga je pred-
stavila v najrazličnejših videzih. Sodobni 
materiali namreč dopuščajo »kubistične« 
oblike in igro s stenskimi površinami.

Čeprav zvonike povezujemo s cerkveno 
arhitekturo, pa jih najdemo tudi na profa-
nih objektih, kot so gradovi, mestne hiše 
in tudi meščanske hiše, za katere je znači-
len predvsem tip pomolnega zvonika.

Nataša Kovačič Sodobno oblikovan zvonik, Škofljica

Zvonik 19. stoletja, Želimlje

Razstava izdelkov domače umetne obrti Borisa Ostreža

Iz oblikovalca v umetnika
Verjetno smo prvič v zgodovini naše 

občine doživeli samostojno razstavo ka-
kšnega oblikovalca, ki bi izhajal iz naše 
srede. Boris Ostrež je presenetil s ten-
kočutno oblikovanimi predmeti različne 
uporabnosti.

Odprtje so popestrile pevke ženskega 
pevskega zbora Laniške predice, tokrat 

pod taktirko Katarine Bambič. Prisotne 
je najprej nagovoril župan Boštjan Rigler, 
ki je izrazil zadovoljstvo nad dogodkom, 
saj kaže določen razvoj naše občine na 
področju obrti in umetnosti. Prisotne je 
pozdravil tudi sam oblikovalec gospod 
Boris Ostrež in predstavil osrednjega 
gosta razstave svetovno znanega obliko-
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valca Oskarja Kogoja. Kogoj je Ostreža 
izpostavil kot svojega najboljšega učenca, 
ki je resnično začutil duhovno plat obliko-
vanja in je na dobri poti, da iz oblikoval-
ca postane umetnik. Posebej je izpostavil 
kipe konjev lipicancev. Enega izmed njih 
je v dar prejela tudi angleška kraljica Eli-
zabeta II. ob svojem obisku Lipice.

Odprtja se je udeležilo precej ljudi, ki 
so bili nad izdelki vidno navdušeni. Med 
eksponati prevladujejo vaze, skodelice in 
vrči za različno rabo. Izstopajo že ome-
njeni kipi konjev, poleg pa še mačke in 
race, kar se duhovno navezuje na izročilo 
Daljnega vzhoda.

Sama razstava je resnično korak naprej 
v nivoju prireditev, ki se odvijajo v naši 
občini. Iz ljudskega smo stopili stopnico 
višje in le upamo lahko, da se bomo vzpe-
njali naprej.

Iztok Petrič

Pregledna razstava Fotografske sekcije KUD Škofljica
V sredo, 16. septembra 2009, je bila 

v okviru praznovanj ob občinskem pra-
zniku odprta že 20 fotografska razstava 
v organizaciji KUD Škofljica. Ob 19. 
uri se je v prijetnih knjižničnih prostorih 
začel kratek kulturni program. Sicer ma-
loštevilno, a zelo zvesto publiko – poleg 
razstavljavcev in njihovih bližnjih so bili 
navzoči tudi predsednica društva, župan 
Rigler, podžupan Brunšek, fotograf Hrva-
tin, ravnateljica OŠ in vrtca Škofljica in 
dr. Jurkovič – je v prekmurščini navdušil 
Mirko Anželj. Predstavil se je namreč z 
odlomkom iz dela Poredušov Janoš. Na 
Škofljici je bila monokomedija predsta-
vljena prvič, gospod Anželj pa je z njo 
nastopil že velikokrat po raznih koncih 
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Slovenije, k sodelovanju pa ga je pova-
bil celo sam avtor besedila ter vsestranski 
igralec Evgen Car. Prekmurščini je sledil 
pozdrav vodje sekcije in podpredsednika 
društva Staneta Kočarja. Izvedeli smo, da 
se člani fotografske sekcije društva tokrat 
predstavljajo »z barvnimi fotografijami, 
ki so nastale v zadnjem času in se bolj ali 
manj navezujejo na pokrajino okoli nas. 
Vsak od avtorjev to temo prikazuje z dru-
gačnim fotografskim jezikom. Vsem pa 
je eno, da hočejo gledalca z uporabo eno-
stavnih, včasih pa tudi bolj kompleksnih 
elementov motivirati, da se bolj zaveda 
lepot narave. Te lepote ob vsem hitenju 
današnjega sveta pogosto ostanejo neopa-
žene, jih ne vidimo.«

Seznanili smo se tudi z eno novejših fo-
tografskih tehnik, in sicer nam je gospod 

Nismo za 
vedno

Kot zimska odeja,
ko sonce zagreje,

topijo se naše moči.

Kot svetloba,
ki v mraku se utaplja,

pešajo naše oči.

Kot luna na nebu,
ki zemljo poljublja,
spomin nam bledi.

Kot veter v zatišju,
ki moč izgubi,

korak se nam upočasni.

Kot sveča prižgana,
ki počasi zgoreva,

naše življenje mineva.

Vsako bitje, ki živi,
se stara –

za smrt zori.

Tončka Podlogar

Mirko Anželj kot Poredušov Janoš

Anželj predstavil digiskopijo, fotografira-
nje s pomočjo teleskopa. V tej tehniki se 
je preizkusil tudi sam in izbrane posnetke 
ptic pripravil tudi za razstavo. 

Poleg imenovanega člana na razstavi 
sodelujejo Marko Avsenak, Lucija Kočar, 
Stane Kočar in Peter Nose. Posebne če-
stitke veljajo mladi avtorici Luciji, ki se 
je tokrat s tremi barjanskimi motivi pred-
stavila prvič. Poleg barjanske pokrajine 
in ptic predstavljene avtorje navdihujejo 
tudi gorski in kraški prostor, naravni po-
javi ter družina. Upajo, »da bodo gledalci 
nagovorjeni, da svoj odnos do narave še 
poglobijo in spoznajo, da je ravnovesje 
v naravi zelo krhko. Brez njega ne bomo 
mogli preživeti, za to pa mora vsak posa-

meznik prispevati svoj delež.«
Besedam in ogledu je sledila še pogo-

stitev s pecivom in vinom. Ob tem naj se 
zahvalim Knjižnici Škofljica za sodelo-
vanje in gostoljubnost, še enkrat čestitam 
pripravljavcem za njihov čas in trud, vas, 
dragi bralke in bralci, pa vabim na ogled.

 
Fotografije Stane Kočar

Katja V. Škrabec

Črna odlagališča smeti
Smeti so že kar večna nehvaležna 

tema pogovorov v Občini Škofljica in 
še kje. Zavest ljudi, ki le-te odmetava-
jo in delajo črna odlagališča je sramo-
te vredna. 

Če se zapeljete od Pijave Gorice 
proti Turjaku lahko opazite začetke 
novih smetišč. Na raznih počivališčih 
ni ne klopi, pa tudi cenenih kovinskih 
sodov za smeti ni. Omenjena cesta 
res ni občinska, praksa pa kaže, da je 
vsaka odvržena vrečka nov zametek 
novih kupov smeti. Morda ni narobe, 
če bi se priskrbeli stari sodi za smeti. 

Takšna je podoba, če nekdo odla-
ga razno navlako in smeti na lokalni 
cesti Lavrica–Hauptmance. Morda bi 
postavitev sodov stvar omejila. Tudi 
to je pobuda, preden bodo cesto eno-
stavno zasuli s kosovnimi odpadki.

Besedilo in fotografiji
Andrej Pogačnik
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Novo na knjižnih policah
ODDELEK ZA ODRASLE
0 Menedžment

ABRAHAMSON, Eric: Popolna zmešnjava: skrite koristi ne-
reda: kako nabasane omare, razmetane pisarne in neorganiziran 
rokovnik prispevajo k uspešnejšim odločitvam 

1  Okultizem, psihologija, morala
VIRTUE, Doreen: Moj angel varuh
RUSSELL, Stephen: Čisto čista: pot do miru, moči in uspeha
TAYLOR, Sandra Anne: Skrivnosti uspeha: znanost in duh re-

sničnega blagostanja
LOWE, Amanda: Misli seksi: odkrivanje skrivnosti poželenja
CHAPMAN, Gary D.: Družina, kakršno ste si vedno želeli: 

pet poti do njene uresničitve
PINKER, Steven: Kako deluje um: duhovit in prodoren vpo-

gled v delovanje človeškega uma
KOMPAN Erzar, Katarina: Rahločutnost do otrok: stik z otro-

kom v prvem letu življenja
KOMPAN Erzar, Katarina: Med dvema ognjema: družina v 

primežu generacij

3  Sociologija, vzgoja, etnologija
PESKOV, Vasilij: Preživeti v tajgi
RUČIGAJ, Zinka: Otroško srce je zaklad
SMOLEJ, Marija: Oblačenje skozi čas
ROBERS, Paul: Konec hrane: kriza svetovne živilske indu-

strije

6  Medicina, vrtnarstvo, domače živali
DRGLIN, Zalka: Zima v srcu: kažipot skozi obporodne stiske
GREINER, Karin: 300 vprašanj o zeliščih: zakladnica znanja 

od A do Ž: praktični nasveti za vsako priložnost
SCHMIDT-Roger, Heike: 300 vprašanj o psih: zakladnica 

znanja od A do Ž: praktični nasveti za vsako priložnost

7  Alpinizem
JELINČIČ, Dušan: Biseri pod snegom

80/82  Jezikoslovje, literarna teorija
CUDERMAN, Vinko: Književnost in jezik na maturi: priroč-

nik za pripravo na ustni del maturitetnega izpita iz slovenščine 
SAVNIK, Samo: Esej na maturi 2010

82-311.2  Družabni roman
KARDOŠOVA, Barbora: Angeli ne spijo
GRANT, Valerie M.: Dobro jutro, Hollywood
BUSHNELL, Candace: Peta avenija 1
ENOCH, Suzanne: Škandalozna stava
WOODIWISS, Kathleen E.: Volk in golobica
MAHFUZ, Najib: Ogledala
KHADRA, Yasmina: Lastovke iz Kabula
PALMEN, Connie: Zakoni
GUILLOU, Jan: Zlo
GRECSO, Krisztian: Dobrodošel
VIEWEGH, Michal: Roman za moške
ENOCH, Suzanne: Ljubljeni grešnik
SCHREIBER, Claudia: Emmina sreča

MCDONALD, Meme: Ljubezen kot voda
BREGANT, Tina: Rdeči čeveljci
STEEL, Danielle: Sla po potovanju

82-311.6  Zgodovinski roman
SKRINJAR-Tvrz, Valerija: Zmajeva kri 1, 2
POLIQUIN, Daniel: Semenj
MONALDI, Rita: Imprimatur

82-312.6, 929  Biografski roman, biografije
ARENAS, Reinaldo: Preden se znoči
WERMUTH, Verena: Prepovedana žena: moja leta s šejkom 

Kalidom iz Dubaja
IYER, Pico: Širna pot: svetovno popotovanje štirinajstega da-

lajlama

82-94 Spomini
KARNAZES, Dean: Ultramaratonec: izpovedi neustavljivega 

nočnega tekača
BASHIR, Halima: Solze puščave: spomini na preživetje v 

Darfurju

886.3-312.4  Kriminalke
MOSSE, Kate: Grobnica
MCCALL Smith, Alexander: Dobri soprog z zebrinega dovoza
SMITH, Scott: Ruševine
DEMŠAR, Avgust: Tanek led: tretji primer inšpektorja Vrenka
FOLLETT, Ken: Noč nad vodo
DAHL, Arne: Zla kri
PALOV, Chloe: Ognjeni kamni
LAURIE, Hugh: Pokapuška

886.3-312.9  Znanstvena fantastika
PRATCHETT, Terry: Tri vešče
GRENIER, Christian: Računalnik

9  Geografija, turistični vodiči
LEBAN, Leon: Dolina Soče: gorskokolesarski vodnik

Pripravila Alma Vidmar Mederal

Knjiga je orožje, 
vzemi jo v roke?

Brecht

KNJIŽNICA ŠKOFLJICA objavlja  
KNJIŽNE NOVOSTI  tudi na  

internetnih straneh:
www.skofljica.si in www.lavrica.eu
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Kaj berejo knjižničarji?
Diane SETTERFIELD: TRINAJSTA ZGODBA

Roman govori o Margaret Lea, mladi biografinji, ki čez dan pomaga očetu v antikvariatu, zvečer pa ure in ure bere. Nekega dne 
Margaret dobi pismo svetovno znane ostarele pisateljice Vide Winter, ki želi, naj pride k njej na posestvo in napiše njeno biografijo. 
S tem se Margaret odpre povsem nova zgodba, na nek način povezana z njeno. Spoznamo družino Angerfielg, njene čudaške člane, 
temne skrivnosti in neizogiben propad. 

Roman je bil dolgo na lestvici največjih uspešnic in je preveden v več kot 30 jezikov.
Odlična knjiga, polna skrivnosti!

Marina Plešej

Fulvio TOMIZZA: FRANČIŠKA
Pa sem prebrala Tomizzo, ki me je že dolgo zanimal. Roman je fajn, diši po Avstro-ogrski, po kmečkem življenju na Krasu in 

mestnem v Trstu. Pred- in medvojni Trst me tako in tako zmeraj privlači. Tomizzo mi ga je približal v drugačni luči, zelo barvasto, 
da spet malo vem, kako so se imeli Slovenci v tistem konglomeratu narodov. Knjiga je berljiva tudi za tiste bralce, ki iščejo kaj bolj 
domačijskega.

Barbara Marinčič

Neil GAIMAN: CORALINE
Deklica Coraline kmalu po selitvi v staro hišo, v kateri živi še nekaj sosedov, ob raziskovanju stanovanja odkrije velika zaklenjena 

vrata. Vpraša mamo, kam vodijo. Mama jih odklene in pokaže, da so zazidana. Vrata zapre in pospravi ključ, za sabo niti ne zaklene.
Ko gre naslednji dan mama v trgovino, Coraline sama odpre velika vrata. To pot ne zagleda opečnatega zidu, ampak temen ho-

dnik. Čeprav ve, da ni prav, prestopi prag. S tesnobnim občutkom vstopi v stanovanje, zelo podobno domačemu. Pokliče jo glas, 
podoben maminemu, zato gre do kuhinje, kjer stoji ženska, podobna mami, ki ima namesto oči velike črne gumbe. Skuhala je kosilo, 
ki odlično diši, in deklici reče, da je njena druga mama. Z drugim očetom sta jo že dolgo čakala. Tam je tudi maček, podoben tistemu 
na domačem vrtu, a ta maček govori. Coraline zbeži skozi velika vrata domov, staršev pa ni. Coraline zasluti, da mora nazaj, čeprav 
se boji.

Srhljiva pravljica mlajšega pisatelja, kjer je vse grozljivo in kruto na koncu premagano.
Mateja Leskovec
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Vabimo vas na KNJIŽNI KLUB, 
ki bo potekal v sredo, 28. oktobra,

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

 VODA ZA SLONE 
Sare Gruen.

Roman bralcem razgrinja delček 
zgodovine ameriškega cirkusa, ki jo 
preplete z nežno ljubezensko zgodbo 

…
  

Literarni večer bo vodila pisateljica 
Sonja Pirman!

KNJIŽNICA ŠKOFLJICA 
VABI NA 

FOTOGRAFSKO  
RAZSTAVO

»Ingredientes do Brasil«
samostojne fotografinje

Anje Rugelj

Fotografije bodo na ogled 
od 20. oktobra 2009.

Prisrčno vabljeni!

Knjižnica Škofljica 

PREDAVANJE »VZGOJA Z AVTORITETO«
Predavala bo 
Julija Pelc, uni. dipl. psih.,
specialistka za psihološko svetovanje,
družinska terapevtka, geštalt psihoterapevtka.

Vzgoja je živ in dinamičen odnos, v katerem se sporočila med 
otrokom in starši prenašajo v obe smeri, ob tem se preverjajo, teh-
tajo, izbirajo, preoblikujejo in sooblikujejo nova spoznanja, stališča, 
vrednote. Raven odnosa in s tem kakovost vzgoje je odvisna od 
kakovosti kontakta med starši ter otrokom. Dober stik z otrokom 
staršu omogoča uveljavljanje potrebnih meja in ohranjanje nujne 
avtoritete, ki mu jo daje notranja gotovost, umirjenost, jasnost, prila-
godljivost in zmožnost soočanja s problemi na dejaven in konstruk-

tiven način. Pristnost, spoštovanje ter empatija v odnosu so tiste lastnosti, ki drugemu dajejo občutek, da 
je sprejet in slišan. Otrok potrebuje občutek, da je vreden ljubezni, tudi če stori napako. Zato je prva pot 
učenja zavedanje o nas samih, naših odzivih in ravnanjih, ki otrokov razvoj podpirajo ali zavirajo. Na brvi 
med razvajanje in togo avtoritarnostjo domuje vzgoja z avtoriteto, vzgoja za odgovornost.

Vabljeni ste v ponedeljek, 26. 10. 2009, ob 19.00 uri.

V KNJIŽNICI ŠKOFLJICA 
si lahko ogledate 

RAZSTAVO

»ŽAREČA MAVRIČNA  
JESEN«

Pripravile jo bodo vaše knjižničarke.
Vabljeni
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ŠD Škofljica praznuje 50 let

Spomini na začetke: Borut Bitenc
Gospoda Boruta Bitenca smo zaprosili, 

da z nami deli spomine na čas, ko se je na 
Škofljici začel igrati rokomet. 

»Jubileji so vedno priložnost za pogled 
v preteklost, predvsem pa vzpodbuda za 
načrtovanje prihodnosti. V tem času, ko 
naše športno društvo praznuje, mi misli 
uhajajo v čas, ko nas je mladostna razigra-
nost združevala ob rokometni žogi, aktiv-
nosti, ki je poleg nogometa v naslednjih 
letih še kako zaznamovala prepoznavnost 
našega kraja.

Po začetnem šolanju v domačem kraju, 
kjer mi je od ur športne vzgoje najbolj 
ostala v spominu najtežja žoga, medicin-
ka, sem šolanje nadaljeval na gimnaziji na 
Rakovniku. V neposredni bližini šole je 
bilo rokometno igrišče, na katerem je že 
uspešno igral rokometni klub Krim. Nav-
dušenje nad rokometno igro, ki smo jo 
spoznavali tudi med urami telesne vzgoje 
pri profesorju Žoržu, me je vzpodbudilo, 
da za igro navdušim tudi mlade sokrajane 
na Škofljici.

Na srečanju mladine ob dnevu mladosti 
v Iškem Vintgarju leta 1958 smo na im-
proviziranem igrišču odigrali prvo tek-
mo med razredom gimnazije Rakovnik 
in učenci osnovne šole Škofljica. Seveda 
smo se med seboj pomešali, da je bila 
atraktivnost popolnejša. 

Led je bil prebit in navdušenje je na-
raščalo, še posebno, ko smo začeli z iz-
gradnjo rokometnega igrišča pri opekarni 
v Pevčevi dolini. Danes tam stoji vrtec. 
Nešteto prostovoljnih delovnih ur in pre-
metanih lopat peska nas je navdajalo z 
zadovoljstvom, da so pred nami številni 
dnevi prijetnega druženja.

Ko smo bili pri sklepnih pripravah za 
otvoritev rokometnega igrišča in pred 
prvo rokometno tekmo, nam jo je zago-
dlo vreme. Močno deževje nam je v su-
šilne komore bivše opekarne globoko pod 
zemljo odplavilo celotno zgornjo plast 
nasutja. Spet smo poprijeli za lopate in 
sredi leta 1959 odigrali prvo prijateljsko 
tekmo. Goste iz Ribnice smo z rezultatom 
22 : 21 premagali za gol. Navdušenja ni 
bilo konec in še istega leta smo se prijavi-
li na tekmovanje v Dolenjsko rokometno 
ligo. Sledile so zmage in porazi, veselje 
in žalost. Žal je čez nekaj let navdušenje 
usahnilo in delo v klubu zamrlo. Sam sem 
še z dvema rokometnima navdušencema 

Ivanom Martincem in Marjanom Verbi-
čem svojo rokometno pot nadaljeval pri 
novoustanovljenem klubu v Šmarju.

Rokometna pravljica se je na Škofljici 
nadaljevala s prihodom gospoda Lada Er-
javca na mesto učitelja športne vzgoje v 
osnovni šoli. Domači igralci smo se vrnili 
v matični klub, z mladimi rokometaši iz-

popolnili ekipo in nadaljevali s še večjim 
zanosom in željo po uspehu. 

Generacija za generacijo je pisala svojo 
zgodovino in danes jo pišete vi. Zahvala 
vsem, ki ste sodelovali pri zgodbi, ki smo 
jo začeli pred petdesetimi leti. Srečno pri 
vašem delu v prihodnosti.«

Metka Debevec, ŠD Škofljica



38

Šport in rekreacija

Prehodni pokal občinskega prvaka v nogometu je 
ostal na Lavrici

V sklopu občinskega praznika in po-
častitvi le-tega je nogometna sekcija 
MTB LAVRICA KLUB-a organizirala 
1. občinsko prvenstvo v malem nogome-
tu na travi. V prijetnem nedeljskem ju-
tru 30. avgusta 2009 se je na travnatem 
igrišču v Babni Gorici zbralo kar osem 
ekip, ki so se potegovale tako za skupno 
zmago kot za občinskega prvaka. Pod 
okriljem predsednika MTB LAVRICA 
KLUB-a in v organizaciji vodje nogo-
metne sekcije Gregorja Fileša in Jerneja 
Gradišarja je bilo občinsko prvenstvo 
odlično organizirano in pripravljeno. 
V celodnevnem turnirju si je tekmovanja 
ogledalo tudi veliko število gledalcev, ki 
so bili navdušeni tako nad kvalitetnim no-
gometom kot nad ponudbo hrane in pija-
če, ki je bila cel dan na razpolago.

Kipca za najboljšega strelca in vratarja je podelil predsednik KS Lavrica g. Janez 
Gačnik

Po zelo razburljivih in kvalitetnih tek-
mah si je 1. mesto zasluženo priigrala 

ekipa AM VRTNARSTVO, 2. mesto je 
pripadlo ekipi ŠMARJE - SAP, 3. mesto 
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pa ekipi MAXO TIM. Tako so občinski 
prvaki postali igralci ekipe MAXO TIM 
z Lavrice.

Z Lavrice pa sta bila tudi najboljši stre-
lec in vratar. Kipec za najboljšega strelca 
si je prislužil Tomaž Knep, za najboljšega 
vratarja pa Marko Žabjek. 

Seveda pa je potrebno posebej omeni-
ti naše sponzorje in donatorje. Občinsko 
prvenstvo v malem nogometu na travi so 
omogočili:

PICERIJA ONA, Ating, d. o. o, Bravo 
M – internet tehnology solutions, Neod-
visna lista Naša Lavrica, Jernej Gradišar, 
s. p., Bar Magi, PGD Lavrica, MESAR-
STVO BLATNIK, PRIMTES, d. o. o., 
Avtotaxi Rafael Fileš, s. p., MERCATOR 
KGZ, Laser Design Miha Krupljan, s. p., 
in Krajevna skupnost Lavrica.

Nabor fotografij si je možno ogledati na 
spletni strani www.lavrica.eu.

Bojan Božič, foto: Borut Gradišar Najboljši strelec in igralec turnirja

Prehodni pokal je podelil občinski svetnik 
in predsednik organizacijskega društva  
g. Bojan Božič

Kolesarjenje po Barju
Vremenska napoved je botrovala temu, da je organizator ŠRD Kosec predvideni ko-

lesarski izlet po Barju prestavil za teden dni. Letošnje, že tradicionalno kolesarjenje ob 
občinskem prazniku je po nekaj letih doživelo spremembo trase, ki pa je ostala zanimi-
va in varna za kolesarjenje. 

V ponedeljek, 21. septembra, se je na 23 km dolgo pot podalo 15 vrtenja pedal želj-
nih članov ŠRD Kosec. Za pot od Škofljice preko Lavrice do Matene in nato čez Ig 
proti Škofljici smo potrebovali dobro uro in četrt časa. Nekaj utrinkov lahko najdete na 
spletni strani ŠRD Kosec: http://www.srd-kosec.si/kolesarjenje/kolobcpra09/default.
php

Besedilo: Bojan Pirnat
Fotografiji: Miha Brkinjač
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Dan košarke in nogometa na Škofljici
Športno društvo Korenine je v soboto, 

12. septembra, v okviru občinskega pra-
znovanja pripravilo že tradicionalno prire-
ditev Dan košarke in nogometa na Škoflji-
ci. Praznovanje je memorialnega značaja v 
čast ustanovnemu članu društva Korenine 
pokojnemu Boštjanu Bučarju.

Tudi letos je prireditev uspela. Navkljub 
slabi vremenski napovedi in iskanju re-
zervnega načrta smo imeli prekrasno vre-
me, odlične tekmovalce, dobre navijače in 
osem ekip za turnir trojk, športno dvorano 
pa so napolnili igralci malega nogometa. 
Kot se za tako prireditev spodobi, je otvori-
tveno besedo dobil župan občine g. Boštjan 
Rigler. Vse zbrane je povabil k aktivnemu 
športnemu udejstvovanju in tekmovalnim 
ekipam zaželel dobre igre. Sledila je držav-
na himna in takoj zatem so besedo dobili 
igralci. Ti so igro vzeli tekmovalno resno 
in vse tekme so bile zelo zanimive. Pri tem 
so zagotovo prednjačili mlajši člani ekip, 
starejši pa so s svojo izkušenostjo dajali 
tekmovalnosti potrebni šarm. Tako nogo-
metaši kot košarkarji so znova dokazali, 
da je na Škofljici veliko volje do športnega 
udejstvovanja in da so taki turnirji lahko 
zelo dobra poživitev vsakodnevnega do-
mačega utripa. 

In kdo se je letos najbolj izkazal? Pri 
igranju trojk je bil končni rezultat nasle-
dnji:

1. Bar na postaji 1
2. Vida team
3. Coklarji
V metanju trojk je prvo nagrado prejel 

Janez Rigler, drugi je bil Luka Bekš, tretji 
pa Miha Zajc. Pri malem nogometu je prvo 
mesto osvojila ekipa Masaže Belin, drugo 
je pripadlo ekipi Mafijozi.

Tudi letos so nam ob strani stali naši zve-
sti prijatelji, ki so nam priskočili na pomoč 
pri sami organizaciji. Radi bi se zahvalili 
Občini Škofljica, Novi Ljubljanski banki, 
podružnica Moste, Gostilni Petkovšek ter 
picerijama Arkada in Ona. 

Prav na koncu pa hvala še vsem gle-
dalcem, ki so prišli na samo prireditev, in 
Občini Škofljica, ki nam je omogočila upo-
rabo šolskega igrišča in večnamenske dvo-
rane. Dan košarke in nogometa je pravi do-
kaz, kako lahko mladi ter malo manj mladi 
skupaj s sodelovanjem občine popestrijo 
mesec, v katerem vsi občani praznujemo 
občinski praznik. 

Lep pozdrav do prihodnjega Dneva ko-
šarke in nogometa v Občini Škofljica leta 
2010.

ŠD Korenine 
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ATLETIKA – KRALJICA ŠPORTOV
Vpis v atletsko šolo teka poteka
v mesecu septembru in oktobru 
za otroke od 6. do 15. leta starosti.

TELOVADBA ZA NAJMLAJŠE
od 3. leta starosti.

REKREACIJA TNZ, AEROBIKA

Informacije na 041 591 830 (Urša).

Vsi, ki vas atletika zanima in bi se želeli preizkusiti v kraljici športov, ste vabljeni v Atletsko šolo  ŠPELA na Škofljici, kjer 
damo mladim priložnost, da se izkažejo. Več informacij boste prejeli na številki 041 604 185 ali na e-naslovu akspela@siol.
net.

Kaj nudimo v atletski šoli
• Program vadbe bo prilagojen starosti otroka, in sicer bo prehajal skozi igro do resne atletske vadbe. Pri vseh bo osnovni 
poudarek na celovitem razvoju psihomotoričnih sposobnosti. Otrok bo med drugim pri naši vadbi pridobil osnovna znanja 
tehnik vseh atletskih disciplin. 
• Vadba otroka bo organizirana pod strokovnim vodstvom naših vaditeljev, in sicer dvakrat tedensko po 60 minut za otroke od 
6 do 9 let. Skozi igro bomo razvijali osnovne motorične sposobnosti otroka. 
• Za otroke od 10. leta dalje pa velja individualni program, kar pomeni, da se začne višja stopnja učenja atletike in spozna-
vanje vseh atletskih disciplin. Njihovi treningi praktično že pomenijo začetek pionirske atletike. Otroci začnejo trenirati na 
atletskem stadionu. Tudi število treningov bo individualno po dogovoru s trenerjem. 

Organiziramo tudi športne tabore in priprave.
Telovadba za najmlajše

RAZMIGAJMO ŽIVLJENJE NAŠIH NAJMLAJŠIH!
Vsebine programa za otroke temeljijo na razvoju osnovnih gibalnih sposobnosti in spretnosti ter se opirajo na prvine športne 
gimnastike, prilagojene posameznim starostnim stopnjam, predznanju in količini vadbe. S športno aktivnostjo v predšolskem 
in osnovnošolskem obdobju zadovoljujemo otrokovo naravno razvojno potrebo po gibanju ter načrtno in organizirano vpli-
vamo na otrokov motorični razvoj. Namen vadbe pa ni le telesni razvoj otroka, temveč tudi duševni. Med vadbo se otroci 
učijo vztrajnosti, vključujejo se v skupinske igre in se med seboj družijo, kar pa zagotovo otrokom omogoča še bolj sproščeno 
življenje. 
Pri nas tekmovalni rezultat NI pomemben.
Telovadbo za najmlajše bo vodila izkušena vaditeljica. Vadba je namenjena otrokom od 3. do 5. leta starosti. 

Urnik vadbe: 
ATLETSKA ŠOLA TEKA ŠPELA
ŠKOFLJICA
Športna dvorana     Dan   Ura
otroci od 3. do 5. leta (vrtec): Simona, Anja  ponedeljek in sreda 17.30–18.30 
otroci od 6. do 9. leta: Barbara, Špela  ponedeljek in sreda 17.30–18.30 
otroci od 10. do 12. leta: Barbara, Špela  ponedeljek in sreda 17.30–18.30 
Tekmovalna atletika (osnovna šola)   ponedeljek in sreda 17.30–19.00 
Aerobika, TNZ     ponedeljek in sreda 21.00–22.00
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Kristian Grunfeld državni rekord na 3000 m, 
Maruša Mišmaš in Katja Zof na 2. mestu

V soboto 5. 9. 2009 je v Domžalah 
potekalo tekmovanje v atletskem pokalu 
Slovenije za mlajše mladince in mlajše 
mladinke. Atletska šola teka ŠPELA se 
je tekmovanja udeležila in z njega odšla z 
odličnimi rezultati.

Trud, ki so ga med počitnicami mladi 
atleti vlagali v atletiko, je bil poplačan. 
Kot vedno je na atletskem stadionu nasto-
pila prva Maruša Mišmaš v teku na 100 m 
z ovirami in zasedla odlično šesto mesto. 
Uro pozneje je nastopila še v svoji disci-
plini 400 m z ovirami in v fotofinišu za las 
zgrešila naslov državne prvakinje, osvoji-
la je odlično drugo mesto. Kmalu za Ma-
rušo sta v metih nastopili Katja Zof (met 
kopja), ki je z odličnim metom (43,86 m 
) osvojila 2. mesto, in Tamara Dizdarevič, 
ki je z najboljšim letošnjim rezultatom za 
pionirke kroglo sunila 11,24 m in osvojila 
4. mesto med mladinkami. 

Tekmovanje še zdaleč ni bilo končano, 
saj smo nestrpno pričakovali teke na 800 
in 3000 m. V teku na 800 m sta nastopila 
Matevž Fakin, ki je med mladinci osvojil 
8. mesto, in Kaja Zupančič, ki je kot mlaj-
ša pionirka tekla solidno. Kmalu pa se je 
na štartno črto za tek na 3000 m postavil 
Kristian Grunfeld (Ig). Odločen je bil, da 
teče državni rekord za pionirje U 14. Kri-
stian je s štartne črte krenil silovito in na 
1500 m je bilo vse po načrtih, naprej pa 
je postalo malo težje, saj so bile noge že 
nekoliko utrujene, ampak Kristian je silo-
vito krenil v zadnjih 200 m in novi mejnik 
na 3000 m je bil postavljen – 9.44,23. 

Veselje je bilo popolno in že se veseli-

mo novih podvigov v Kopru, Brežicah, Itali-
ji in nekatere (Tamaro Dizdarevič, Katjo Zof 
ter Marušo Mišmaš) čaka še nastop v držav-
ni pionirski reprezentanci, kjer pričakujemo 
lepe rezultate in naslove najboljših.

V kolikor pa si pripravljen in imaš željo po 
treniranju atletike, se nam lahko pridružiš.

Špela Dizdarevič,
ŠDM ŠPELA ŠKOFLJICA

Kristian Grunfeld (Ig), Matevž Fakin, Tamara Dizdarevič, Katja Zof
Kaja Zupančič, Manca Groznik, Maruša Mišmaš

Katja Zof na 2. mestu

Maruša Mišmaš, 2. mesto na 400 m z ovirami
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ŠRD Kosec

Odbojkarski turnir ob občinskem prazniku 2009
Rekreativnemu odbojkarskemu turnir-

ju v Želimljem upravičeno dodamo be-
sedo tradicionalni, saj se tam srečujemo 
že vrsto let. V sredo 16. septembra se je 
v telovadnici Zavoda svetega Frančiška 
Gimnazije Želimlje pomerilo sedem ekip. 
Žreb je ekipe razdelil v dve skupini. V 
okviru skupine so se ekipe pomerile med 
sabo. Drugouvrščeni ekipi v posamezni 
skupini sta se pomerili za tretje mesto. 
Zmagovalca skupin pa sta igrala v finalu 
za prvo mesto. 

Veliko število ekip je zahtevalo prila-
goditev igranja posameznih setov do 15 
točk, saj bi sicer tekmovanje potekalo do 
poznih ur. Razumljivo, da so se pojavila 
razmišljanja o preselitvi turnirja v dvo-
rano na Škofljici, kjer je možno igrati na 
dveh igriščih. 

Priljubljenost turnirja potrjuje velika 
udeležba. Poleg dveh ekip z Iga (Reaktiv-
ci in Mehurčki), ljubljanske Kobal tran-
sporti, dveh ekip društva Kosec sta turnir 
poživili dve ekipi bivših dijakov gimna-
zije. Kljub temu da je v ekipi gostiteljev 
manjkalo nekaj igralcev, je ekipa ŠRD 
Kosec vseeno osvojila drugo mesto. 

Vzdušje na posameznih tekmah je bilo 
sicer tekmovalno, a dobre poteze igralcev 
na igrišču so bile nagrajene z aplavzom 
občinstva, pa tudi nasprotnika. Na tribuni 
se je zbralo veliko dijakov, ki so si želeli 
popestriti večer. 

Rezultati tekmovanja so prikazani v 
priloženi tabeli.

Ob koncu tekmovanja je predsednik 
ŠRD Kosec Sandi Lavrič podelil pri-
znanja za prva tri mesta. Seveda pa gre 
posebna zahvala Zavodu svetega Franči-

ška za gostoljubnost, prijetno vzdušje in 
spontano navijanje njihovih dijakov.

Franc Jurkovič,
ŠRD Kosec
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Bojte se sodelovanja z Občino Škofljica
Naj bo moje pismo namenjeno vsem, ki 

že ali še boste sodelovali z Občino Ško-
fljica. Predvsem pa naj pismo preberejo 
dijaki ali študentje in njihovi starši, ki pri 
sodelovanju njihovih otrok z občino lah-
ko izgubijo pravico do uveljavljanja otro-
ka kot vzdrževanega družinskega člana 
pri odmeri dohodnine. Naj pojasnim.

Sin Jure je bil v letu 2007 imenovan v 
uredniški odbor občinskega glasila Gla-
snik. Za svoje delo v uredniškem odboru 
naj bi prejemal nadomestilo za opravlje-
no delo v zvezi z izdajanjem občinskega 
glasila, kot je opredeljeno v 12. členu 
Pravilnika o plačah oziroma plačilih za 
opravljanje funkcij župana in podžupana 
ter člana občinskega sveta in nagradah 
članov delovnih teles občinskega sveta ter 
članov drugih občinskih organov ter o po-
vračilih stroškov (Ur. l. RS, št. 48/2007, 
v nadaljevanju pravilnik), ki je bil sprejet 
na 4. redni seji dne 8. 3. 2007 in je začel 
veljati 2. 4. 2007. 

Z namenom, da bi mu Občina Škofljica 
lahko nakazala nadomestilo za opravljeno 
delo, se je dogovoril z uslužbenko občine 
in v ta namen dostavil napotnico študent-
skega servisa. Občina mu je nakazala na-
domestilo in predlagal jim je stalno napo-
tnico (stalna napotnica pomeni napotnico 
z namenom daljšega opravljanja določe-
nega dela pri istem izplačevalcu). Takrat 
pa so se na občini začele zadeve zapletati 
s pretvezo, da mu morajo izplačevati na-
domestilo na drugačen način. Sam se je 
temu uprl in jih spraševal za pojasnila, 
ki pa jih s strani odgovornih na Občini 
Škofljica ni nikoli prejel. Občina mu je ne 
glede na to, da mu nikoli ni izročila sklepa 
o imenovanju, niti mu nikoli ni pojasnila, 
kakšno vrsto dohodka mu bodo izplače-

vali, in tudi sicer Jure ni ničesar podpi-
sal, da se s tem strinja, preprosto začela 
izplačevati nadomestilo, ki ga na občini 
imenujejo »sejnina«. Kot se je izkazalo 
kasneje, je šlo za vrsto dohodka, ki je v 
dohodninski napovedi pod oznako 1230 
– Preostali dohodki iz drugega pogodbe-
nega razmerja.

Dragi starši, to pa je dohodek, ki po de-
finiciji zakona o dohodnini preprosto izni-
či olajšavo za vzdrževanega družinskega 
člana. Ker več kot 90 % državljanov Slo-
venije ne pozna vseh možnih kombinacij 
izplačevanja vrst dohodkov in uvelja-
vljanja določenih olajšav, si presenečen, 
ko v letu 2009 prejmeš s strani DURS 
obvestilo o obnovi postopka odmere do-
hodnine za leto 2007. In tako se je zgo-
dilo, da zaradi 170 € bruto zaslužka sina 
izgubiš možnost uveljavljanja olajšave za 
vzdrževanega družinskega člana in sledi 
doplačilo dohodnine, ki je krepko višje od 
omenjenega zaslužka oz. nadomestila za 
opravljeno delo.

Po posvetu na DURS, kjer so mi med 
drugim predlagali, naj znesek Občini Ško-
fljica preprosto vrnem in tako uveljavljam 
sina kot vzdrževanega družinskega člana, 
so mi na Občini Škofljica tako mnenje za-
vrnili oz. si niso vzeli niti časa za osebni 
posvet. Med občino in mano je potekala 
le pisna komunikacija in pri tem ni bilo 
niti kančka razumevanja in priznanja, da 
so morda tudi sami naredili napako. Kajti 
tako kot sem ugotovila že sama in so mi 
kasneje na DURS le še potrdili, spada v 
skupino Dohodka iz drugega pogodbene-
ga razmerja tudi dohodek 1210 – Dohodki 
dijakov in študentov. 

Uslužbenci Občine Škofljica niso mla-
demu človeku, ki je študent, nikoli pred 

izplačilom pojasnili, kakšno vrsto dohod-
ka mu bodo izplačevali in kakšne posledi-
ce ima to lahko zanj oz. za njegovo dru-
žino. Ni se jim zdelo vredno, da o spre-
membi načina izplačevanja nadomestila 
za opravljeno delo morda bolj seznanijo 
nekoga, za katerega so vedeli, da je štu-
dent, ker so zanj prejeli tudi napotnico 
študentskega servisa. O pripravljenosti 
Občine Škofljica za reševanje nastalega 
problema, ki poteka med DURS in mano, 
pa priča tudi eden od njihovih stavkov, ki 
se glasi: »Še zadnjič bi vam radi pojasnili 
nekaj stvari v zvezi z izplačevanjem sej-
nin vašemu sinu Juretu za sodelovanje v 
uredniškem odboru občinskega glasila.« 
Izstopata besedi, ki sem jih poudarila, in 
sicer zadnjič in nikoli več, ter sejnine, ki 
je izraz, ki v 12. členu pravilnika nikoli ni 
omenjen. Pravilnik namreč govori o na-
domestilu za opravljeno delo.

Tako, dragi starši in občani Občine Ško-
fljica, morda se tile naši občinski uradniki 
res trudijo po svojih najboljših močeh in 
dajejo vse od sebe, vendar delo z ljudmi 
pomeni tudi posluh za ljudi in stalna ko-
munikacija z njimi. Res je, v teh nekaj 
zadnjih mesecih so res veliko komunici-
rali z mano in to v pisni obliki ter pri tem 
niso pokazali niti kančka razumevanja za 
stvari v praksi in ne samo morebitnega te-
oretičnega znanja. Nasprotno od tega, kar 
sem doživela na lokalni ravni, pa me je 
presenetil DURS oz. zaposleni na DURS. 
Svetovali so mi kar nekaj stvari in med 
drugim tudi spremembo vrste dohodka 
s strani izplačevalca ali vrnitev sredstev, 
vendar se je izkazalo, da s takimi predlogi 
na lokalni ravni ne moreš uspeti.

Mojca Brkinjač,
Smrjene

Kam gre denar? (Odgovor 2)
V zadnjem glasilu Glasnik so bila za-

stavljena vprašanja, predstavljeni stroški, 
komentarji in pobude s strani avtorja član-
ka dr. Jožeta Jurkoviča.

Na nekatera vprašanja je že odgovorila 
direktorica občinske uprave.

Sam bi se dotaknil nekaj vprašanj in 
nejasnosti. Pravilnik o nadomestilu plač 
– sejnin občinskih funkcionarjev v občin-
skem svetu v zadnjih šestih letih ni po-
večal izplačilo sejnin. Dne 8. 3. 2007 je 

občinski svet na svoji 4. redni seji zmanj-
šal nadomestilo (sejnine), kar podrobno 
opisuje direktorica UO. Povečana poraba 
proračunskega denarja z naslova delova-
nja občinskega sveta je izključno zaradi 
povečanja števila sej. V letu 2006 pod 
vodenjem občine župana Jožeta Jurkovi-
ča je bilo samo šest sej občinskega sveta. 
Že leta 2007 deset sej, 2008 pa enajst sej, 
letos pa načrtujemo deset sej.

Kar pa se tiče plač podžupanov, pa naj 

objasnim, da je pred 1. 3. 2006 plače do-
ločal župan na podlagi zadolžitev, opra-
vljenega dela ali na podlagi trenutnega 
razpoloženja.

Plače oziroma nadomestila sedaj ureje-
na zakon. Plačilni razredi so objavljani v 
prilogi prejšnjega glasila Glasnik. Marca 
letošnjega leta pa se je nadomestilo vsem 
funkcionarjem po nalogu vlade zmanjšalo 
za 4 %.

Kot podžupan opravljam funkcijo ne-
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poklicno, za svoje delo pa dobivam nado-
mestilo v obliki sejnin. Od prejetih sejnin 
pa na koncu leta plačam še dohodnino. 
Uporabljam tudi občinski mobitel, ki ga 
potrebujem za opravljanje svoje funkcije. 
Ker sem zadolžen za delovanje civilne 
zaščite, gasilskih in ostalih društev v jav-
nem interesu, moram biti vedno dosegljiv 
vsem. Na razpolago imam tudi županov 
avto, ki ga potrebi občasno uporabljam. 
Drugih ugodnosti nimam.

Osebno sem zelo zadovoljen, ker je 
vprašanje plač pod vprašaj postavil dr. 
Jože Jurkovič, saj me je spodbudil, da 
objavim svoje prihodke kot podžupan 
Občine Škofljica. Glede na javno mnenje 
in velik interes občanov objavljam svoje 
prihodke.

Do 1. 4. 2009 sem kot podžupan preje-
mal neto 724, 02 € mesečno, po 1. 4. 2009 
pa neto 695,06 € mesečno, kar je razvidno 
iz izpiskov zgoraj. Za leto 2008 pa sem 
doplačal dohodnino v znesku 2.163,16 €. 
Torej je v letu 2008 po plačilu dohodni-
ne moj neto mesečni prihodek 543,75 € z 
naslova delovanje podžupana. Sami boste 
ocenili, ali sem preveč oziroma premalo 
nagrajen za svoje delo na občini, ki je 
dnevno, po potrebi zvečer, v soboto ali 
tudi v nedeljo. 

Torej, spoštovani dr. Jože Jurkovič, 
upam, da boste tudi Vi zadovoljni oziro-
ma nezadovoljni z dokazanimi prihodki, 
ki so zelo daleč od Vašega izračuna, da v 
povprečju dobim za svoje delo 17.400 € 
letno. Če kdo po Vašem mnenju dobi pre-
veliko plačilo za svoje delo, upam, da sam 
nisem pravi naslov. 

Osebno mislim, da je pravilno, da če 
nekdo, ki misli, da je kaj narobe oziroma 
ga to zanima, da o tem javno povpraša. 
Zelo narobe pa je, da se govori na pamet 
in nepreverjeno.

Kam gre denar? (Odgovor 3)

Zaradi nekaterih ugibanj javnosti v zadnjem času želim pojasniti, da znaša moje 
mesečno plačilo za opravljanje funkcije neprofesionalnega podžupana, ki jo poskušam 
opravljati pošteno in odgovorno, 896,85 € bruto oz. neto 695,06 €. Obenem mi je po 
dogovoru na voljo mobilni telefon, ki ima omejeno mesečno porabo. Ker pa sem v 
Glasniku prebral, da je eden izmed avtomobilov namenjen tudi uporabi podžupanov, 
naj zapišem, da sem vozil občinsko vozilo samo takrat, ko sem na relaciji Škofljica–
Želimlje–Lisičje–Lavrica–Škofljica peljal delegacijo iz občine Mersch, ki je na uradni 
obisk priletela z letalom, drugače pa se vedno in povsod pripeljem s svojim avtom, kar 
bo veljalo tudi za preostanek mandata. 

Roman Brunšek, podžupan

Javno opravičilo
Janez Piškur, Smrjene 20, Škofljica, 

se gospe Ireni Šef, stanujoči Smrjene 
146, Škofljica, opravičujem za vse ža-
litve, ki sem jih izrekel njej, za širjenje 
negativnih ocen o njej, za fizično obra-
čunavanje z njo in posledično telesne 
poškodbe in se obvezujem, da se bom 
v bodoče vzdržal vseh naštetih ravnanj 
zoper gospo Ireno Šef.

Janez Piškur,
Smrjene

Na vsa vprašanja nisem odgovoril, saj tudi niso bila naslovljena name.
S spoštovanjem!

Ivan Jordan,
podžupan
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Glasbeno društvo Škofljica vabi na

4. tradicionalno srečanje harmonikarjev,
ki bo v soboto 7. novembra 

ob 19. uri v občinski dvorani 
na Škofljici.

Prijavite se lahko vsi ljubitelji harmonike, ki bi radi 
svoje veselje do igranja delili z nami, in sicer po te-
lefonu 031 628 200 ali na e-naslov glasbeno.drustvo.
skofljica@gmail.com. 

Kot vsako leto je za nastop potrebno zaigrati en val-
ček in eno polko po vaši izbiri, za konec pa bomo vsi 
skupaj zaigrali še vsem znano Na Golici.  

Vsakoletno srečanje ob prijetnih zvokih harmonike 
je priložnost za mlade in stare upe, da skupaj ohranja-
mo tradicijo igranja starih viž, pa tudi priložnost, da 
vsem zaigramo tudi kakšno novo, še neslišano sklad-
bo. Je tudi odlično za predstavitev širšemu občinstvu in morda začetek profesionalne glasbene poti.

Skupaj s prijavo nam pošljite še kratek opis vaše glasbene poti (največ 10 vrstic) ter naslov valčka in polke, ki ju boste 
izvajali. Spodbujamo vas tudi, da nam letos zaigrate kakšno novo, še neslišano skladbo.

Svoj program in udeležbo sporočite do 25. oktobra!
Tudi obiskovalci in poslušalci toplo vabljeni!

Glasbeno društvo Škofljica

Nova zgoščenka Okteta Gallus Ribnica:  
Tja gor bi rad …

Oktet deluje že od leta 1975, zadnjih 14 let pa v njem prepeva tudi naš občan Janez Rigler. Pevci radi zapojejo na občin-
skih prireditvah, zadnjo zgoščenko pa so posneli v podružnični cerkvi v Lanišču.

Največji mejnik v delovanju okteta je bil nastop v hiši Kernjakovih, pri skladatelju Pavlu Kernjaku. Ostale so močne 
prijateljske vezi, pa tudi dela tega legendarnega zamejskega skladatelja so se čedalje pogosteje vpletala v repertoar okteta.

V lanskem letu je dokončno dozorela ideja o snemanju in izdaji zgoščenke 
izbranih Kernjakovih del, še posebej zato, ker letos praznujemo 110-letnico 
rojstva in 30-letnico smrti tega znamenitega koroškega rojaka. 

K sodelovanju so ponovno pritegnili njihovega dolgoletnega člana in bivše-
ga umetniškega vodjo Marjana Trčka, ki je s svojim glasom pripomogel, da so 
zopet oživele Katrca, Mojcej in še kakšno koroško dekle, o katerih govori 17 
Kernjakovih pesmi, ki so posnete na zgoščenki z naslovom Tja gor bi rad ...

Člani okteta upajo, da bodo ponarodeli koroški napevi pri poslušalcih lepo 
sprejeti, saj so jih posneli zato, da se dragocena Kernjakova dela ne bi izgu-
bila v vrtincu poplave svetovne glasbe ter da bi pričarali čarobne in umirjene 
trenutke življenja ljudi na deželi, obudili običaje ter življenjske težnje naših 
rojakov preko avstrijske meje v naši polpretekli zgodovini.

Za več podatkov se obrnite na: tadej@oktet-gallus.si, lahko pa obiščete 
tudi njihovo spletno stran: www.oktet-gallus.si.
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Fizioterapevtska vadba  - Celoletna dopoldanska vadba Zlata leta

Vabimo vas, da se nam pridružite vsak ponedeljek in četrtek ob 8.00 v dvorani Glinek na Škofljici! 
V eni uri se bomo prijetno ogreli, napeli in sprostili mišice v telesu, poskrbeli za zdravo hrbtenico, mišice 
medeničnega dna in na koncu poskrbeli tudi za sprostitev, druženje in sklepanje novih prijateljstev,…
Vadbo Zlata leta vodi Blanka Koščak Tivadar, dipl.fiziot.. Vadba je primerna za vse starosti in oba spola.
Pričeli bomo 1. oktobra. Vaše prijave že sprejemamo na tel.: 040 627 915. 
Lahko se nam pridružite kadarkoli! Prvi obisk je brezplačen!

AEROBIKA Z ZAJTRKOM  - NOVO! Začnite jutro z aerobiko in dobrim zajtrkom!
 Aerobiko z zajtrkom bo v dvorani Glinek na Škofljici vodila Saša Rožanc Lah. Vadba bo potekala ob 
sredah od 7.00 do 8.00 ure. Začnemo 30.09.2009. Informacije in prijave: tel.: 041 243 599 
Prvi obisk je brezplačen!

VADBA IN URAVNOTEŽENA PREHRANA
Imate težavo s prekomerno telesno težo? 
Visokim pritiskom? 
Holesterolom?
Pomankanjem energije? 
Ste naveličani raznih diet in neuspešnih poizkusov, da bi naredili nekaj zase in za svoje telo?

Vabimo vas na ciklus brezplačnih strokovnih predavanj o pravilni vadbi in uravnoteženi prehrani, ki vas 
popeljejo do rešitev vaših težav! 
Termini predavanj: 
06.10.2009 ob 9.00 - VADBA IN PREHRANA ZA FIT MAMICE, DOJEČE MAMICE, NOSEČNICE IN OTROKE
15.10.2009 ob  9.00  - VADBA IN PREHRANA V STAREJŠEM ŽIVLJENSKEM OBDOBJU
25.10.2009 ob 18.30 - VADBA IN URAVNOTEŽENA PREHRANA - SPLOŠNO
Predavanja bodo potekala v dvorani Glinek na Škofljici!

PRIJAVE NA BREZPLAČNO 

STROKOVNO PREDAVANJE

gsm: 041 243 599

Če bi se radi sprostili, poskrbeli za svoje telo in svoj um,
se udeležite

JOGE NA PIJAVI GORICI
ob torkih ob 19.00 in 

ob četrtkih ob 20.00 uri. 

Odločite se lahko za obiskovanje enkrat ali pa dvakrat tedensko po eno uro. 
Potrebujete blazino in udobna oblačila.

Vadbo vodi priznana vaditeljica z dolgoletno prakso.

Informacije na telefonu 041 611 009 (Tončka).

Joga je vadba  za krepko in zdravo telo ter bister um. Gibe se dela v povezavi z dihanjem, gib zlahka naredimo, če 
pravilno dihamo, ravno tako lahko osvojimo asane, to je položaje telesa, ki nam najbolj ustrezajo. Razgibavanje in 
sproščanje s pomočjo pravilnega dihanja  nam pomagata doseči notranji mir in zadovoljstvo ter umiriti in obvladovati 
misli ter čustva.

Mnenje udeleženke: Če bi prej poskusila jogo, bi jo gotovo prej začela vaditi. Zato je potrebno poskusiti in se 
odločiti.
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VABILO
Dne 11. 10. 2009 TD Lavrica vabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo na 
Magdalensko goro, kjer bo imel naš MePZ Češnje v cerkvi sv. Magdalene 

ob 14. uri priložnostni koncert. 
Pohod na Magdalensko goro in kostanjev piknik bo torej v nedeljo, 11. 10. 2009. Zberemo se ob 9. uri pred gasilskim domom 

na Lavrici. Pot nas bo vodila mimo Lisičja na Molnik in naprej do Malega Lipoglava, kjer se bomo na kmečkem turizmu pri Ja-
kobcu okrepčali. Prispeli naj bi do 12. ure. Ob 13. uri pa bomo pot nadaljevali do Magdalenske gore, kjer bo priložnostni koncert 
in kostanjev piknik. Povratek po dogovoru.

Zaradi toplega obroka na kmečkem turizmu moramo vnaprej vedeti število udeležencev, zato vas prosim za prijave na telefon 
031 874 146 (Slavka Kregar) ali na elektronski naslov td.lavrica@siol.net do srede, 7. 10. 2009.

Soudeležba za pohodnika znaša 5 evrov in se plača pred odhodom na zbirnem mestu.

V slučaju zelo slabega vremena pohod odpade!

Vsi lepo vabljeni!
Slavka Kregar,

predsednica TD Lavrica

Vabilo vsem občanom  
Občine Škofljica

Želite kaj več vedeti o  

DEMENCI – 
o bolezni spomina, ki se sčasoma 
slabša, o motnjah razumevanja 
in presoje, o upadanju duševnih 

zmožnostih …?
Potem ne smete zamuditi 

predavanja
dr. Rajke Stavrevič, 

psihiatrinje in doktorice  
medicine,

v četrtek, 8. 10. 2009, ob 17. uri
v kulturni dvorani na Lavrici, 

Dolenjska c. 327.

Vstopnina 1 EUR.
Predavanje je namenjeno VSEM 
– starejšim in njihovim svojcem. 

Zdravnica bo odgovarjala tudi na 
vaša vprašanja.

Ne zamudite te izredne 
priložnosti!

Jože Sebanec,
predsednik DU Lavrica
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Si želiš postati 
SKAVT? 

Si želiš kuriti ogenj,  
postavljati zgradbe,  
živeti v naravi in  
pomagati bližnjim? 
Je tvoj odgovor DA? Če si za akcijo, pridi 

v nedeljo, 4. 10. 2009 ob 16. uri k župnijski 
cerkvi na Škofljici. PRIČAKUJEMO TE!

Če te še kaj zanima, pokliči: 
Staša: 041 303 351 • Miha: 040 828 959

Obvestila - Odšli so

Potrebujete ozimnico?
Obiščite

tržnico pod Ruskovim kozolcem
v petek, 30. 10. 2009 od 12. do 18. ure.

Vabljeni!

ZAHVALA
Terezije Babšek

1923–2009

Iskrena hvala medicinskemu osebju s Škofljice, še 
posebej dr. Jezerčevi in patronažni sestri Nadici za 
globoko sočutje za bolne in stare ter za dobro opra-
vljeno delo.

Zahvala tudi župnijskemu pevskemu zboru z Ru-
dnika za lepe Marijine pesmi ter gospodu župniku za 
njegove obiske.

Vsem sosedom in sorodnikom, ki ste nam stali ob 
strani, iskrena hvala.

Vsi njeni

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin je ostal.

ZAHVALA
Ob slovesu našega dragega moža, očeta, 
dedka, brata, strica, tasta in svaka

Frančiška Vidica
(10. 10. 1928–4. 9. 2009) s Pleš pri Škofljici

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, vaščanom in 
znancem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče ter 
prispevali darove za cerkev in svete maše.

Iskrena hvala tudi župniku dr. Bojanu Korošaku in gospodu 
Antonu Potokarju za lepo opravljen cerkveni obred, Moškemu 
pevskemu zboru Šmarje - Sap za zapete pesmi, Ljubu Vilarju za 
izrečene besede slovesa ter cerkvenemu pevskemu zboru za petje 
pri maši.

Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili k za-
dnjemu počitku.

Žalujoči vsi njegovi
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Razvedrilo
GLASNIK ŠKOFLJICA - 3 2009

1 5 2 8 6 7 3 9 4

7 9 6 2 3 4 1 8 5

8 3 4 1 5 9 2 6 7

6 1 8 3 4 2 7 5 9

9 7 3 5 1 6 8 4 2

2 4 5 7 9 8 6 1 3

5 2 1 4 8 3 9 7 6

3 8 9 6 7 5 4 2 1

4 6 7 9 2 1 5 3 8

4 7 1 8 6 2 5 9 3

2 3 6 9 4 5 1 7 8

8 5 9 7 3 1 6 2 4

3 6 5 1 9 7 8 4 2

7 8 2 4 5 6 9 3 1

9 1 4 2 8 3 7 5 6

6 9 7 3 1 4 2 8 5

5 4 8 6 2 9 3 1 7

1 2 3 5 7 8 4 6 9

1 4 5 7 2 8 3 9 6

2 3 8 6 5 9 4 7 1

6 7 9 3 1 4 2 5 8

3 6 7 4 8 5 1 2 9

4 8 1 9 3 2 5 6 7

5 9 2 1 6 7 8 3 4

7 1 4 5 9 3 6 8 2

8 5 6 2 7 1 9 4 3

9 2 3 8 4 6 7 1 5

1 3 8 9 6 4 2 5 7

9 4 5 7 8 2 1 6 3

2 6 7 5 1 3 8 4 9

3 5 6 1 4 9 7 8 2

4 7 9 6 2 8 5 3 1

8 2 1 3 5 7 4 9 6

5 9 4 2 7 6 3 1 8

6 1 2 8 3 5 9 7 4

7 8 3 4 9 1 6 2 5

VSEBINA

igre, uganke in
ostale miselne zanke
Srečkov in Reksijev 
nabiralnik
nagrade in
presenečenja

B5
52 strani
izhaja 20. v mesecu
1,99 €
0% popust in
darilo za naročnike

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



Cvetlič ni aranž maji iz domač ega cvetja, TD LavricaCvetlič ni aranž maji iz domač ega cvetja, TD Lavrica

Razstavlja Boris OstrežRazstavlja Boris Ostrež Prehodni pokal obč inskega
prvaka v nogometu
Prehodni pokal obč inskega
prvaka v nogometu

AKTUALNO



4. medobč insko tekmovanje koscev in grabljic 
za pokal Ljubljanskega barja
4. medobč insko tekmovanje koscev in grabljic 
za pokal Ljubljanskega barja

Èedne tudi na 4. mestu

Nesojeni zmagovalec Jože Škrabec Ne le kosili, tudi žagali so

Grabljice ekipno … Kdor dela, naj tudi je


