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Potrebujete posluš alca?
Èe je vaš odgovor pritrdilen, vam 
priporoèam prav posebne vrste poslušalca. 
Sprehodite se do – lahko reèem – vaške lipe 
pri Ruskovih, ki stoji ob križišèu 
Škofljica–Zalog–Klanec. Malo se razglejte 
po drevesnem lubju in prav gotovo boste 
navdušeni. 

Katja V. Škrabec

Pozdrav 
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na Pijavi 
Gorici
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Kazalo - Uvodnik

Uvodnik
Vsebino septembrske številke smo tokrat obarvali bolj peda-

goško in vizionarsko. Z začetkom šolskega leta namreč sovpada 
tudi odprtje novih prostorov vrtca v naselju Lanovo, od koder 
vam prinašamo bogato fotoreportažo. Lahko bi rekli, da je dolgo 
trajalo, pa vendar, prostori so zaživeli. Vzporedno z veselo novi-
co poročamo o zapletih pri nacionaliziranem zemljišču ob vrtcu 
na Škofljici, za katero se že 17 let bije boj med občino in Jožetom 
Pevcem. Tako občina kot gospod Pevec imata svoje argumente, 
bistveno vprašanje, ki zanima občane, pa je zagotovo to, ali bo 
sodišče reševalo zadevo v širšem, torej občinskem kontekstu ali 
v korist denacionalizacijskega upravičenca. Predmetno zemlji-
šče je za delovanje in morebitno širitev vrtca vitalnega pomena, 
zdi pa se, da je tehtnica nagnjena v prid gospoda Pevca.

Druga zelo pomembna tema, na katero boste naleteli v posebni 
prilogi, pa je razvojna vizija naše občine. Dobili smo namreč 
predlog dokumenta, ki ga je ob mnogih zapletih pripravilo pod-
jetje Oikos in ga ravno te dni, ko pripravljamo pričujočo številko 
Glasnika, podrobno preučujejo komisije občinskega sveta. Ne-
mirni duh in želja po napredku sta k pisanju vizije naše občine 
pripravila tudi svetnika Jožeta Žlahtiča. Besedilo, ki v originalu 
obsega slabih štirideset strani, v skrajšani obliki objavljamo v 
prilogi. Namen objave je zlasti v tem, da bi tudi občani razmi-
šljali o prihodnosti svoje občine. Strategija je namreč zelo po-
membna. Na podlagi te se bodo sprejemali prihodnji proračuni, 
postavljale prioritete in oblikovali podrobni prostorski ter zazi-
dalni načrti. V teku je tudi priprava novega prostorskega plana 
občine, ki bo razgrnjen enkrat do konca tekočega leta. Upamo, 
da se boste občani na razgrnitev odzvali in o njej konstruktivno 
in argumentirano razpravljali. Ob tej priložnosti vas vabim, da 
svoje poglede na razvojno vizijo občine pošiljate tudi našemu 
uredništvu in jih tako delite z vsemi občani.

Septembra praznujemo občinski praznik, kar vzpodbudi mno-
ga društva in posameznike, da pripravijo različne dogodke. Pod-
primo njihov trud z udeležbo, zagotovo bo prav vsakdo našel kaj 
zase. Na junijski seji so svetniki razpravljali o letošnjih dobitni-
kih občinskih priznanj. Ta točka dnevnega reda se je odvila za 
zaprtimi vrati. Kljub trudu, da bi izvedeli vsaj, koliko je preje-
mnikov in ali je med njimi morda častni občan, nam ni uspelo. 
Imena bodo znana že na slavnostni seji občinskega sveta, ki bo 
potekala 1. septembra, na osrednji prireditvi 18. septembra pa 
bodo priznanja tudi podeljena.

Praznujmo z upanjem!
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. septembra 2009. 



4

Novice iz občinske hiše

Županovo pismo ob občinskem prazniku

Praznujmo skupaj!

Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Leto je hitro naokoli, brezskrbni poči-

tniški dnevi so za nami, zopet se začenja 
vrvež v šolah in naša občina znova pra-
znuje. Občina Škofljica je svoj praznik 
vezala na spomin na začetek organizira-
nega izvajanja osnovnošolske vzgoje v 
naših krajih in s tem še posebej poudarila 
velik pomen izobraževanja, vzgoje, omi-
kanosti, vedoželjnosti – tako za posame-
znika kot za skupnost, ki ji pripadamo.

Letošnje leto tudi delo občine zaznamu-
jejo projekti, vezani na vzgojo in izobra-
ževanje. Pred osrednjo prireditvijo ob ob-
činskem prazniku bomo slavnostno (de-
jansko pa nekaj tednov prej) odprli nove 

prostore za izvajanje predšolske vzgoje 
v naselju Lanovo, hkrati si prizadevamo, 
da bi vsem staršem, ki imajo svoje otroke 
vključene v zasebne vrtce z verificiranim 
programom dela, omogočili sofinancira-
nje stroškov varstva, prav tako intenzivno 
poteka izdelava projektne dokumentacije 
za novo osnovno šolo na Lavrici. Vse to 
so projekti, ki bodo v končni fazi dolgo-
ročno rešili prostorsko stisko na področju 
predšolske in osnovnošolske vzgoje v 
naši občini. Vse omenjene aktivnosti se 
odražajo tudi v proračunu občine; izdat-
ki na postavki vzgoja in izobraževanje se 
zaradi večjega obsega iz leta v leto pove-
čujejo. 

Kljub temu uspevamo izvajati inve-
sticije tudi na drugih področjih: izvedba 
komunalne infrastrukture na Nebčevi in 
Žagarski ulici ter v poslovno-obrni coni, 
izgradnja primarne kanalizacije Rudnik–
Lavrica, povezovalnega kanala Kamni-
karjeva–Nebčeva, kanalizacija in obnova 
vodovoda v Želimljem, širitev pokopali-
šča na Škofljici, plinifikacija v Pevčevi 
dolini, zaključevanje izgradnje kabelske 
kanalizacije za možnost priključevanja 
na širokopasovno omrežje, pridobitev po-
membnega zemljišča v Želimljem, igrišče 
na Vrhu, odvodnjavanje in ureditev ceste 

na Gradišču, ureditev križišč na Dolenjski 
cesti, dom starejših občanov … To so po-
membnejši projekti, ki so že zaključeni, 
se izvajajo ali pa se bo z njihovo izvedbo 
pričelo v naslednjih mesecih. In vse te in-
vesticije so merljiv dokaz izboljšanja kva-
litete življenja naših občanov.

V zadnjem obdobju na žalost opažamo, 
da se izdatki za socialno varnost naših ob-
čanov iz meseca v mesec povečujejo. To 
kaže, da vpliv globalne recesije tudi nas ni 
zaobšel. Skupaj s krizo v gospodarstvu pa 
so našo deželo zajeli še val negativizma, 
»lov na čarovnice«, iskanje ali ustvarjanje 
afer, vsesplošno kritiziranje na eni ter zelo 
malo konstruktivnosti in zdravega razuma 
na drugi strani.

Praznovanja so dobra priložnost, da iz-
kusimo lepšo plat življenja. Da je s kanč-
kom dobre volje to mogoče, nam s svojim 
zgledom dokazujejo letošnji nagrajenci 
ter društva in posamezniki, ki so ob leto-
šnjem praznovanju z dobro voljo v sode-
lovanju z občino pripravili pester nabor 
prireditev. Za vsakega se bo našlo nekaj, 
zato vas vabim, da skupaj proslavimo naš 
praznik – veselo in ponosno.

Čestitke ob prazniku!
Boštjan Rigler,

župan

Poročilo z 26. redne seje občinskega sveta z dne 30. junija 2009

Ali naša občina potrebuje redarje?
Občinski svetniki so najprej opravili branje predloga Odloka o izdajanju občinskega glasila in ga sprejeli. Po hitrem postopku 

so sprejeli Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Škofljica. Po novi kategorizaciji bo imela občina dobrih 95 km 
lokalnih cest in javnih poti, kar je za 14 km več kot po stari kategorizaciji. Svetniki so potrdili dopolnitev Letnega načrta prido-
bivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem z menjavo parc. št. 2357/11 s parc. št. 557/12, obe k. o. Lanišče, prodajo 
1/12 parc. št. 118/5 in 118/7, obe k. o. Gradišče, in nakupom dela parc. št. 668/78, k. o. Gradišče. V nadaljevanju so obravnavali in 
sprejeli cene ter popuste za uporabo večnamenske športne in plesne dvorane ter telovadnice na Škofljici. Cenik in pogoje uporabe 
objavljamo v celoti:

ČAS/KATEGORIJA POVRŠINA Predlagana 100% cena
v sezoni 2009/2010

Predlagana 50% cena
v sezoni 2009/2010

16.00 do 22.00: telovadnica 17,50 € 8,75 €
16.00 do 22.00: plesna dvorana 15,50 € 7,75 €
16.00 do 22.00: 1/3 dvorane 17,50 € 8,75 €
16.00 do 22.00: 2/3 dvorane 37,00 € 18,50 €
16.00 do 22.00: cela dvorana 54,50 € 27,00 €
sobota in nedelja oz. po dogovoru: cela dvorana 54,50 € 27,00 €
ostale prireditve (koncerti …): cela dvorana 1.280,00 € Ni popustov

šolska športna dejavnost: cela dvorana 54,50 €
(osnova za obračun popusta)

5,45 € 
(cena z 90% popustom)

Cene veljajo za polno uro – 60 min Cene ne vključujejo DDV
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1. Uporaba večnamenske športne dvo-
rane v namen izvajanja šolske športne 
dejavnosti se obračuna z 90% popustom. 

2. Uporabniki, ki izpolnjujejo v nada-
ljevanju navedene pogoje, imajo popust 
pri obračunavanju najemnine:

a) da so bili v tekočem letu uspešni pri 
kandidiranju na razpisu, ki ga je objavila 
Občina Škofljica za sofinanciranje pro-
gramov športa;

b) da organizirano izvajajo vadbo za 
otroke in mladino;

c) da tekmujejo v uradnih tekmovalnih 
sistemih nacionalnih panožnih športnih 
zvez.

– 100% ceno plačujejo uporabniki, ki 
ne izpolnjujejo nobenega od navedenih 
pogojev, navedenih v točkah od a do c;

– ceno s 50% popustom plačujejo upo-
rabniki, ki izpolnjujejo pogoj pod točko a; 

– samo stroške DDV-ja plačujejo upo-
rabniki, ki izpolnjujejo pogoje pod točka-
mi a, b in c.

Svetniki so sprejeli tudi Občinski pro-
gram varnosti (OPV). Uvod v predsta-
vitev je napravila medobčinska inšpekto-
rica Leonida Goropevšek Kočar. Namen 
OPV je določiti enotne kriterije oziroma 
metodologijo za zagotavljanje varnosti 
in opredeliti ukrepe, s katerimi se bo var-
nost zagotavljala. Podrobnejša pojasnila 
je podal Štefan Gostič. Analiza in ocena 

ogroženosti je bila merjena na več podro-
čjih: naravne nesreče, potres, poplave, 
požar, promet, objekti naravne in kulturne 
dediščine, kriminaliteta, javni red in mir. 
Poudaril je, da je potrebno poskrbeti, da 
bosta dejanska in potencialna ogroženost 
spoznani, varnostna tveganja pa stalno 
nadzorovana. Predlagal je vzpostavitev 
redarske službe, ki bo policiji, inšpekto-
ratu, gasilcem itd. doprinesla k višji var-
nosti javnega prostora. V razpravi so se 
svetniki zlasti spraševali, ali občina sploh 
potrebuje redarja – po sistemizaciji naj bi 
imela dva oziroma optimalno tri. Skupna 
ugotovitev je bila, da občina ne potrebu-
je redarjev – ustanovitev redarske službe 
bi bila za občino prevelik finančni zalo-
gaj – pač pa naj se na Ministrstvo RS za 
notranje zadeve pošlje dopis s prošnjo, da 
naj se v občini odpre dnevna policijska 
postaja.

Župan Boštjan Rigler je svetnike sezna-
nil z možnostjo, da lahko občinski svet v 
skladu z zakonom o prostorskem načrto-
vanju za določeno območje z odlokom 
sprejme začasne ukrepe za zavarovanje 
urejanja prostora v primeru, ko obstaja 
nevarnost, da bo izvedba prostorske ure-
ditve močno otežena ali onemogočena. 
Začasni ukrepi lahko trajajo 4 leta. Smisel 
začasnih ukrepov vidi zlasti na zazidljivih 
območjih, kjer so z bodočim Občinskim 

prostorskim načrtom (OPN) predvideni 
novi podrobni občinski prostorski načrti. 
Škofljiški OPN je trenutno v fazi osnutka.

Na predlog Komisije za volitve, imeno-
vanja, mandatna vprašanja in zaposlitve 
je občinski svet ustanovil Strokovni svet 
za promet in vanj imenoval naslednje čla-
ne: svetnika Damjana Pangerca, župana 
Boštjana Riglerja, občinskega uradnika 
Staneta Bozja ter občana Boštjana Korena 
in Jana Skoberneta. Strokovni svet naj bi 
nudil strokovno pomoč pri reševanju pro-
metne problematike v naši občini.

Gospa Bojana Pergar je skupaj z žu-
panom obrazložila razlog za predložitev 
poročila o izvrševanju proračuna za prvo 
petmesečje letošnjega leta. Pojavile so se 
namreč potrebe po prerazporeditvah, saj 
so na nekaterih postavkah potrebe prese-
gle načrtovana sredstva. Posledično bo 
jeseni izveden rebalans proračuna. Priliv 
od dohodnine je po besedah župana zado-
voljiv, kakšni bodo prihodki od komunal-
nih prispevkov, pa ni mogoče predvideti. 
Sicer je primanjkljaj za prvo petmesečje 
znašal 835.664,25 EUR in se je kril iz 
presežka preteklih let.

Občinski svet je za zaprtimi vrati raz-
pravljal o predlogih za prejemnike ob-
činskih priznanj. Imena bodo znana že  
1. septembra na slavnostni seji.

Iztok Petrič

Tržnica pod Ruskovim kozolcem
Več informacij lahko dobite pri gospodu Marjanu Čučkinu (040 258 907) ali Bri-

giti Marinšek (360 16 18). 
Občinska uprava

V soboto, 19. septembra 2009, bo v 
sklopu prireditev ob občinskem prazni-
ku ponovno pričela delovati tržnica, in 
sicer pod Ruskovim kozolcem na Ško-
fljici (pri OŠ Škofljica) od 8. do 13. ure. 

Kozolec je bil zgrajen predvsem z de-
lom in sredstvi lastnikov Petrič-Čučkin, 
delno pa bo sofinanciran s strani LAS 
LEADER oziroma evropskih sredstev, ki 
so namenjena za razvoj podeželja. Ker je 
ponovna oživitev tržnice projekt LAS-a 
»Sožitje med mestom in podeželjem«, so 
ob občankah in občanih Občine Škoflji-
ca vabljeni tudi prebivalci MOL-a, občin 
Grosuplje, Ig in Ivančna Gorica oziroma 
vsi tisti, ki želite ponuditi v prodajo svo-
je kmetijske pridelke in izdelke domače 
obrti. Seveda pa posebej toplo vabljeni 
obiskovalci oz. kupci, saj boste na tržnici 
našli sadje, zelenjavo, sadike, med, zdra-
vilna zelišča, rokodelske izdelke. Verje-
mite, za vsakogar se bo nekaj našlo. 

Vljudno vabljeni!
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Spremljanje skladnosti pitne vode iz vodovodnih  
sistemov v upravljanju Občine Škofljica v letu 2008 in 
prvi polovici 2009

V letu 2008 je bilo, skladno z zakon-
skimi določili, izvedeno spremljanje skla-
dnosti pitne vode iz vodovodnih sistemov, 
ki so v upravljanju Občine Škofljica. Vse 
za to potrebne aktivnosti izvaja Zavod za 
zdravstveno varstvo iz Ljubljane. 

Nadzorovani so bili trije vodovodni sis-
temi: Želimlje, Orle in Dole.

Na vseh treh sistemih je bilo v letu 
2008: 

– opravljenih 10 sanitarno-higienskih 
pregledov,

– odvzetih 35 vzorcev pitne vode za re-
dne mikrobiološke preskuse,

– 5 vzorcev pitne vode za redne fizikal-
no-kemijske preskuse,

– 3 vzorci pitne vode za občasne fizikal-
no-kemijske preskuse.

Rezultati preiskav so bili naslednji:

Vodovod Želimlje
Od 16 odvzetih vzorcev v letu 2008 ni-

sta bila skladna 2 vzorca, in sicer na delu 
sekundarnega omrežja Skopačnik. V obeh 
neskladnih vzorcih je bila ugotovljena 
prisotnost koliformnih bakterij in bakte-
rij Escerichia coli. Do neskladja je prišlo 
v prvem primeru zaradi zastajanja vode 
v enem izmed rokavov sekundarnega 
omrežja (premajhen odvzem), v drugem 

primeru pa zelo verjetno zaradi menjave 
hidranta v križišču Skopačnik–Plese.

Vsi odvzeti vzorci v letu 2009 so bili 
ustrezni in je oskrba s pitno vodo v prvem 
tromesečju 2009 označena za skladno z 
veljavno zakonodajo.

31. 7. 2009 je bila ob rednem pregledu 
ugotovljena bakteriološka onesnaženost 
na omrežju, uporabniki so bili o tem ob-
veščeni po radiu Zeleni val in z letaki. Po 
izpiranju omrežja je bilo vzorčenje pono-
vljeno, vzorci so bili skladni z zakonoda-
jo, ukrep prekuhavanja ostaja v veljavi v 
obliki priporočila do ponovnega rednega 
odvzema vzorca, ki bo v mesecu septem-
bru.

Vodovod Orle
Od 14 odvzetih vzorcev v letu 2008 ni-

sta bila skladna 2 vzorca, ki sta izkazovala 
prisotnost koliformnih bakterij in bakterij 
Escerichia coli. Razlog za mikrobiološko 
neskladnost pitne vode na končnem delu 
sistema je bil najverjetneje onesnaženost 
vode z organskimi in anorganskimi snov-
mi iz okolice ter nižje vrednosti prostega 
preostalega klora od priporočenih. 

Mnenje strokovne organizacije je, da je 
oskrba s pitno vodo iz sistema Orle sicer 
varna, vendar ob strogem upoštevanju 
navodil za izvedbo dezinfekcije (zado-

stna količina preostalega prostega klora, 
ki mora znašati od 0,3 do 0,5 mg/l pitne 
vode).

Vsi odvzeti vzorci v prvem tromesečju 
leta 2009 so bili skladni z veljavno zako-
nodajo. Ker gre za oskrbo s pitno vodo iz 
površinskega zajetja, se priporoča preku-
havanje pitne vode za uporabo v prehram-
bene namene ob opaženi motnosti (zlasti 
po obilnih in dolgotrajnih padavinah).

Vodovod Dole
Od 8 odvzetih vzorcev v letu 2008 ni 

bilo z zakonodajo skladnih 7 vzorcev, 
zato stalni ukrep obveznega prekuhavanja 
pitne vode v prehrambene namene še ni 
bil preklican. Neskladje se izraža s pri-
sotnostjo koliformnih bakterij in bakterij 
Escerichia coli.

Oskrba s pitno vodo iz sistema Dole v 
letu 2008 ni bila varna.

Od 4 odvzetih vzorcev v letu 2009 je 
bila v dveh primerih ugotovljena priso-
tnost koliformnih bakterij, vzorec, odvzet 
v rezervoarju, je bil skladen, kar izkazuje, 
da do onesnaženja prihaja na omrežju.

Ukrep prekuhavanja pitne vode za upo-
rabo v prehrambene namene je še vedno 
v veljavi.

Občinska uprava

Športna dvorana, sofinanciranje programov  
društev in varna pot v šolo

Na oddelku za družbene dejavnosti je 
bilo tudi v poletnih mesecih precej delav-
no. V pogovoru je gospod Kastelec pove-
dal, da so čas posvetili predvsem razpisu 
za uporabo športnih objektov, delovanju 
društev in sodelovanju z OSPV Škofljica. 

V junijski številki Glasnika je bil obja-
vljen razpis za uporabo športnih objektov, 
na katerega se je prijavilo 18 interesentov. 
Prednost pri dodelitvi terminov so imela 
društva, ki se ukvarjajo z mladino, nato 
pa ostali interesenti, kot je navedeno v 6. 
členu Pravilnika o uporabi večnamenske 
športne dvorane Škofljica. Prostori, na-
menjeni športnim dejavnostim, so tako 
med tednom zasedeni približno 97-od-

stotno. Rekreacija v prihajajoči sezoni 
se bo pričela 7. septembra. Na 26. redni 
seji je občinski svet med drugim sprejel 
tudi ceno najema in uporabe prostorov, 
namenjenih športnim dejavnostim. Cenik 
je objavljen na občinski spletni strani in v 
tej številki Glasnika. 

Ob občinskem prazniku bodo športna 
in ostala društva prejela drugi del sred-
stev za delovanje. Društva so vabljena, da 
glede na predloženi program in določila 
pogodbe vložijo zahtevke za financira-
nje izrednih programov, športna društva 
pa zahtevke za sofinanciranje športnih 
prireditev, izobraževanja in materialnih 
stroškov. Ob tej priložnosti ponovno va-

bijo vsa društva, ki imajo pripombe in 
dopolnitve k Pravilniku in točkovniku o 
sofinanciranju društev, da jih v pisni obli-
ki pošljejo na Občino Škofljica.

Glede na to, da se bliža prvi šolski dan, 
so se na pobudo OSPV Škofljica odzvali 
številni člani društev, ki bodo na poteh do 
šole pomagali pri varovanju otrok – po-
sebno najmlajših. Vsak starš si želi, da bi 
bila za njegovega otroka pot v šolo varna, 
zato poskrbimo, da bodo tega deležni tudi 
otroci drugih staršev. 

Pripravila Jože Kastelec in 
Bojan Pirnat
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Iz krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti

Gospodarske dejavnosti
V maju 2009 je bil sprejet Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospešitev malega gospodarstva. Ta je bil objavljen 

v zadnji številki Glasnika. Prejšnji pravilnik je obravnaval le subvencije in obrestne mere, novi, sedaj veljavni, pa še izobraževanje, 
usposabljanje, svetovanje, informiranje in promocijske aktivnosti malega gospodarstva. Javni razpis bo objavljen v oktobrski šte-
vilki Glasnika 2009. 

Dimnikarstvo
Občinska uprava sporoča, da je sedaj dimnikarstvo v pristojnosti Ministrstva RS za okolje in prostor. Le-to je podelilo koncesijo 

dimnikarskemu mojstru ISMETU OKIĆU iz Ljubljane. Naročanje vseh dimnikarskih storitev je možno na tel. 01 542 56 98 ali 040 
747 169. Vse ostale informacije v zvezi z dimnikarstvom dobite na imenovanem ministrstvu. 

Projekt  mTURIST v občini že deluje. Podrobnosti so opisane v posebnem članku te številke. 
Poljske poti – vzdrževanje je skoraj povsod urejeno. Zataknilo se je v Želimljem, kjer je pot lastniška in bo potrebno pridobiti 

ustrezna soglasja. Dogovora o sofinanciranju vzdrževanja te poti še ni.
Andrej Pogačnik

Komunalna dejavnost
Občinska komunalna dejavnost vedno 

potrebuje veliko zavzetosti. Poglejmo, kaj 
se je postorilo v zadnjem času. Delno so 
morali sanirati streho na kulturnem domu 
na Lavrici, nasipali so makadamske ceste, 
menjavali dotrajane svetilke in električne 
instalacije.

Razpis za širitev pokopališča na Ško-
fljici je uspel. V septembru bodo z deli 
resnično začeli, do sedaj pa so bila opra-
vljena pripravljalna dela.

V športni dvorani na Škofljici je že 
potrebno pobeliti nekatere hodnike. V 
zdravstvenem domu na Škofljici pa je 

potrebna sanacija kurilnice in zamenjava 
notranjih vrat. 

Dopolnjena je bila kategorizacija občin-
skih cest. Dodanih je skoraj 20 km cest, ki 
sedaj niso spadale v skupni program.

Zaključen je skupni razpis več (25) ob-
čin za dobavo električne energije. Tako 
Občina Škofljica še naprej pripada k Ele-
ktro Ljubljana kot do sedaj.

Na občinski stavbi na Pijavi Gorici 
bodo obnovili dimnike.

Na nekaterih mostičkih bodo pobarvali 
varovalne ograje.

Pred začetkom šolskega leta bodo ob-

novili talne označbe prehodov za pešce v 
okviru režijskega obrata. 

Pridobili bodo ponudbe za delno izdela-
vo projektov pločnikov ob Šmarski cesti 
in za rekonstrukcijo ceste s pločnikom v 
peskokop Pleše ter za pločnik Klanec–
Glinek.

Iz navedenega je razvidno, da je kar ne-
kaj že bilo, nekaj pa še bo narejenega za 
občane ter njihovo varnost in dobro po-
čutje.

Andrej Pogačnik

Iz krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti
Lavrica

Klub Ranč Orle
Druženja in medsebojnega spoznavanja ni nikoli pre-

več. Ker smo hoteli praznik dan Lavrice popestriti z no-
vostmi, smo se obrnili na g. Toneta Kuharja, lastnika 
Kluba Ranč Orle, ali bi bil pripravljen brezplačno sode-
lovati in predstaviti svojo dejavnost našim otrokom, da 
spoznajo islandskega konja. Gospod Kuhar je bil takoj 
pripravljen sodelovati. Zadeli smo v polno. Krajani so 
se na to našo ponudbo lepo odzvali. Starši so otroke pri-
peljali, da so si konje in damjake le ogledali, malo večji 
in bolj korajžni pa so se pod strokovnim vodstvom g. 
Kuharja preizkusili v jahanju, se razume, za enkrat le 
v maneži.

Mogoče smo zanetili kakšno iskrico pri novih ljubite-
ljih konj in zbiralcih pokalov.

Gospodu Kuharju z Orel se v imenu krajanov Lavrice 
za njegov prispevek ob našem prazniku lepo zahvalju-
jem.

Vsi, ki vas zanima kaj več o islandskih konjih in re-
kreativnem jahanju, lahko obiščete spletno stran www.
klub-ranc.si.

Janez Gačnik, predsednik KS Lavrica w
w

w.
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Aktualno

Novi prostori vrtca Lanovo odprti, zemljišče ob vrtcu 
na Škofljici še vedno v denacionalizacijskem postopku

Konec avgusta so zaživeli novi prosto-
ri za predšolsko vzgojo v naselju Lano-
vo. Na dobrih 220 m2 je občina odprla tri 
oddelke prvega starostnega obdobja, kar 
pomeni varstvo za 36 otrok. Direktorica 
občinske uprave mag. Lorena Goričan 
nam je povedala, da bodo v novih prosto-
rih dobile zaposlitev tri vzgojiteljice in tri 
pomočnice ter perica in kuharska pomoč-
nica v eni osebi, gospodinja, za polovični 
delovni čas pa bodo zaposlili tudi poslov-
nega sekretarja in hišnika/voznika. Za 
samo adaptacijo, opremo in nakup drob-
nega inventarja za novo enoto vrtca je 
občina porabila približno 270.000 EUR.

Prostorska stiska z Lanovim še ni 
rešena

Z odprtjem treh novih oddelkov obči-
na ne bo v celoti rešila prostorske stiske. 
Kljub temu pa ji je uspelo prepoloviti šte-
vilo zavrnjenih otrok. V lanskem letu je 
brez varstva ostalo približno 100 otrok, 
letos je takih 50. Kakšna je vizija občine 
s stališča varstva predšolskih otrok? Gori-
čanova pojasnjuje, da se iščejo možnosti 
za postavitev zabojnikov, ki so predvsem 
praktični, saj jih lahko preprosto odstra-
niš, ko jih ne potrebuješ. Obstaja tudi mo-
žnost podelitve nove koncesije zasebniku, 
hkrati pa bi vzpodbujali varstvo na domu. 
Ko bo dograjena nova šola na Lavrici, bo 
ta vsaj v prvih letih nudila tudi prostor za 
nekaj oddelkov.

Denacionalizacijsko nerešeno zemljišče za vrtcem na Škofljici.

Pred letom dni so se starši zelo angaži-
rali z oblikovanjem civilne iniciative. Ti 
še vedno vztrajajo, lahko zapišemo, upra-
vičeno nezadovoljni. Pred časom je na 
občino prišla pobuda, da bi občinski svet 
sprejel pravilnik, na podlagi katerega bi 
starši zavrnjenih otrok prejemali določe-
no subvencijo. Goričanova na to pobudo 
pravi, da se nakazujejo določene rešitve, 
ki pa so seveda povezane s finančnim sta-
njem.

Tudi pri vrtcu težave z zemljiščem
Občina pa se tudi pri varstvu predšol-

skih otrok srečuje z zemljiško problema-
tiko. Ena izmed možnosti bi bila namreč 
širitev vrtca v Pevčevi dolini na Škofljici. 
Zemljišče, kjer danes stoji vrtec, je bilo 
nacionalizirano in že leta 1972 predvide-
no za gradnjo vrtca. Takrat je nosilo parc. 
št. 467, kasneje pa je bilo razparcelirano 
na parc. št. 467/3 in št. 467/4, kjer danes 
stoji vrtec, sosednja parcela, ki je v lasti 
občine in je predmet denacionalizacije, pa 
nosi št. 467/2. Zahtevek za vrnitev pred-
metnega zemljišča v naravi sta vložila 
gospod Jože Pevec in njegova sestra. De-
nacionalizacija je stekla še znotraj Občine 
Ljubljana Vič - Rudnik leta 1992, nato je 
leta 1995 postopek prevzela nova Občina 
Škofljica. Vse od takrat pa do danes za-
deva roma od enega sodišča do drugega. 
Danes teče že tretji krog. Občina, ki se 
je pritožila na vse odločbe oziroma sod-
be, meni, da je parc. št. 467/2 vitalnega 
pomena za vrtec, saj predstavlja njegovo 
funkcionalno zemljišče, hkrati pa je v ob-
činskih prostorskih aktih določena name-
nom vzgoje in izobraževanja. Problem je 
tudi v tem, da če zemljišče ni vrnjeno v 
naravi, njen prvotni lastnik dobi odško-
dnino od države, če pa bo zemljišče de-
nacionalizirano, ga bo morala od lastnika 
odkupiti občina, kar pa za že tako skro-
men proračun pomeni veliko finančno 
breme. Primernih zemljišč za zamenjavo 
pa občina praktično nima. Občina je po 
besedah Goričanove vsekakor odločena 
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Aktualno

Nova igralnica tik pred prihodom otrok

braniti svoje interese z vsemi razpoložlji-
vimi pravnimi sredstvi.

Zakaj gospod Pevec vztraja pri vrnitvi 
v naravi, kljub temu da bi dobil zemljišče, 
ki je z občinskim aktom namenjeno vzgo-
ji in izobraževanju in ga kot takega ne bi 
mogel prodati, na primer za tako zaželeno 
stanovanjsko gradnjo, občina pa verjetno 
ne bi izvedla spremembe namembnosti?

Jože Pevec odgovarja: »Občina svo-
jo zahtevo utemeljuje s funkcionalnim 
zemljiščem, torej da vrtec predmetno 
zemljišče potrebuje kot funkcionalno ze-
mljišče. Problem je v tem, da zakonodaja 
določa 15 m2 funkcionalnega zemljišča 
na otroka, s pridobitvijo celotne parcele 
pa bi glede na število otrok vsakemu pri-
padalo 80 m2. To je sicer za otroke dobro, 
vendar Slovenska odškodninska družba 
(SOD) tega zemljišča ne bi plačala, ker bi 
bilo glede na zakonodajo predimenzioni-
rano. Torej mi ne preostane drugega, kot 
da zahtevam zemljišče, vrnjeno v nara-
vi.« »Če bi bila občina bolj elastična,« še 
dodaja gospod Pevec, »bi bila zadeva že 
zdavnaj rešena.« Predlaga, da naj se de-
nacionalizacija čim prej zaključi, nato pa 
naj sledi pameten dogovor glede odkupa 
potrebnega zemljišča. Glede na dosedanje 
sodbe je pravica očitno na njegovi strani.

Kjer se prepirata dva, tretji dobi-
ček ima!

Ta slovenski pregovor je v primeru Ob-
čina Škofljica : Jože Pevec zagotovo na 
mestu. Glede na to, da postopek traja 17 
let, da sedaj proti vrhovnemu sodišču teče 
že tretji krog, zagotovo največ dobivata 
odvetnika oziroma odvetniški pisarni, ki 

pravno vodita zadevo za občino in gospo-
da Pevca. Mar ne bi z nekim pametnim 
dogovorom občina z denarjem, ki ga je 
porabila za odvetnika, že odkupila potreb-
no zemljišče, gospod Pevec pa bi namesto 
denarja odvetniku občini ponudil ugodno 
ceno za zemljišče?

Iztok Petrič

Strategija dolgoročnega razvoja Občine Škofljica 
2009 do 2019

Občina Škofljica je v letu 2007 sprejela 
odločitev o izdelavi Strategije dolgoroč-
nega razvoja Občine Škofljica do leta 
2019. Namen strategije je doseči skupni 
dogovor o dolgoročnih prioritetah razvo-
ja občine tako z vidika usklajevanja med 
različnimi področji delovanja kakor tudi 
med nosilci razvoja. Strategija razvoja 
občine tako kaže občinsko razvojno vizi-
jo in vsebuje načrt za njeno uresničitev. 
Vključuje skladnost z nacionalnimi in 
regionalnimi programskimi dokumenti 
ter nacionalnimi podlagami. Predstavlja 
osnovo za načrtovanje občinskih razvoj-
nih projektov in občinskih proračunov.

Na občini so prejeli predlog končnega 
poročila Strategije dolgoročnega razvoja 
Občine Škofljica 2009 do 2019, ki pri-
kazuje analizo obstoječega stanja na ob-
močju občine in predstavlja dva možna 
scenarija razvoja v prihodnje. Prvi govori 

o nadaljnjem priseljevanju prebivalstva 
in drugi, da bo priseljevanje omejeno. Na 
občini so sprejeli drugo možnost in tako 
želijo omejiti množično priseljevanje ter 
se v prihodnje raje posvetiti predvsem 
zagotavljanju kakovosti življenja za vse 
občane na podlagi razvojnih usmeritev, ki 
so omejitev množičnega priseljevanja, iz-
boljšanje kakovosti bivanja, zagotavljanje 
pestre ponudbe družbenih storitev, izko-
riščanje obstoječih turističnih potencia-
lov, ustvarjanje prepoznavnega središča, 
zagotavljanje okoljske infrastrukture, za-
gotavljanje kakovostnih javnih storitev in 
zaokrožitev javnih funkcij.

Cilj strategije je, da bi bila Občina Ško-
fljica v letu 2019 prepoznavna po visoki 
kakovosti življenja vseh prebivalcev. Po-
stala naj bi pomembno središče dogajanja 
z razvitimi pestrimi družbenimi storitva-
mi, s katerimi bi zadovoljevali potrebe 

domačega in okoliškega prebivalstva.
Vizija bo podrobneje predstavljena po 

obravnavi občinskega sveta.
Pripravila Maja Novak



10

Aktualno

Pogovor s svetnikom Jožetom Žlahtičem

Občina mora biti nosilka razvojne iniciative
Svetnik Jože Žlahtič je iz osebne pobude pripravil smernice za oblikovanje strategije 

razvoja naše občine. Na tem projektu že nekaj časa dela tudi občinska uprava, ki je 
pred poletjem svetnikom razdelila predlog strategije razvoja naše občine. Že pred tem 
me je na svoj dom povabil gospod Žlahtič in mi predstavil svoje zamisli in ideje. Le-te 
so precej vizionarske in hkrati dobro izhodišče za razpravo tako med občani kot tudi 
med svetniki. Zaradi želje po čim širši razpravi o naši prihodnosti, ponujamo povzetek 
Žlahtičevega ramišljanja v prilogi tega Glasnika. Ob tej priliki smo gospodu Žlahtiču 
zastavili nekaj vprašanj o tem, kako gleda na prihodnost naše občine.

Gospod Žlahtič, kaj vas je vzpodbu-
dilo, da ste se sami lotili pisanja stra-
tegije razvoja Občine Škofljica? Gre 
namreč za zelo občutljiv dokument.

Vzpodbud je in so še številčne. Prepri-
čan sem, da je sleherna strategija, zlasti 
družbena, ne glede na to, kako jo imenu-
jemo, tako za človeka kot za kraj zelo po-
membna. Ta občinski dokument razumem 
kot zavedanje in osmišljanje obstoja obči-
ne ali poenostavljeno rečeno, če nimamo 
razjasnjenega razumevanja lastnih želja, 
je lastno delovanje podvrženo in prežeto 
zgolj z naključnim delovanjem in ga ra-
zumemo kot nesmiselno, subjektivno, sti-
hijsko. Zato bo dokument vizije, ki jo/ga 
bomo sprejeli na svetu, bo potrebno nuj-
no tudi v prihodnje redno dopolnjevati in 
osmišljati v javnem dogovoru in ob njeni 
realizaciji. Zato mora občina biti gotova 
nosilka razvojne iniciative celotnega 
področja in vsebin.

Lahko, prosim, našim bralcem poja-
snite pojma strategija in vizija.

Strategija (grško strategikos) razu-

memo kot vsebine, ki zadevajo strategi-
jo – metode, gibanja, tako vojaške, kot 
spretnosti v vodenju političnega (boja) za 
dosego določenega smotra - zamisli, razu-
meti jo je kot taktiko, predvsem kot pre-
mišljeno ravnanje, je domišljena meto-
da, je tudi uzaveščena teorija delovanja 
za doseganja ciljev.

Vizija: (lat. visio iz videre) videti; 
duhovno videnje, primer: prihodnjih 
dogodkov, (tudi halucinacijsko videnje, 
lahko: pri/vid, sanjarija), v družbi jo 
razumljeno kot: predvidevanje razvoja 
stvari in vsebin, kot prihodnje vsebine 
in dogajanja … za njihovo izvajanje ali 
uresničevanje; navajanje in popisovanje 
zamisli, idej in predvidenih stanj potre-
bujmo strategijo.

Obe sta prepleteni in se dopolnjujeta.
Kar se občine Škofljica tiče, vizijo in 

družbeno strategijo kot svetnik in krajan 
pogrešam že desetletje in pol. Na to po-
manjkanje sem opozarjal že v prejšnjem 
mandatu in ponujal pobude, da se njene 

priprave lotimo. Videti pa je, da taki do-
kumenti potrebujejo predolg čas, pred-
vsem pa ga potrebujejo izvoljenci in po-
litiki. In, čeprav ob koncu tega mandata, 
v katerem predvidevam, da bomo vizijo 
in strategijo sprejeli, sem kljub vsemu ve-
sel, da se je župan Rigler pomena doku-
menta zavedal in upravi naročil njegovo 
izdelavo. Žal, priprava dokumenta poteka 
že leto predolgo. Povem naj, da jo vrsta 
slovenskih občin, tudi večjih, kot manjših 
že več let ima in, da so javno dostopne. 

In, ker sem želel dopolniti vsebine že 
pripravljenega delovnega gradiva predlo-
ženega občinskemu svetu pred cca letom 
in pol ter ga pisno dopolniti in opozoriti 
na vsebine, sem pred dobrim letom na de-
lovno gradivo, ki smo ga obravnavali na 
svetu, izdelal pripombe. Te so se iz zgolj 
osnov razširile v operativne postavke, vi-
del sem jih kot vsebine ipd., ter jih zapi-
sal. 

Moje gradivo ni neposredna strategija, 
je le širša osnova idej in zamisli, za boljše 
razumevanje, zapisana vsebina je vizija 
delov razvoja občine Škofljica. V prime-
ru, da pripravljalec in uprava dokumenta 
ne bi ponudila, ta lahko postane gradivo - 
delovni osnutek posebne komisije Sveta, 
ki bi vizijo in strategijo izdelala. Morda bi 
bilo to kar ustrezno.

Da jasno povem, strategija (ali kakor-
koli jo že imenujemo), je dokument ob-
čine kot celote in njenih prebivalcev in 
ne predstavlja dokumenta uprave, niti 
župana in ne občinskega sveta. Navede-
ni akterji so zgolj njeni menjajoči se iz-
vajalci. Tega bi se morali jasno zavedati 
predvsem krajani, pa seveda politične 
strukture - stranke, združenja in krajevne 
ter vaške skupnosti, zlasti in jasno tudi 
njeni izvajalci kot sta župan in občinska 
uprava. 

Katere so torej vaše konkretne 
vzpodbute?

Prava vzpodbuda širšega pisanja mo-
jih delovnih pripomb – gradiva je v tem, 
da smo v občini »načrtovali« in financi-
rali občinske vsebine, različne objekte 
in dejavnosti brez dolgoročne projekcije 
in premalo dolgoročno osmišljeno pred-
vsem pa centralistično. Nekatere vsebine 
smo vnašali v načrte preobilno in prebo-
gato, medtem, ko so druge vsebine zara-
di tega izostale, kar se danes zelo jasno 
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kaže. Tak primer so vrtci, ko imamo po 
kapaciteti neustrezno razvito predšolsko 
vzgojo ob velikem prilivu prebivalstva in 
veliki nataliteti. Podobna je situacija na 
področju osnovnošolskega prostora, kjer 
so trendi kazali na doseljevanje in porast 
otrok, načrtovanje gradnje lavriške šole 
pa je zaostajalo ipd. Enaka je situacija 
tudi glede policentričnega razvoja, ko ne-
kateri kraji / področja /, ki so se v svoji sa-
mostojnosti razvijali pred oblikovanjem 
občine uspešneje kot v času po ustanovi-
tvi nove občine Škofljica, celo je možno 
trditi, da so nazadovali in v novi občini 
niso prišli do ustrezne veljave ali so bili 
(uporabljam trdo besedo) celo zaposta-
vljeni. Tipični primeri tovrstnega zaosta-
janja so naslednji: danes manjkajo mnoga 
predšolska varstvena mesta otrok v vrtcih, 
zgodba doma starejših občanov še ni za-
ključena, tudi tragične zgodbe železniških 
prehodov je prisotna, kanalizacija Pijava 
Gorica z začetkom izdelave kasni že cca 
do 10 let, vodna oskrba kljub prenašanju 
lastnine vaških vodovodov v VOKA še 
v nekaj zaselkih ni zagotovljena itd, itd, 
da ne naštevam. To stanje lahko zgostim 
v poimenovanje: neenakomerna zastopa-
nost delov občine v celoti in neenakome-
ren razvoj občine.

Druga vzpodbuda je bila formalna, ker 
smo svetniki tega sestava predolgo ča-
kali na osnutek, ki ga po predstavljenem 
delovnem gradiu ni bilo in smo nanj ne-
kateri podali pisne pripombe, kot tudi ni 
bil dovolj preprosto (pomeni operativno) 
izdelan, sem svoje pomisleke razširjal in 
dopolnjeval ter jih septembra 2008 posre-
doval občinski upravi.

Tej vzpodbudi pravim zakasnitev in ne-
resnost predlagatelja, zato sem se odločil 
svoje pripombe javno predstaviti.

Tretja pomembna vsebinska vzpodbu-
da izhaja iz temeljnih pravnih določilih 
Ustave države Slovenije in njenih izpe-
ljanih dokumentov, kar je vezano na na-
čelo enakosti razvoja; jaz temu pravim 
v našem primeru: policentrični razvoj 
občine Škofljica in pravica posredova-
nja predloga. 

Zato sem gradivo do mere, katere sem 
ocenil, da jo lahko individualno zabele-
žim in domislim, zapisal, saj je gradivo 
zabeleženo v obliki tez z izhodišči in ni 
analitično formalen tekst opremljen s po-
datki niti parametri. Morda bo kdo moje 
pobude razumel kot skupke želja, vendar 
so vse povzete iz realnih potreb občanov. 

 Četrti vzgib je ta, da je ob pripravah 

letnih ali dvoletnih proračunov nujno 
imeti družbeno dogovorjene najširše 
osnove in izhodišča ter projekte in akcij-
ske načrte nalog, ki bodo v letne finančne 
plane zajete in s tem tudi financirane. Pre-
prosto rečeno: ne izmišljevati si ob koncu 
tekočega leta na podlagi osnutka proraču-
na uprave ali župana, ko sprejemamo fi-
nančni načrt vprašanj kaj bomo naslednje 
leto delali in financirali, marveč vedeti 
za daljše obdobje naprej isto in to ja-
sno, kaj moramo početi in narediti – ter, 
katerim družbeno dogovorjenim nalogam 
in čemu moramo v občini policentrično 
razvojno slediti. Z oblikovanjem vizije 
pa lahko pričakujemo s formalnega vi-
dika postopen policentrični razvoj ob-
čine Škofljica.

Obstajajo tudi druga drobna dejstva, 
ki izhajajo v pripravi napisanega deloma 
kdaj iz pretekle prepoznane nedopustnosti 
zavračanja predlogov svetnikov in pobud, 
tudi drugo …

Velik del zapisanega in navedb v priču-
jočem besedilu, v to sem prepričan, lju-
dje čutijo za lastne vsebine in potrebe 
celotne komune; v njem se bodo videli 
na različne načine. In, skušal sem se spo-
mniti tudi že mnogih vodenih razprav in 
situacij premnogih sejah občinskega sveta 
(predvsem ob sprejemanjih proračunov), 
na katerih sem ali tudi so razpravljali ne-
kateri kolegi svetniki o potrebnosti ob-
činske vizije in strategije, pa pobude niso 
obrodile sadov. Predvsem imam v mislih 
prejšnje mandate. 

In, ker se vsebina imenuje: vizija in 
strategija, pomeni, da izhaja iz vizije – 
idej in zamisli, sem v predloge zapisal ti-
sto, za kar sem ocenil, da bi nekatere vse-
bine že morale biti izvršena realnost. Zato 
moje gradivo ni prava vizija, je izkazana 
kot dejanska potreba. In, ker so mnoge na-
loge predmet prihodnjih naporov občanov 
vezane tudi na davke, takse ipd, bodo nuj-
ne obilne spretnosti in sposobnosti občin-
ske politike in ekonomskega usklajevanja 
ožje in širše v občini in regiji. Predvsem 
pa se bo v prihodnje moralo izjemno ure-
sničevati za razvoj občine Škofljica nače-
lo tolerantnosti mnenja in predstavljanja 
pobud ter neideološkosti; to se je prvič v 
tem mandatu v svetu že izkristaliziralo 
(primeri: odkup objekta na Pijavi Gorici, 
usklajevanje projekta šola Lavrica, Odkup 
zemljišča v Želimlju za potrebe razvoja 
kraja. To so le deli nastajajočin pozitivnih 
vsebin v Občinskem svetu).

Povem tudi, da je prav, da se tovrstna 
mnenja pojavijo, saj STA DRUŽBENA 
MOTIVACIJA IN DIALOG med kraja-
ni in upravo ter političnimi strukturami 
NUJNA. 

Sprejemanje vizije in strategije terja 
javni in zelo odgovoren proces dogo-
varjnja med županom, svetom, upravo 
in predvsem z občani, krajevnimi sku-
pnostmi v občini. Ta mora predstavljati 
JASNO dorečen splet vsebin med ljudmi, 
kot zaveza in OBVEZNOST, namenjen 
uresničevanju potreb celotnega razvoja 
vseh krajev komune. V tem je bistvo po-
mena in stvari dolgoročnega načrtovanja 
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in razvoja. To je posebna vsebina, rečemo 
ji lahko filozofija občine.

Verjetno pa to še ni vse. Zagotovo se 
vam zastavljajo še mnoga druga vpra-
šanja.

Seveda. Ob sprejemanju in oblikovanju 
strategij se porajajo naslednji in še mnogi 
pomisleki, primeri, ki bodo odpirali razne 
dileme kot:

- Vprašanje: »Čemu bi vsiljevali neko 
vsebino, če občani z njo ne soglašajo ali 
je ne podpirajo«?

- Ali dilema, ki hipotetično napeljuje 
na razmislek k vprašanju: »Čemu občina 
mnogih stvari s komunalnega, predšolsko 
varstvenega ali rekreativne vidika že ni 
postorila, saj je za to minilo že npr. vsaj 
15 letno obdobje?«

- Ali še ena temeljna dilema, »Čemu 
namenjati določene proračunske postav-
ke vsebinam družbenih dejavnosti, ko bi 
z njimi lahko financirali sorodne ali dru-
ge projekte v celi občini ali njenih delih, 
ostale in druge vsebine ali projekte pa bi 
zamrznili ipd.« 

Z navedenimi primeri sem pokazal le 
na temeljni pomen družbenega dialoga 
in dogovora o izvajanju dogovorjene 
strategije. 

Veste, … zastavljeno vprašanje je iz-
jemno pomembno, strategijo sprejeti, je 
problem naročnika, sveta, in uprave, da se 
lahko reče: Opravljeno!

To pa ni vse; strategija zaživi le, kot 
izvajanje strategije!... Za njeno izvajanje 
je potreben tudi imeti projekt/e in zagoto-
vljen denar, ki ga moraš zvrtati, zbrati, ali 
se zanj dogovoriti, celo pretolči do njega, 
da projekt ustvariš. In to čaka občinsko 
upravo in župana, zlasti nov mandat z vo-
litvami v letu 2010. 

Ste se pri pisanju opirali na kakšno 
že izdelano strategijo drugih občin?

Poznam jih nekaj, ki so razvojno 
usmerjene, tudi povprečne in take, ki so 
skrajno neprimerljive in so bile napisane 
le kot občinski odloki. Posebej se opiral 
nanje nisem. 

Kot vizije in vizionarsko so zasnova-
ne tam, kjer politične strukture delujejo 
neantagonistično in si ne nasprotujejo in 
razvojnih ali drugih trendov prostora ne 
zanemarjajo. Kvalitetne so tudi tam, kjer 
zaradi spremembe političnega sistema 
niso iz predhodnega obdobja preprosto 
načrtovanja zavrgli kot vnaprej negativ-
nega načina razmišljanja. 

 In kvalitetni razvojni trendi strategij so 
tudi prisotni v tistih občinah, kjer je razvi-
ta obrt, kmetijstvo, poslovna in storitvena 
sfera in industrija. 

Dobro sem poznal v slovenskem pro-
storu davni dokument iz leta 1980 z na-
slovom: »Dolgoročni policentrični razvoj 
Slovenije«, ki je konkretno za področje 
od Ljubljane, preko Škofljice, Pijave Go-
rice in vse do Lašč predvideval obsežno 
spalno naselje z relativno skromno indu-
strijo ali proizvodnjo. Ta ideja se je delno 
uresničila, morda v bolj črnogradbeni kot 
sistematični urbanizirani varianti. 

Ocenjujem, da so novo nastale občine 
in mednje sodi tudi naša, želele z indivi-
dualnimi projekti vstopiti iz majhnosti in 
zapahnjenosti na velika vrata v nov libe-
ralen in finančno bogat čas. Prav ta korak 
pa nujno mora biti strateško načrtovan 
ne zaradi formaliziranja vsebin, marveč 
zaradi ekonomskih in vsebin človeškega 
bogastva v različna predznačevanja.

Tovrstne procese, tudi z negativnega vi-
dika, doživljajo mnoge družbene sredine 
in celi sistemi.

Kateri so ključni temelji, na katerih 
bi naša občina morala graditi svojo pri-
hodnost?

Ključni temelj, v družboslovnih stro-
kah pravimo, so ljudje in njihove po-
trebe, delo in ekonomske vsebine, po-
litični sistem, navade izobraževanje, 
vzgoja, kultura ter druge potrebe. To 
je družba ljudi (žensk, moških, otrok, de-
klic in dečkov, starejših, invalidov, vernih 
in ateistov ipd., da ne navajam dalje …) 
mnogih interesov, v našem primeru »dr-
žavljanov« - občanov Občine Škofljica. 
Če te državljane glede na lastnosti vse-
binsko opredelimo in iste vsebine grobo 
izdvojimo so te vsebine: 

- vlaganje v človeka (razumeti kot 

temeljni in najbolj živ kapital), (prime-
ri: nadstandardna izobrazba, vzgoja, 
socialna/e potrebe, socializacijske vsebi-
ne, varstvo za starejše in svetovanje; …),

- omogočanje skupinske in zasebne 
iniciative pri zagotavljanju dela (obrt, in-
dustrija, raziskovanje, kmetijstvo ipd.),

- zagotavljanje komunalnega in v 
prihodnost uprtega energetskega standar-
da z občinskim in osebnim vložkom ter 
zagotavljanju vodnato ter pedološko zdra-
vega okolja in hrane ter energije,

- kooperativnost na mnogih nivojih: 
posameznikov, podjetništva, medobčin-
sko v regiji (sosednje občine in MOL /
skupni projekti/ in

- v iskanju tretjih partnerjev ter in-
dustrijskega vlaganja ali bančnega inve-
sticijskega kapitala in nepovratnega kapi-
tala.

Vaše ideje zahtevajo predvsem fi-
nančni in intelektualni kapital, občin-
ski proračun pa je v bistvu zelo skro-
men. Imate tudi vizijo pridobivanja 
finančnih sredstev?

Najprej je nujno oceniti in se dogovo-
riti, katere zapisane vsebine so prioritete 
srednjeročnega značaja (pomeni do leta 
2015) in katere vsebine so dolgoročnega 
značaja (do leta 2025 in več) . 

Pomemben korak temu sledi v pridobi-
tvi soglasja programom zlasti s strani pre-
bivalstva. Soglasje v občini se zdi marsi-
komu nepomembno, je pa temeljno, saj 
se z njim občani zavezujejo k sofinanci-
ranju potreb in se tega zavedajo. 

Ta oblika sodelovanja med vodstveni-
mi skupinami in krajani glede na interes 
in željo izboljšanja infrastrukture je bila 
v prostoru občine pred dvajsetimi leti že 
prisotna.

Evropski skladi: Zato je potrebno pri-
praviti projekte in jih predložiti v natečaj-
ne postopke EU.

Na njih je nujno vztrajati. Predvsem so 
ti projekti: komunalne narave in sistemi 
za zagotavljanje pitne vode ter projekti 
povezani s problematiko barja, projekti 
občinske cestne infrastrukture in javni 
prevozi, varnost/i. 

1. izhodišče - Izdelava projektov: 
Povsod kjer je mogoče (to je predmet oce-
ne in strategije) je nujno voditi projekte 
partnersko (kooperativno) z drugimi sose-
dnjimi občinami. Državnimi financami in 
Skladi v EU, projekti na občinskem nivo-
ju pa morajo nastajati in biti. 

2. Davki in prispevki občanov: Ko-
munalne prispevke in neposredne občin-
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ske dohodke je nujno zadržati na vsaj 
istem nivoju. Zagotoviti je potrebno hi-
trejšo cirkulacijo občinskega dohodka in 
investicij ne zadrževati. Skrbeti je nujno 
za visoko stopnjo realizacije investicij.

3. Partnerstvo in iskanje investitor-
jev:  Na najširšem slovenskem ali E - trgu 
je potrebno iskati partnerje – investitorje, 
ki imajo interes sodelovanja, prenašanja 
dela lastne proizvodnje ali raziskovalne 
vsebine v centralno-slov. prostor in jim na 
ta način omogočiti njihov interes.

4. Povezava in pravne osnove: Dogo-
vorno se povezati z obrtniki in zagotoviti 
prenos sedežev proizvodnje v to okolje.

5. Obveznosti velikih stanovanjskih 
investitorjev - novograditeljev: Interesen-
ti vlagatelji v novogradnje morajo zagoto-
viti komunalno opremo in del investicije 
na področje izgradnje strukture družbenih 
dejavnosti.

6. Državne obveznosti: Investicije kot 
so železnica in cestni sistem, kar je dr-
žavnega značaja, je predmet financiranja 
države Slovenije.

7. Dodatna participacija: Obstajajo 
tudi možnost dodatne participacije obča-
nov, ki se ji je nekoč reklo samoprispe-
vek, danes so to davki.

8. Krediti, vlaganja ipd.
9. Intelektualni kapital je pomem-

ben in nujen. Potrebno ga bo zagotavljati 
v političnih strukturah, ustreznih strokov-
nih namestitvah, v jasnem in domišljenem 
kadrovanju ipd. Pomeni pa tudi, da se pri-
tegne k razvoju občine ljudi, ki si sodelo-
vanja želijo in so strokovnjaki.

Sredstev za celotno realizacijo goto-
vo v posameznih fazah ne bo dovolj. V 
strategiji bo nujno postaviti prioritete.

Ko sem urejal vaše besedilo nisem 
zasledil nobenega načrtovanega oziro-
ma dodatnega zaposlovanja strokovnih 
kadrov na občini. Razvojne projekte v 
takem obsegu zagotovo ne bo mogla vo-
diti uprava v sedanji sestavi.

Poznam neko občino (ni naša) z 850 
registriranimi prebivalci in osmimi za-
poslenimi v občinski upravi. In, če mora 
ista občina posuti makedamsko cesto v 
dolžini 2000m, ima toliko denarja, da je 
v enem letu posuje od celote cca 1500 m. 

Delež financiranja uprave naše občine 
je ustrezna in dovolšna, tudi kadrovska 
zasedenost; morda je že prebogata. Razši-
ritve uprave v tem besedilu nisem predvi-
deval. Problem občinskih uprav je v pre-
obremenjenostih, v zakompliciranostih in 
v banalnostih postopkov občinske in zla-

sti državne uprave R Slovenije, ki jo na-
rekuje zakonodaja in upravljanje države v 
celoti; temu pravimo birokratizacija siste-
ma. In prav zaradi tega upravni postopki 
in procesi ne pripeljejo vsebin do hitrega 
zaključka ali so preobilen potrošnik, tudi 
občinskih proračunov. 

Verjetno bi morala tudi naša uprava do-
ločene postopke izvajati v poenostavlje-
nih in zlasti učinkovitejših oblikah. Zato 
pa bo morala biti prisotnost sodelovanja 
v izvajanju vsebin temeljno večja in in-
tenzivnejša s strani sveta občine, svetni-
kov in občanov temeljitejša, pogostejša in 
redna. 

Komisije sveta morajo dobiti še večjo 
vlogo (v tem mandatu so jo že dobile; vi-
deno pri delu Občinskega Sveta), saj ko-
misije v tem mandatu delujejo zelo kvali-
tetno. Res je, da obstajajo zakonski meha-
nizmi kot je: nadzorni svet ipd., vendar, ta 
nadzoruje finančne vsebine. Akcijsko pa 
bi morali biti mnogo bolj prisotni v prosu 
soodločanja svetniki občinskega sveta in 
občani, tudi statutarno in vsebinsko, celo 
z nalogami, opredeljenimi v Občinskem 
statutu.

Navsezadnje smo imeli v občini doslej 
dva župana, ki sta bila izvoljena, le del-
no in nekaj časa sta delovala kot profesi-
onalca, potem sta prevzela druge naloge 
v državi in … delno: čeprav sta prisotna, 
odšla sta.

V teh organizacijskih elementih vidim, 
da je številčno uprava dovoljšna, z vidika 
vodenja upravnih postopkov je premalo 
učinkovita. Izvršilne vsebine bi morali 
dobiti tudi poleg podžupanov še predse-
dniki komisij, da bi mogli naloge prenesti 
na širše in poenostavljeno odločanje. Deli 
nalog strokovnega značaja so že tako s 
posamezimi prenosi izvedeni na strokov-
ne zasebne firme (prostorski dokumen-
ti); zato širitev uprave v predlogih nisem 
predvidel. V prihodnje potrebujemo v 
Občini Škofljica župana in podžupana za 
polni delovni čas. 

Tako načeloma kadrovska zasedenost 
uprave ne sme biti razlog nedejavnosti. 

Kakšna so vaša pričakovanja od 
pričujoče objave dokumenta? Predlog 
strategije razvoja ima pripravljena 
tudi občina in ga ravno v teh dneh in-
tenzivno pregledujete svetniki znotraj 
posameznih komisij občinskega sveta.

Del želje je že uresničen, občinsko gra-
divo je pripravljeno in bo obravnavano. 
Moja želja je, predvsem intenzivirati in 
vzpodbuditi razpravo in vsebine prenesti 

v javni dialog. Neposredno pričakovanje: 
do formalnega predloga, o katerem bomo 
javno razpravljali, je prišlo, na nepriso-
tnost dokumenta sem opozarjal pogosto 
in verjetno bo ta predlog pomagal k od-
piranju ali zapiranju dilem; kakorkoli že, 
brati in pregledovati tudi uradno predlo-
ženo besedilo bomo končno začeli.

Verjamete, da bomo do leta 2025 do-
segli vsaj polovico tega, kar ste zapisali 
v svoji viziji?

Verjamem, da je v petnajstih letih mo-
žno narediti, če obstajajo nekateri pogoji, 
veliko. Mnogo od teh vsebin bo nujno 
narediti, četudi s silo, vendar potrebno. 
Npr., naj naštejem nekaj nujnosti: kana-
lizacije /evropska direktiva/, komunalni 
odpadki /evropska direktiva (saj verje-
tno veste, da je rok za sedanja neurejena 
slovenska odlagališča že potekel in da bo 
problem smeti nujno reševati), kazni za 
državo/e niso nizke/, zagotavljanje pitne 
vode, cestni sistem se bo moral reševa-
ti, ali smo za to, ali smo proti in neglede 
na variante rešiti; vrtce bo občina, če jih 
posamezniki vidijo v smislu reševanja 
ali ne, občina MORALA urediti in s tem 
preskrbeti varstvo in predšolsko vzgojo 
((povedati je nujno, da smo na tej točki 
v iracionalnem zaostanku, (ali v takoime-
novani socializacijski zanemarjenosti ob-
čanov in otrok)), da se bo moral za šolo na 
Lavrici najti denar prej kot za razširjanje 
pokopališča ali druge podobne vsebine 
naprimer. Primer doma starejših občanov 
se vleče nerazumno dolgo. Najpomemb-
neje se je tega zavedati takoj in se vsebin 
lotiti, osamozavestiti. Verjetno recesija ne 
bo trajala neprenehoma, četudi bo nepre-
stano v segmentih prisotna. Njo je tudi 
možno razumeti kot primerno streznitev 
in za nove premisleke potencialnega ra-
zvojna občinskega prostora. 

To pomeni, da bo načrtovanje in spreje-
tje razumne in realne vizije in strategije za 
občine in načrtov občanov nujna, tudi, da 
bo zagotovljena najširša vključitev prebi-
valstva v dograjevanje prostora. In s tem 
vidim možnosti urejanja in zlasti razpola-
ganja s prostorom.

Predvsem je nujno gledati naprej, tudi 
za socialne, ekonomsko razvojne vsebine 
in programe, enako za mlajše in mlade 
generacije prebivalstva. Sem optimist.

Pogovarjal se je Iztok Petrič
Fotografije: Jože Žlahtič
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Humanitarna akcija 
Likovne skupine 2002

Smo v obdobju, ki ga vsi po vrsti radi 
imenujemo gospodarska kriza. Bolj ali 
manj to obdobje občutimo tudi v našem 
vsakdanu. Zavedati se moramo, da so tudi 
v naši občini ljudje v stiski in so zaradi 
izgube službe ali bolezni v tem času še v 
večjem duševnem in socialnem strahu. Da 
bi osrečili vsaj eno družino na območju 
Škofljice, smo se v Likovni skupini 2002 
odločili, da izberemo nekaj naših likovnih 
del in jih podarimo v humanitarni namen. 

V začetku avgusta smo odprli razsta-
vo prodajnih slik v knjižnici na Škoflji-
ci. Razstavljenih je 30 raznolikih del 17 
članov skupine. Ob tej priložnosti smo 
pripravili tudi katalog prodajnih slik, ki 
ga prav tako dobite v knjižnici ali pa na 
spletnem naslovu http://www.art-3000.
com/artist/?id=1959&g=1.

Predaja vseh prodanih slik bo na osre-
dnji občinski proslavi 18. septembra v 
športni dvorani na Škofljici. Na tej pro-

slavi bo še možen odkup likovnih del. Del 
slik si lahko ogledate na naslovnici, vse 
pa v knjižnici do 11. septembra 2009.

Za vse dodatne informacije se lahko 
obrnete na vodjo likovne skupine Majo 
Novak na tel. 041 293 496. 

»Kar držiš zase, izgubiš, kar daš, obdr-
žiš za vedno.« 

Hvala, ker čutite!

Pripravila Maja Novak

Pismo krajanov Lanišč županu Boštjanu Riglerju

Obvoznica mimo Lisičja oz. Lanišč
Ob potrjevanju letnega plana graditve 

avtocest dne 19. 6. 2009 v državnem zboru 
je v razpravi poslanec Jožef Tanko iz Rib-
nice sprožil tudi vprašanje izbora trase za 
obvozno cesto mimo Škofljice s povezavo 
na dolenjsko avtocesto, med drugim po 
varianti Lisičje. V zvezi s to razpravo 
je poslanec dr. Peter Verlič pojasnjeval 
prometno problematiko, ki bi jo gradnja 
obvoznice po omenjeni varianti povzro-
čila na avtocesti, in nakazal možnost za 
drugačno rešitev tega vprašanja. Poleg 
zahtevnih cestnih gradbenih objektov bi 
bilo potrebno zgraditi tudi tunel, investi-
cija bi stala v prvi fazi 26 mio evrov, v 
drugi fazi pa se 57 mio evrov. Predlagal je, 
da bi ta povezava iz načrtovanih smernic 
odpadla, saj bi poleg drugega povzročila 
tudi prometno zmedo na dolenjski avto-
cesti in vozlišču Malence zaradi gostote 
prometa.

Kaj v resnici pomeni ta obvozna cesta 
pri Lisičjem za krajane?

Od leta 2006 se v dnevnem časopis-
ju in tudi v našem občinskem Glasni-
ku pojavljajo različne variante obvoznice 
na Barju (A, B, C) in tudi varianta pri Li-
sičjem (D). Zato sem v razpravi na obč-
nem zboru DU Škofljica dne 6. 3. 2009 
opozoril na škodo, ki bi jo povzročila ta 
trasa celotnemu naselju ob in nad Šmar-
sko cesto ter vasi Lanišče. Na zboru je 
bilo prisotnih 200 občanov z gosti, tudi 
ves občinski vrh, sprejet pa je bil sklep, da 
podpremo občino pri iskanju sprejemljive 
rešitve na Barju. Na osnovi te razprave in 
objave v Glasniku št. 2, marec 2009, sem 
vam in občinski upravi napisal pismo, v 

vednost pa sem ga poslal na Ministrstvo 
RS za okolje in prostor, Ministrstvu RS 
za promet in Direktoratu za ceste RS. 
Ministrstvo za okolje in prostor se je od-
zvalo že 7. 4. 2009 in z odgovorom se-
znanilo ministrstvo za promet in Občino 
Škofljica. V dopisu, ki sem ga prejel 24. 
4. 2009, je pojasnjeno, da je ministrstvo 
naročilo izdelavo in preveritev predloga 
navezave na avtocesto pri Lisičjem, izven 
varovanega in problematičnega območja 
Ljubljanskega barja, in jo je na medmi-
nistrski koordinaciji o obvoznici 11. 2. 
2009 predstavnik univerze omenil kot 
novo varianto 3 – namesto variante D iz 
leta 2006. Trasa obvoznice po varianti 3 
je dolžine 3,8 km in se z obstoječe glav-
ne ceste Kočevje–Ljubljana oddvoji 
vzhodneje, pri Gumniškem hribu pro-

ti Glinku, preči greben v predoru med 
Drglerijo in Zalogom, pri griču Lenivec 
prečka obstoječo glavno cesto Škofljica–
Šmarje - Sap, poteka po visokem nasipu 
v dolini po travnikih vzporedno z žele-
zniško progo Ljubljana–Novo mesto, 
do mesta prečkanja železniške proge in 
regionalne Šmarske ceste z viaduktom 
dolžine 130 m. Nato se dvigne na pobočje 
vzhodno od vasi Lanišče ter z viaduktom 
dolžine 200 m doseže s podvozom obsto-
ječo avtocesto pri vkopu Lisičje. V traso 
obstoječe avtoceste se z obojestransko 
deteljico posega na dolžini 800 m hkrati 
s prestavitvijo že obstoječega nadvoza za 
dostop v gozdove nad avtocesto.

Obvoznica bi na tej trasi z drugim vi-
sokim nasipom presekala dolino, v kateri 
so že umeščene železniška proga Lju-
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bljana–Novo mesto, regionalna cesta 
Škofljica–Šmarje - Sap, glavna cesta G 
II 106 (stara avtocesta) in na SV z via-
duktom Reber obstoječa avtocesta. Tu 
bi bilo potrebno urediti izvennivojsko 
prečkanje navedene železniške proge na 
mestu obstoječega nivojskega križanja z 
regionalno Šmarsko cesto R3-728. Na 
tej točki trasa z nasipom in viaduktom 
v neposredni bližini tangira več stano-
vanjskih objektov in poteka dobesedno v 
višini streh teh hiš, med katerimi je tudi 
ena redkih in uspešno delujočih kmetij 
ter gostišče z obstoječim kozolcem za 
prireditve. Celotna trasa ceste bi za-
radi niveletnega prilagajanja obstoječi 
prometni infrastrukturi in konfiguraciji 
terena v pretežnem delu potekala po na-
sipu in viaduktih. Nedvomno bi potek 
obvoznice po tej trasi predstavljal grob 
poseg v prostor in pomembno poslabšanje 
bivalnih pogojev za krajane in uničenje 
prvovrstnih kmetijskih površin pod vasjo 
Lanišče na večji dolžini trase. Ta varianta 
predstavlja, kot je bilo že izpostavljeno 
v prvem pismu, rešitev za projektante 
in gradbeno operativo z dragimi cestni-
mi objekti, za krajane naselja ob in nad 
Šmarsko cesto in vasi Lanišče pa prav 
gotovo ne, zato ji odločno nasprotujemo. 

Zanimivo je, da je bila ta varianta kljub 
navedenim dejstvom ocenjena ugodno z 
varstvenega vidika in je sprejemljiva z 
vidika prostorskega razvoja, po prometni 
preveritvi pa je bila ocenjena kot pro-
metno nesprejemljiva. Varianta na Lisi-
čje bi namreč povzročila dodatno obreme-
njenost dolenjske avtoceste. Leta 2010 bi 
bilo v jutranji konici na dolenjski avtoce-
sti že 3900 vozil na uro in smer, kar je že 
preko prepustnosti 4-pasovne avtoceste 
oziroma na njeni meji. Tako bi bilo tre-
ba avtocesto hkrati z izgradnjo obvoznice 
razširiti na 6 voznih pasov, to je leta 2010, 
kar je praktično nemogoče.

Študija variant v postopku priprave dr-
žavnega prostorskega načrta za obvozni-
co Škofljica je bila po dopolnitvi z novo 
varianto OC (obvozne ceste) zaključena v 
letu 2008 in je medsebojno primerjala 3 
variante: 1., 2. in varianto OC, vse v ob-
močju Ljubljanskega barja. V zaključku 
študije je ugotovljeno, da je med vre-
dnotenimi najbolj primerna varianta 
OC, ki najmanj posega v območje Bar-
ja, se v veliki meri izogne problematič-
nemu območju barjanskega okarčka, je na 
splošno pomaknjena bliže poselitvi in je 
tako z vidika ohranjanja narave najprimer-
nejša. Z vidika bivalnega okolja je izbolj-

šana rešitev na območju Lavrice, posega 
pa v območje industrijske cone na Ško-
fljici. Ministrstvo za okolje in prostor 
smatra, da je ta varianta kljub izjemni 
problematičnosti in negativnemu stališču 
Občine Škofljica zaradi posega v območje 
delno realizirane poslovno-industrijske 
cone edina realno izvedljiva. Podpisani 
vas kot župana Škofljice sprašujemo:

1. Kakšno je sedaj stališče občine in 
vas osebno kot strokovnjaka do navedene 
problematike?

2. Ali podpirate postopek priprave dr-
žavnega prostorskega načrta za dogradi-
tev avtocestnega priključka Šmarje - Sap 
v polni priključek za smer proti Ljublja-
ni?

Pričakujemo, da boste navedeno pro-
blematiko obravnavali na seji občin-
skega sveta dne 30. 6. 2009 in nas o sta-
liščih, ki jih bo zavzel svet, tudi seznanili.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje 
in obravnavo naše vloge in vas lepo poz-
dravljamo.

V imenu krajanov Janez Ogrinc, Franc 
Skubic in Pavel Repar

Županov odgovor bomo objavili v priho-
dnji številki Glasnika.

Uredništvo

Fotografija sprašuje
V avgustu smo prejeli odgovora na 

vprašanji ob fotografijah iz zadnjih dveh 
številk Glasnika.

Direktorica občinske uprave mag. Lo-
rena Goričan o sofinanciranju gradnje 
kanalizacije na Žagarski cesti s strani 
občanov odgovarja: »Stroški izgradnje 
novih komunalnih vodov – v tem primeru 
izgradnje kanalizacijskega omrežja – naj 
bi bremenili investitorje, torej lastnike ze-
mljišč. Lastnike tistih zemljišč, ki so ne-
pozidana, se obremeni pred pridobitvijo 
gradbenega dovoljena, lastnikom tistih 
zemljišč, na katerih že stojijo objekti, pa 
se izdajo odločbe o plačilu komunalnega 
prispevka za sorazmerni del stroškov po 
uradni dolžnosti. V vsakem primeru pred-
stavlja osnovo za izdajo takšnih odločb 
t. i. Program opremljanja, ki ga pripravi 
za to usposobljeno podjetje in potrdi ob-
činski svet občine, lahko pa se obračun 
opravi po že veljavnem odloku. Vsekakor 
nameravamo v občinski upravi pripraviti 
predlog za obračun in plačilo komunal-
nega prispevka, kakšna pa bo višina stro-
škov komunalnega prispevka, je odvisno 

od vrednosti investicije. Odločbe bodo iz-
dane takrat, ko bomo razpolagali z vsemi 
podatki, vključno s predvidenim datumom 
možnosti priključitve objekta na zgrajeno 
infrastrukturo.«

Na vprašanje, kaj se dogaja s prijavo nele-
galno odloženih odpadkov v kamnolomu 
za vasjo Sela na Lavrici pa se je lakonič-
no oglasila tudi medobčinska inšpektorica 
Leonida Goropevšek Kočar: »Medobčinska 
inšpekcija je bila obveščena o odloženih 
odpadkih v opuščenem kamnolomu Sela na 
Lavrici. Pri inšpekcijskem ogledu je bilo 
ugotovljeno, da gre za odložene pnevmati-
ke, avtomobilske dele, gradbene odpadke in 
druge odpadke, ki so v pristojnosti nadzora 
Inšpektorata RS za okolje in prostor, zato 
smo jih o najdbi tudi obvestili.«

Ker z njenim odgovorom nismo bili 
povsem zadovoljni – zanimalo nas je, 
ali je bil domnevni odlagalec odkrit in 
kaznovan – smo ji posredovali dodatna 
vprašanja. Ker se nam (zaradi dopusta) ni 
oglasila, smo jih posredovali še na repu-
bliški inšpektorat. Odgovore bomo obja-
vili v prihodnji številki.

Tokrat pa sprašujemo, koliko sredstev 
občina potroši za vzdrževanje (čiščenje 
in odvoz) ekoloških otokov, ki v naši 
občini postajajo ekološke bombe – odla-
gališča vsega, tudi strupenih snovi in ma-
terialov. Fotografija je z Jagrove ulice na 
Lavrici.

Pripravil Iztok Petrič
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Politične stranke

Spoštovani občanke in občani,

počitnice so mimo, nabrali smo si novih moči in energije za spopade z izzivi vsakdanjega življenja. V teh časih, 
ko gospodarska kriza kaže vse močnejše zobe, nam ni in nam ne bo lahko.

V Občinskem odboru Socialnih demokratov smo napravili pregled opravljenih aktivnosti v preteklem obdobju. 
Uspeli smo predstaviti naše poglede na reševanje nekaterih problemov v naši občini. Še posebej smo se posvetili 

področju družbenih dejavnosti in problematiki na področju prometa. Pripravili smo obsežne predloge in pripombe 
na predlog dolgoročne strategije razvoja Občine Škofljica, za katerega menimo, da je ključni dokument pri na-
črtovanju vseh aktivnosti v naši skupnosti. Zahvaljujemo se vsem Vam, ki ste se obrnili na nas s svojimi predlogi 
in pogledi za kvalitetnejše življenje v naši občini. Tudi v bodoče jih bomo tako kot do sedaj predstavili na sejah 
občinskega sveta.

Prav tako smo ocenili delo in ukrepe vlade RS, nekatere smo pohvalili in podprli, do nekaterih pa smo zavzeli 
ostro nasprotovanje. 

Ob tem ne pozabimo na naše šolarje. Občinski odbor Socialnih demokratov jim želi uspešno šolsko leto, veliko 
novega znanja in predvsem varno pot v šolo.

V prvih dneh septembra je mnogo prireditev v počastitev občinskega praznika.
Udeležujte se jih in zabavajte se s svojimi bližnjimi, kajti vedno, kadarkoli smo v osebnih težavah, nam bodo 

bližnji v prvo in največjo oporo.

VSEM OBČANKAM IN OBČANOM ČESTITAMO OB OBČINSKEM PRAZNIKU.
OO SOCIALNIH DEMOKRATOV ŠKOFLJICA

Občinski odbor SDS Škofljica
ob občinskem prazniku iskreno

čestita vsem občankam in občanom
in jim želi veselo ter prijetno praznovanje.

Bodimo veseli in ponosni na našo lokalno skupnost, 
varujmo našo dediščino in vrednote, 

vsi skupaj pa si prizadevajmo za še hitrejši razvoj naših krajev.

OO SDS Škofljica
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Iz poslanske klopi - Iz dela naših društev

Iz dela naših društev

Prireditev KUD Pijava Gorica

Pozdrav poletju

Čestitke ob občinskem prazniku!
Iztok je snel zlati šlem, stresel dolge pramene kodrastih las in prijel z levico za ročnik: »Naj govorim, ste rekli! Torej govorim.
Nisem starešina, nisem velmož, sem pa vojak, ki ni zaman šel krast v Bizanc. Nisem se vrnil praznih rok in ne prazne glave. 

Vse pa darujem svojemu rodu na ognjišče očetov, na žrtvenik bogovom, zato in edino zato, da sije svobodno sonce povsod, koder 
hodi noga našega rodu.«

Z besedami Frana Saleškega Finžgarja, ki jih je položil v usta poveljniku Iztoku v romanu Pod svobodnim soncem, vsem iskre-
no čestitam ob prazniku Občine Škofljica in vam želim prijetno praznovanje ter uspešen razvoj občine tudi v prihodnje.

V jesenskem času bo ponovno odprta poslanska pisarna na Škofljici v društvenih prostorih na Občini Škofljica. 
Vabljeni 7. septembra ali 5. oktobra 2009 med 15.30 in 18.00. 
Lahko me pokličete na tel.: 01 478 95 35 ali se mi oglasite po e-pošti: alenka.jeraj@dz-rs.si. Informacije o mojem delu lahko 

najdete na: www.alenkajeraj.sds.si.
Alenka Jeraj, poslanka v Državnem zboru Republike Slovenije

Diamant je za koga le zanimiv kamen, 
drugemu najboljši prijatelj, marsikdo pa 
je zanj pripravljen celo tvegati življenje. 
Pijava Gorica, za nekatere naselje ob Ko-
čevki, kjer morajo voziti s hitrostjo 50 
km/h, je za njene prebivalce neprecenlji-
va. Nič na svetu nima vrednosti samo po 
sebi, vrednost stvarem dajeta naša pozor-
nost in prostor, ki smo si ga zanje naredili 
v svojem srcu. 

Hvaležni za vso lepoto in ljudi, ki nas 
obkrožajo, smo v našem kulturnem dru-
štvu s prireditvijo Pozdrav poletju sim-
bolično počastiti kmečki način življenja, 
ki je zaznamoval naš kraj. Čeprav je rit-
mične zvoke kose zamenjalo glasno mo-
notono cviljenje modernih kosilnic, ročne 
žage, ki zarjavele ležijo na policah delav-
nic, pa so že davno izrinile motorne, ima 
zemlja za človeka še vedno enak pomen 
kot pred stoletji. 

Tisto soboto, 4. julija, se nam je pole-
tje kazalo z vsemi svojimi značilnostmi 
in nam sredi sončnega dne privoščilo 
krajšo prho. Počasi, kot deževniki smo 
prilezli iz svojih skrivališč in se zbrali na 
trati pred starim skednjem, v naši zave-
sti središču vaške skupnosti. Gospodinje 
res niso skoparile z domačimi dobrotami 
iz zgodnjih poletnih sadov, v gostilni Čot 
pa so nam pripravili tradicionalno fižolo-
vo juho z jabolki. Od vseh kulinaričnih 
užitkov bi skoraj zadremali, če nas ne bi 
zdramili zagnani vaški »ramboti«, ki so 
se ob glasnem spodbujanju pomerili v ža-
ganju hlodov. Šiljenje količkov (s sekiro 
je treba količek obdelati tako, da njegov 
ošiljeni del pogleda skozi pripravljen ko-

Tekmovanje v smučanju na travi

Aranžiranje rož
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Iz dela naših društev

vinski tulec), veščina, ki zahteva nekaj 
več spretnosti kot moči, pa je pritegnila 
tudi najbolj pogumne gospe. Odlično so 
se odrezale. Na ustvarjalnih delavnicah 
so nastajali pisani mavčni izdelki, s kate-
rimi so otroci navdušeno krasili skedenj, 
s svežimi cvetličnimi aranžmaji pa mize 
gasilskega društva. Medtem ko smo ča-
kali na mlad pečen krompir, je potekalo 
tekmovanje v smučanju na travi, nato še v 

skakanju v žakljih, najbolj samozavestni 
pa so se preizkušali v hoji na hoduljah. 
Hodulje je izdelal gospod Lado Janež iz 
Sodražice, vse ostale tekmovalne rekvizi-
te pa gospod Andrej Ciber. Kaj bi mi brez 
teh spretnih rok!? 

Posebno se zahvaljujemo še gostilni 
Kivi, trgovini Detel'ca, gostilni Čot in Ga-
silskemu društvu PG za njihov prispevek 
k uspehu prireditve.

Veliko smo tekmovali, dobili zmago-
valce in celo podelili nekaj priznanj, k 
prijetnemu druženju, ki je trajalo do veče-
ra, pa so s svojo odprtostjo in dobro voljo 
pripomogli prav vsi udeleženci. 

Milena Avsenak
Fotografije: Bojan Tavčar in 

Marko Avsenak

Okusne jedi iz Čotove gostilne Likovna delavnica

Srečanje članov DU Lavrica

Po srcu še vedno mladi
Sela pri Lavrici, 1. avgust 2009 – DU 

Lavrica je pripravilo tradicionalni piknik. 
Na novem Ranču Smrečje v lasti Matije 
Žgajnarja se je zbralo 98 članov, tj. več kot 
pol. Za ranč, ki ima trenutno 7 konj ameri-
ške pasme, je bila to krstna otvoritev. 

Kljub visokim temperaturam so vsega 
vajeni upokojenci vztrajali in rajali do 
polnoči. To je za sicer poskočne člane DU 
Lavrica glede na njihovo starost veliko. 
Ob dobri hrani in hladni pijači to ni bilo 
težko. Mnogi pa bi zabavo tudi podaljšali. 

Poudariti moramo, da ni ničesar manj-
kalo. Ranč ima dva dela: posebna depan-
dansa je odprt jurček za kadilce in kozo-
lec toplar za hrano in ples. Dobro uigran 
duet Andreja Petkoviča je poskrbel za 
vse tiste, ki so jih srbele pete. Zabavni 
program je poleg plesa seveda vseboval 
veliko zabavnih iger. Za mesne dobrote 
je poskrbelo domače mesarstvo Blatnik, 
za hladno pijačo in veliko izbiro raznih 
sladkih dobrot pa kar članice DU Lavrica. 
Celoten prostor so zelo smiselno okrasile 
članice društva z domačimi cvetličnimi 
aranžmaji. Kljub recesiji na vsakem kora-

ku se to na veselem druženju ni poznalo. 
Skratka ostalo bo nepozabno srečanje. 

Prisrčna hvala lastniku ranča Matiji 
Žgajnarju za domiseln prireditveni pro-
stor, odlično prehrano mesariji Blatnik, za 
ples pa ansamblu Andreja Petkoviča.

Če bo vse prav, so si ob slovesu oblju-
bili, da se bodo ob letu osorej spet srečali 
prav tukaj. Bilo je nepozabno.

Besedilo in fotografija
Andrej Pogačnik 
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Gradiščanske zvezdice niso zaspanke
Ko smo marca začeli s plesno skupino 

najmlajših, so kar nekaj časa trajali poro-
dni krči. Saj ne moreš verjeti, kaj vse je 
potrebno preveriti. Ali so tvoji starši člani 
VIS, ali je plačana članarina … 

Ko pričneš delo z najmlajšimi, vidiš le 
žar v njihovih očeh in ti je malo mar za 
birokracijo. Kljub temu bomo v tej sezoni 
pobrali članarino, da bo zadoščeno vsem.

Ker smo vztrajali, je ostalo osem ple-
salk, ki so pridno vadile pod vodstvom 
simpatičnega Klemna Pirmana. Dobivali 
smo se 1- ali 2-krat na teden. Prvi nastop 
so imele zvezdice že junija na Inštitutu za 
rehabilitacijo v Ljubljani. Da so članice 
Zvezdic še bolj zažarele, smo jim naba-
vili enotna oblačila, ki so bila financirana 
z donacijo podjetja Varžet, d. o. o., za tisk 
na majice pa se zahvaljujemo Termotisku 
Bogdana Čatarja, s. p. 

Zvezdice so se predstavile tudi na Gra-
dišču – na srečanju pod kozolcem.

VABIMO OTROKE od 5. do 10. leta, 
da se nam jeseni pridružijo. Še vedno pa 
bo potreben prispevek staršev. Prvič se 
dobimo 1. 10. 2009 ob 18. uri v društveni 
sobi.

Društvo Vaška interesna skupnost Gra-
dišče bo pripravilo tudi druge delavnice 
za otroke od 3. do 12. leta starosti. V okto-
bru bomo oblikovali glino pod vodstvom 
Nives Požegar, v novembru pa izdelovali 
božično-novoletne voščilnice. Delavnico 
bosta vodili Zdenka Janovljak in Slavica 
Jeršin. V januarju bomo izdelovali ra-

znobarvne svečke pod vodstvom Zdenke 
Križ, v aprilu pa bomo risali preproste 
mandale na steklo pod vodstvom Mateje 
Križ.

Starši spodbujajte svoje otroke pri raz-
vijanju ustvarjalnosti in jih pripeljite na 
delavnice.

Zdenka Križ

Pisana druščina članic in članov Komornega zbora Khorim je polna zanimivih zgodb

Komorni  zbor 
Khorim, ki se je 
občanom Škofljice 
premierno predstavil 
na proslavi ob dne-
vu državnosti, zače-
nja redne tedenske 
pevske vaje v sre-
do, 9. septembra 
2009, ob 20. uri v 
društveni sobi občin-
ske zgradbe. Ob tej 
priliki vabimo vse, 
ki bi želeli prepevati 
skupaj s khorimovci, 
da se oglasite zboro-
vodju Iztoku Petriču 
po telefonu 041 868 
180. Na prvi vaji 
bomo peli ter razpra-
vljali o programu in 
prihodnjih aktivno-
stih zbora.

Pridružite se nam!

Beti Mišič

Komorni zbor Khorim začenja novo sezono
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Pestre poletne ustvarjalne delavnice
Tako letos kot že v nekaj prejšnjih po-

letjih so v Knjižnici Škofljica potekale tri 
ustvarjalne delavnice za otroke, saj idej za 
ustvarjanje še ni zmanjkalo, otroške vo-
lje po izdelovanju lastnih izdelkov pa še 
manj.

Na prvi delavnici smo izdelovali glas-
bene bobne iz odpadnih jogurtovih lonč-
kov, ki smo jih ovili v svetleč papir, na 
ustje lončkov pa smo napeli opno, po ka-
teri smo lahko tolkli z dvema palčkama. 
Kot drugi izdelek pa so si otroci lahko 
izdelali pokrivalo. Ja, prav ste prebrali – 
pravo pokrivalo. Nekateri so si iz barv-
nega papirja naredili kitajsko pokrivalo, 
drugi čepico s šiltom, nekateri klobuček 
za rojstnodnevno zabavo ter številna dru-
ga pokrivala.

Na drugi delavnici smo izdelovali 
okvirje za slike in pravljično pisane vlak-
ce. Za izdelovanje okvirja smo potrebova-
li veliko trdega barvnega papirja, spenjač, 
lepilo za les, tršo plastično prozorno folijo 
ter veliko domišljije za okrasitev okvirja. 
Vlakce pa smo izdelali iz pravzaprav pre-
prostih, vsakodnevno rabljenih surovin, 
in sicer iz odpadnih kartonskih škatel od 
jajc in rolic papirja. Ker pa nismo žele-
li narediti navadnih, dolgočasnih vlakov, 
smo jim prilepili še oči in usta ter jih pi-
sano pobarvali.

Na zadnji delavnici smo se odločili iz-
delovati možičke in punčke iz raznobarv-
nih klobčičev volne, nad katerimi so bili 
otroci navdušeni, saj so se z njimi lahko 
igrali in doma uprizorili pravo gledališko 
predstavo. Na razpolago so imeli še dru-
gi izdelek iz mase fimo. S prsti so maso 
zgnetli in nato oblikovali: prstane, uhane, 
obeske, kipce, okraske … Izdelek je bil 

končan šele doma, ko so ga spekli v peči-
ci, da se je strdil.

Dragi bralci, če si še vedno ne predsta-
vljate, kako so vsi ti izdelki izgledali, naj 
vas potolažim, da si razstavljene še vedno 
lahko ogledate v Knjižnici Škofljica, še 
boljše pa bo, da se nam pridružite na na-
slednjih ustvarjalnih delavnicah.

Lea Mederal

Novo na knjižnih policah
ODDELEK ZA ODRASLE

0 Menedžment, računalništvo
MOBING, trpinčenje, šikaniranje …: nekaj usmeritev za po-

gum pri ohranjanju dostojanstva
BALOH, Peter: Ob praktičnih primerih skozi Microsoft 

Access 2007 in informatizacijo poslovanja
1  Filozofija, okultizem, psihologija

ERIČ, Ljubomir: Strah pred smrtjo
COOPER, Diana: Svetlobna krogla: pot k razsvetljenju in dvi-

gu osebne zavesti
CIRMAN, Barbara: Ples vetra in morja
SANTANCHE, Egidio: Skrivnostni svet naših otrok
ZELAND, Vadim: Transurfing realnosti. Stopnja 1, Prostor 

različic
ZELAND, Vadim: Transurfing realnosti. Stopnja 2, Šelestenje 

jutranjih zvezd
ZELAND, Vadim: Transurfing realnosti. Stopnja 3, Naprej v 

preteklost
2  Verstvo

POLO Ortiz, Gloria: Zadela me je strela: pričevanje vere
3  Sociologija, vzgoja, etnologija

MI vsi smo Slovenija
SICHERL-Kafol, Barbara: Ringaraja, pesem nam ugaja

KNEŽEVIČ, Ana Nuša: Vprašali ste, odgovorila sem: o kul-
turi vedenja
5  Okolje, rastlinstvo, živalstvo

WEISMAN, Alan: Svet brez nas
OLDHAM, Jonathan: Spoznaj drevesa: ključ za določanje 

dreves
ORTON, Richard: Spoznaj pogoste vodne rastline: ključ za 

določanje pogostih vodnih rastlin
GULLIVER, Richard: Spoznaj gozdne zelnate rastline: ključ 

za določanje pogostih gozdnih zelnatih rastlin
BEBBINGTON, Anne: Spoznaj živali v gozdnih tleh: ključ za 

določanje nevretenčarjev v prsti in listnem opadu
6  Medicina, kuharstvo

MILLER, Bruce B.: Prikriti morilci: skrite nevarnosti v našem 
telesu

WEISS, Hans: Medicina v primežu podkupnin: šokantno raz-
kritje delovanja farmacevtske industrije, ki si s podkupovanjem 
zdravnikov zagotavlja velikanske dobičke

PREMAGAJMO ženske tegobe
VEČERJA za 30
FRAS, Marija: Jedi na žlico: enolončnice za vsak žep in okus

7  Arhitektura, družabne igre
PRIMOŽ, Trubar in njegov čas: vodnik po spomenikih
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OTROŠKE in družinske igre
82-311.2  Družabni roman

GASKELL, Whitney: Iskrena ljubezen in druge laži
MAKINE, Andrei: Francoski testament
MAJ, Nika: Iskanje izgubljenega fanta
MAJ, Nika: Zapornik
MARTEL, Yann: Pijevo življenje
LENTZ, Serge: Vladimir Rubajev ali Pokrajine irealnosti
KARLOVŠEK, Igor: Gran Canaria
PEVEC, Metod: Teža neba
DIVAKARUNI, Chitra Banerjee: Kraljica sanj
KINSELLA, Sophie: Strastna zapravljivka osvoji Manhattan
PEGAN, Vanja: Potovanje na začetek poti
DODD, Christina: Srčna tatica
DOXIADES, Apostolos: Stric Petros in Goldbachova domneva
GARWOOD, Julie: Poroka
BOBIĆ-Mojsilović, Mirjana: Dnevnik srbske gospodinje
ROBERTS, Nora: Točno opoldne
KRESSWITZ, Nina: Moški na stranskem tiru
GIBSON, Rachel: Ljubezen pod krinko
KAWABATA, Yasunari: Snežna dežela
OVČARIČEK, Marijana: Hodi ob meni
CARROLL, Claudia: Ti izdam skrivnost
HOMES, A. M.: Knjiga, ki vam bo spremenila življenje
FROHLICH, Susanne: Najljubše reči
GOLOB, Tadej: Svinjske nogice

82-311.6  Zgodovinski roman
GIBBINS, David J. L.: Poslednji evangelij

82-312.6, 929  Biografski roman, biografije
ARENAS, Reinaldo: Preden se znoči
MCCOURT, Frank: Učitelj
MORRISON, Blake: Zagovor Johanna Gutenberga
LESKOVEC, Janez: Novo življenje
KOROŠAK, Vinko: General Maister: 1874–1934: legenda, 

resničnost in ponos
FRITZ-Kunc, Marinka: Mali princ slovenske politike: leta od-

raščanja dr. Janeza Drnovška
82-32  Kratka proza

ZGODBE iz Venezuele: antologija venezuelske kratke proze
ZGODBE iz Kitajske in s Tajvana: antologija kitajske kratke 

proze
82-94 Spomini

MIHELIČ, Tomaž: Novo rojstvo: iskrena izpoved o trpljenju, 
ljubezni in preobrazbi transseksualke Salome Ćuća

ROSSI, Sonia: Fucking Berlin
886.3-312.4  Kriminalke

PATTERSON, James: Bikini
CHILD, Lee: Začetna poteza

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

Videc
9 Geografija, turistični vodiči, potopisi, zgodovina

HAM, Anthony: Norway
MARIC, Vesna: Sicily
WILLIAMS, Nicola: Provence & the Cote d'Azur
CHLSEN, Becky: Sweden
CARILLET, Jean-Bernard: Corsica
SORENSEN, Annelise: Barcelona: nasveti za ogled naj 10 

znamenitosti

DAVENPORT, Coral: Atene: nasveti za ogled naj 10 zname-
nitosti

CIRMAN, Barbara: Ples vetra in morja
TRONTELJ, Matjaž: Belo jajce na Tibetu: izginjajoči Buda, 

afera maslo, skrivnost črva-trave in druge nepozabne dogodi-
vščine

PETEK Levokov, Milan: Popotniški bazar orienta

KNJIŽNICA ŠKOFLJICA objavlja KNJIŽNE NOVOSTI  
tudi na internetni strani: 

www.skofljica.si in www.lavrica.eu

Pripravila Alma Vidmar Mederal

Kaj berejo knjižničarji?
M. Keyes: DRUGA STRAN ZGODBE

Druga stran zgodbe je avtoričin drugi v slovenščino prevedeni 
t. i. ženski roman. Tokrat nas M. Keyes popelje v svet založni-
štva, v katerem se prepletajo usode treh žensk, literarne agentke 
in dveh nekdanjih prijateljic, ki obe vstopata v pisateljske vode. 
Roman je pisan z veliko mero humorja in topline, tako da se 
kljub zapletom in težavam, s katerimi se srečujejo junakinje ro-
mana, in skoraj nemogočim srečnim koncem tako – srečno kon-
ča. Kot pravi že sam naslov knjige, vsaka zgodba ima dve strani.

Roman je lahkotno in duhovito branje.
Petra Cigut

C. A. Bohjalian: BIZONJI VOJŠČAK
Laura in Terry Sheldon sta v naravni nesreči izgubila devet-

letni hčeri dvojčici. Divja reka je odnesla njuni mladi življenji 
in tragična izguba je za zmeraj zaznamovala življenje njunih 
staršev. Laura nikakor ni mogla imeti več svojih otrok, zato sta 
se odločila za posvojitev desetletnega afroameriškega dečka 
Alfreda. Deček pa je bil do svojih novih krušnih staršev precej 
nezaupljiv.

Starejša soseda mu podarita knjigo Bizonji vojščak, ki močno 
spremeni njegovo razmišljanje, in prvič se je zavedal tudi svojih 
korenin.

Knjiga jasno kaže, kako lahko tople čustvene vezi iz vsake 
skupnosti stkejo družino.

Maja Jerič

R. Kušlan: SLAPOVI
V knjigi je zbranih 55 izletov, ki nas popeljejo k 120 slapovom 

po vsej Sloveniji ali vsaj v njihovo neposredno bližino. Opisani 
so tudi najbolj poznani slovenski slapovi. Poglavitni namen knji-
ge je predstaviti predvsem tiste manj znane in obiskane slapove. 
Nemalokrat jih bomo našli osamljene in prezrte celo v bližini 
znanih turističnih krajev. Bralcu je prepuščeno, da si sam poišče 
svoj najlepši in najzanimivejši slap. Vodnik je bolj kot zbirka 
slapov nekakšno povabilo na potepanje ob šumečih in žuborečih 
vodah. Poti so večinoma neoznačene, a orientacijsko in tehnično 
nezahtevne. Pri mnogih izletih je opisana možnost nadaljevanja 
k višje ležečim slapovom.

Slavi Makuc
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Božji poslanci, kot so jih videli umetniki
Angeli so duhovna bitja, ki jih poznamo 

iz Svetega pisma in Korana, omenjajo jih 
tudi keltski, akadski, hindujski in drugi 
(verski) teksti. Ime izhaja iz grške bese-
de angelos in pomeni sla, torej božjega 
poslanca, posrednika med človekom in 
bogom. 

Angeli so organizirani v hierarhijo, 
kar srečamo že v Svetem pismu. Teks-
ti namreč govorijo o devetih angelskih 
zborih, kjer so najvišje uvrščeni serafi 
(serafini), sledijo jim kerubi (kerubini), 
prestoli (troni), oblasti (vladarstva), kre-
posti, moči, kneževine (knezi), nadangeli 
in angeli. Vsakemu od njih je umetnost 
prisodila drugačen izgled, za katerega 
je navdih našla ravno v svetih besedilih. 
Serafe, angele, ki obdajajo božji prestol, 
so umetniki upodabljali s tremi pari kril 
(z enim parom si zakrivajo oči, z drugim 
telo, tretji par pa uporabljajo za letanje), 
kerubi imajo perutnice poslikane z moti-
vi očes, prestoli so prikazani kot ognjeni 
obroči s krilci, oblasti so angeli s krona-
mi na glavi in z žezlom ter kroglo ali di-
skom z božjim pečatom v roki, kreposti 
imajo preprosto krono ali pa le prevezan 
trak čez čelo, moči imajo roke položene 
na prsi, kneževine so oblečene v tuniko, v 
rokah držijo žezlo in kroglo, nadangeli so 
v viteški opravi s šlemom in čelado, v de-
veto skupino pa sodijo angeli v bleščečem 
oblačilu z zlatim trakom čez prsi.

Najpogosteje srečujemo angele v podo-
bi lepih mladeničev s krili. Peruti so prav-
zaprav atribut angelov, saj so simbol ne-
materialnega, duhovnega sveta. Umetniki 
so angelom pogosto slikali nimbe – sije v 
obliki kroga (včasih tudi krono ali tanek 
obroč), kar opozarja na angele varuhe in 
njihovo zaščitniško vlogo.

Različne angelske podobe imamo tudi 
v umetnosti naših cerkva. Na ohranjenih 

srednjeveških poslikavah vidimo nadan-
gela Gabrijela na slavoločni steni v lani-
ški cerkvi, kjer je umeščen v prizor ozna-
njenja Mariji. Prikazan je v pokleku, pred 
njim se vije napisni trak, na katerem so le 
še bledi sledovi nekaterih črk.

V isti cerkvi lahko vidimo še enega an-
gela. Poslikava je prav tako kot prejšnja 
na slavoloku, je pa del prizora mučeništva 
svetega Ahaca. Zgornji del motiva na-
mreč prikazuje dopasnega angela v rjavi 
kuti, ki pred sabo drži razprostrt prtič. Na 
takšen način je neznani umetnik prikazal 
sprejemanje duš umrlih mučencev, nasli-
kanih pod angelom.

Sredi 15. stoletja je nastala poslikava 
prezbiterija v cerkvi na Pijavi Gorici. Ja-
nez Ljubljanski je na oboku odmeril pro-
stor za muzicirajoče angele in angele, ki 
molijo. 

Pol stoletja mlajši je kerub v gumniški 
cerkvi. Freska se nahaja na podstrešju nad 
baročnim obokom, prikazuje pa angelsko 
glavico s krili, ki je bila prvotno verjetno 
del večje danes neohranjene kompozicije, 
za katero ne vemo, kaj je prikazovala.

Nekoliko mlajše upodobi-
tve angelov se nahajajo na 
oltarjih. Gumniški oltar prika-
zuje celopostavne angele pri 
molitvi, manjše angelce (put-
te), ki v glavni niši spremljajo 
Marijino kronanje; stranski 
oltar v Smrjenah ima ob stra-
ni dve manieristično razpo-
tegnjeni figuri iz 18. stoletja 
(upodobljena sta angela brez 
kril). Za starejše oltarje so 
značilne tudi angelske glavice 
s krilci, ki so služili predvsem 
za zapolnitev praznih prosto-
rov na stebričkih oltarnih niš.

V Svetem pismu so angeli 
prikazani kot posredniki med 
Bogom in človekom (na pri-
mer motivi, ko se angel pri-
kaže Abrahamu, Danijelu, 
Jožefu …), umetniki pa so an-
gelske podobe uporabili tudi 
kot »pripomoček« oznanila 
Božje prisotnosti in kot spo-
minjanje na obljubo o večnem 
življenju, saj številni angelci 
na oltarjih ustvarjajo podobo 
nebes, kjer lebdijo med sveti-
mi figurami.

Nataša Kovačič

Angelska glavica, Smrjene

Kerub, Gumnišče
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Grafiti – kaj nam želijo sporočiti?

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!

Tri pesmi  
Marije Apovnik
MLADOSTNI SPOMINI

Tiho veter ziblje bore, 
morje pljuska ob skale. 

Kakor veter,
kakor morje,

takšno moje je srce.

Z roko v roki na obali
nekdaj stala sva midva,

so škropili naju vali,
ko sva se objemala.

V življenju sama,
vsak po svoje hodiva.
Že sva pozabila morje,

a ljubezni se ne da.

NA DOPUSTU
Samotna plaža, 

spokojnost in mir.
Glava brez misli,

hrupa nikjer.

Pljusk valov ob obalo,
telo, ki se je soncu predalo,

klic galeba v daljavi,
spev škržatov v goščavi –

izčrpano dušo ozdravi.

BOGASTVO
Bogat je tisti,

ki dopusti, da se mu drugi približajo.

Tisti,
ki nesebično ponudi roko v pomoč

in zna sprejeti objem zahvale.

Toda od tega bogastva se ne da preživeti,
čeprav ga je lepo v srcu imeti.

Večina se gotovo strinja, da so grafiti 
nova oblika sporočanja oz. medija, pred-
vsem mladih, celo nova oblika umetnosti. 
Mnogi pa se strinjate tudi s tem, da zanje 
ni primeren vsak prostor.

Tudi po naši občini jih lahko nekaj sre-
čamo. Naj navedem le nekaj točk z grafiti 
na manj kot kilometer dolgem kraku od 
osnovne šole pa do železniškega prehoda 
na Kočevski cesti na Škofljici. Prvi napis 
lahko opazimo že na sami šolski stavbi; 
nato na postajališču pri ekološkem oto-
ku preberemo, tudi po okolici, razširjeno 
geslo »U RAUS«; sledi bližnji transfor-
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mator, ki ga krasi kar nekaj bolj ali manj 
dodelanih napisov; sprehodimo se ob Ko-
čevski cesti do železniškega prehoda, ob 
katerem že več let stoji »tramvaj koman-
da«, temu napisu so dodani novi, zopet 

različni po vsebini in obliki; ob pogledu 
na desno proti POC pa nas vedno znova 
neprijetno preseneti kaj fasadi dodanega. 

Kot popolnoma laična (tako z urbani-
stičnega, umetniškega kot sociološkega 
stališča) opazovalka svoje okolice me-
nim, da se navedeni grafiti razlikujejo 
tudi ali predvsem po vzroku nastanka in 
sporočilnosti – ta žal pogosto izraža nestr-
pnost. In temu primerno bi bilo potrebno 
usmeriti in motivirati tudi njihove avtorje. 

V prejšnji številki smo lahko prebrali 
pobudo mladega skejterja za primerno 
umestitev njihovega druženja in dejav-
nosti v naš prostor. Mogoče nam nekateri 
izmed avtorjev napisov želijo sporočiti 
podobno. 

Katja Višnjić Škrabec

Prostovoljno delo v Ukrajini – zakaj?
Julija letos smo se skupina šestih pro-

stovoljcev, dva izmed njih sva povezana 
z našo občino, odpravili za tri tedne v 
Ukrajino. Delovali smo v Harkovu, dru-
gem največjem ukrajinskem mestu, ki leži 
severovzhodno od Kijeva in je le nekaj 10 
km oddaljeno od ruske meje.

V Harkovu, v katerem živi okoli 5 mi-
lijonov ljudi, je na vsakem koraku zazna-
ti socialno stisko ljudi. Mi smo svoj čas 
posvečali predvsem mladim, ki so zaradi 
takih ali drugačnih razlogov postavljeni 
na rob družbe. Delček doživetega želimo 
z izseki iz našega skupinskega dnevnika 
podeliti tudi z vami.

Ko starši svojemu otroku ne izka-
zujejo ljubezni

Deklica, recimo ji Sveta, je bila danes 
cel dan jokava in se je držala zase. Tudi 
zvečer ni bilo nič drugače. Nikakor se 
nam ni hotela pridružiti, ko smo se ostali 
zabavali ob ognju. Stala je ob strani. Po 
obrazu so ji tekle solze. Kasneje mi je 
sestra Jadviga razložila ozadje njenega 
početja. Vse skupaj se je v njej začelo od-
vijati že včeraj. Pozno popoldne pristopi 
do mene in se mi opraviči za dejanja svo-
jega brata, s katerimi nam vseskozi »para 
živce«. Hudo ji je, ker se on tako obnaša. 
Stisnem jo k sebi. Razložim ji, da ni od-
govorna za dejanja svojega brata in zaradi 
njegovih dejanj v mojih očeh ona ni nič 
manj cenjena, kot bi bila drugače. »Ti si 
ti in tvoj brat je tvoj brat,« ji zatrdim in 
jo ponovno objamem. Sestra je povzela, 
da je omenjeni dogodek v njej sprožil cel 

kup čustev. Sveta ji je med njunim po-
govorom dejala, da je ob mojem stisku 
začutila nekaj posebnega, čutila je, da jo 
ima nekdo rad in da je nekaj posebnega. V 
tistem trenutku sem se ponovno zavedal, 
kako malo je potrebno storiti, da človek 
začuti, da je komu mar zanj. Sveta vse-
ga tega doma ne čuti pogosto. Nepresta-
no je razpeta med svojo mamo in svojim 
očetom, ki stojita vsak na svojem bregu. 
Oče sicer lepo skrbi za njo in brata, mama 
pa je močno vpeta v življenje neke sekte 
in tako svojih otrok velikokrat sploh ne 
opazi. Vse, kar oče prinese za pod zob, 
mama odnese med ljudi, ki so ji »zmešali 
glavo«. In potem so tu prepiri in kričanje. 
Sveta in brat pa sta tako pogosto prepu-
ščena sama sebi …
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Tu je še Dimova zgodba. Dima je zelo 
prijeten deček, toda pogosto disciplinsko 
zelo težaven. Opazil sem, da je danes že cel 
dan precej vznemirjen. Le kako naj bi ne 
bil, saj danes njegov triletni brat praznuje 
rojstni dan! Dima ga zelo ceni in spoštuje. 
Videl sem ga, kako je že dopoldne v vreč-
ko skrbno pospravil vse svoje izdelke, ki 
jih je naredil med našimi skupnimi de-
lavnicami. To so bila darila za njegovega 
brata. Bil je v pričakovanju trenutka, da 
mu jih izroči. A tega momenta skoraj ne 
bi bilo. Popoldan je nekaj otrok iz naše-
ga oratorija odšlo na trening nogometa in 
potem so se odpravili še na praznovanje 
omenjenega rojstnega dne. Toda po Dimo 
ni prišel nihče. To ga je močno prizade-
lo. Župnik Vladik je opazil njegovo slabo 
voljo in ga povprašal, zakaj je žalosten. 
Zaupal mu je. Vladik je poklical njegove 
starše in jim rekel, naj vendar pridejo ponj 
in ga odpeljejo na bratovo zabavo. Saj je 
bil Dima vendarle tisti, ki si je najbolj za-
služil biti na tej rojstnodnevni zabavi. V 
slušalko je bilo slišati, da nimajo časa za 
to, kajti mama je že sprejemala goste, oče 
pa je imel v načrtu pomembnejše stvari. 
Vladik je Dimo prijel za roke in ga odpe-
ljal do avtomobila. Morali bi videti, kako 
ponosno se je deček usedel v vozilo in se 
odpeljal na praznovanje. Zvečer nam je 
sestra Valja na kratko pojasnila Dimovo 
slabo voljo. Povedala je, da dečkovi straši 
vso ljubezen in pozornost izkazujejo nje-
govemu bratu, on pa samo kdaj pa kdaj 
ujame kakšno drobtinico le-te.

Sedim tu ob računalniku, ob teh zapi-
sanih besedah, v moji glavi pa odmeva 
vprašanje, kako se lahko nekateri starši 
tako obnašajo do svojega otroka.

Dopoldne v zaporu
Dan se počasi bliža svojemu koncu. 

Zame je bil prepoln dogodkov in doži-
vljanj. S seboj prinaša slovo, saj je to za-
dnji košček dneva, ki ga preživljam tu v 
Harkovu, na katerega me bo vezalo veliko 
prijetnih spominov in bogatih izkušenj. 
Če bi mu dala naslov, bi se glasil: Radost, 
prelivajoča se v potoku solz.

Solze so bile tudi posledica slabih treh 
ur, ki sem jih preživela z župnikom Vita-
lijem, sestro Eleno in Polono, sočlanico 
naše skupine, v enem izmed harkovskih 
zaporov. Zapeljemo pred ogromno stavbo. 
Videti je bilo mnogo bodeče žice. Vsto-
pim. Stopnice. Spreletava me srh. Srce 
mi začne od vznemirjenosti hitreje biti. 
Aktivneje vključim svoja čutila. Same 
oči so me. Vonj po kloru. »Sem mogoče 
v bazenu?« To vprašanje mi za hip olaj-
ša realnost. A kmalu se zopet zavem, kje 
sem. Pred nami se odpre velik hodnik, na 
vsaki strani klopi, na katerih sedijo ljudje 
z velikimi vrečami pred seboj. Čemu vsi 
ti ljudje tu? Saj smejo priprti videti svoje 
bližnje baje le dvakrat letno. Čemu vse 
te vreče? Le kaj je v vrečah? Saj vendar 
zaporniki dobijo jesti in je poskrbljeno za 
njihove osnovne potrebe. Moje optimi-
stično razmišljanje je s svojimi besedami 
ustavil oče Vitalij, ki nama je s Polono 
razložil, da zaradi revščine zaporniki ži-
vijo v pomanjkanju. Svojci in bližnji jim 
v vrečkah nosijo hrano in stvari za osnov-
no preživetje. Tudi ostalih fizičnih potreb 
nimajo zadovoljenih. V eni sobi, kjer je 
le petindvajset postelj, naj bi jih bilo tri-
deset. Kaj šele zadovoljevanje osnovnih 
psiholoških potreb in uresničevanje otro-
kovih, človekovih pravic?! Zapor namreč 
sprejema posameznike od 14. leta dalje. 
Gre za osebe, ki še niso obsojene, temveč 
čakajo na sodbo (tudi do dve leti).

Oče Vitalij ima zares veliko izkušenj 
z otroki ulice. Govoril nama je o njih. 
Uhlji so mi tokrat sigurno zrasli, saj sem 
ga zelo pozorno, z radovednostjo in po-
gosto z zgroženostjo v sebi poslušala. Iz 
njegovega pripovedovanja sem za kanček 
okusila sistem, ki vlada v državi. Zame 
je poln groze, zatiranja in manipuliranja. 
Med bivanjem v Harkovu sem izvedela, 
da črnci, ko se znoči, zaprejo vrata svo-
jega doma in tam ostajajo na varnem, saj 
so v nočnih urah velikokrat tarča napada. 
Presenetile pa so me Vitalijeve besede, da 
so tudi otroci ulice velikokrat omenjena 
tarča, mnogokrat nedolžna. Policist usta-
vi otroka, mu npr. podtakne drogo (ali pa 
tudi to ne), ga obdolži kaznivega dejanja, 
stlači v marico in odpelje v zapor, v kate-

rem sem bila. Kako priznati dejanje, ki ga 
otrok ni storil? Tako da mu na glavo pove-
žejo vrečo in vanjo spustijo plin ali da ga 
privežejo na stol. Kako se upreti krivici, 
ki se mu godi po krivici? Možno le s pod-
kupnino. Kako grozne stvari! Opazovala 
sem ljudi, ki so sedeli nasproti mene, in 
se spraševala, katere misli se jim podijo 
po glavi. Imajo mogoče priprtega otroka, 
ki ni dejansko storil ničesar kaznivega? 
V kotičkih očesa so se mi nabirale solze. 
Opazovala sem, kako posamezniki, ki so 
na vrsti, pred zamreženim okenčkom spr-
va zlagajo reči iz ogromne vreče na polico 
ter jih nato točno po seznamu predajajo 
uslužbenki na drugi strani. Tako uradno, 
tako nečloveško, tako brezčutno. Napočil 
je čas, ko smo bili na vrsti tudi mi. Se-
stri Eleni sem pomagala na poličko zložiti 
stvari za šest otrok z ulice, ki so pred pri-
prtjem hodili na obede v kombi Dipolka 
in/ali se udeleževali njihovega programa 
v »hramu«.

Iz pogovora med čakanjem v zaporu 
sem pravzaprav začela razumeti, čemu 
je sploh potrebno misijonarstvo v Har-
kovu oz. v Ukrajini. Oče Vitalij je rekel: 
»Ljudje so zaradi revščine v krizi. Nimajo 
ničesar skupnega, kar bi jih povezovalo 
in jih delalo močnejše, da bi se zmogli 
uspešno boriti proti svoji stiski. Ljudje, 
ki so med seboj povezani, zmorejo veli-
ko več! Njihova beseda je močnejša! Oče 
Vitalij in Vladik ter vse štiri sestre pa jim 
prinašajo Luč, Gospoda, ki povezuje, ki 
osmisli bolečino in bedo ter stvari v ži-
vljenju postavlja na pravo mesto. Da se 
to njihovo vodilo udejanja, izvajajo raz-
lične projekte za otroke ulice. Eden izmed 
novejših je tudi (re)socializacija otrok, ki 
pridejo iz sirotišnic. Bilo mi je povsem 
nedojemljivo, da osebje v sirotišnicah 
svojih varovancev ne uči, kako se znajti 
v realnem življenju. Baje mladostniki od 
tam pridejo zelo nebogljeni, nevešči zu-
nanjega življenja in tako verjetno mnogi 
obsojeni na status »otrok ulice«. 

Ko smo se z avtomobilom vračali nazaj, 
so mi celo pot po licu tekle solze, ki so 
govorile o moji bolečini zaradi groznega, 
ki se dogaja, in o želji, da bi se otrokom 
godil pravičnejši in boljši svet.

To je le delček tistega, kar je pustilo pe-
čat v naših srcih. Pa da ne boste mislili, 
da se v Ukrajini dogajajo same žalostne 
zgodbe. Ne. Bilo je tudi precej lepega in 
veselega. A o tem mogoče kdaj drugič.

Pripravila Darja Marija Korevec in 
Bojan Pirnat 
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Športno društvo Škofljica  
praznuje 50 let delovanja 

Vabljeni na svečano akademijo  
v četrtek, 24. septembra, ob 18. uri v avlo OŠ Škofljica!

Malokatero društvo v našem okolju se lahko pohvali, da nepretrgoma deluje že 50 let. Ponosni smo, da smo člani tega društva, 
ki vsa desetletja deluje s pomočjo zagnanih prostovoljcev. Začetki delovanja segajo v 60. leta prejšnjega stoletja, ko so fantje, 
zaljubljeni v žogo, naredili prvo igrišče in osnovali rokometno ekipo. S tem so rokomet prinesli v to okolje. Vsa naslednja 
desetletja je bilo igranje rokometa na Škofljici del ne samo športnega, ampak tudi družabnega življenja. Spominjam se besed 
nekdanjega vratarja Milana Cente, ki je dejal, da se iz časov igranja rokometa najbolj spomni, da so veliko prepevali. Tudi danes 
poleg tekmovalnih ambicij v društvu gojimo družabnost. Srečujemo se na piknikih (kostanjev piknik preteklo jesen), prirejamo 
rokometne turnirje (Igram rokomet in plešem) in odpeljemo otroke na morje (Eurofest v Izoli). Predvsem pa se srečujemo na tri-
bunah športne dvorane, ko navijamo za naše rokometne ekipe. V zadnjih letih se je poleg rokometne sekcije osnovala tudi močna 
plesna sekcija ter sekcija za rekreacijo. Naša vrata so odprta za vse, ki se nam želijo pridružiti!

ČLANI ŠPORTNEGA DRUŠTVA ŠKOFLJICA! V času praznovanj občinskega praznika pripravljamo svečano akademijo, s 
katero bomo obeležili visok jubilej našega društva. Srečanje bo v četrtek, 24. 9. 2009, ob 18. uri v avli OŠ Škofljica. Spominjali se 
bomo začetkov delovanja našega društva in se zahvalili vsem, ki ste poskrbeli, da je delo nemoteno teklo. Vabimo vse nekdanje 
in sedanje člane ter podpornike društva, da se nam na praznovanju pridružite!

Metka Debevec, Športno društvo Škofljica

Gospodarstvo in turizem - Šport in rekreacija

Turistične informacije na mobilnem telefonu
V začetku meseca julija se je Občina 

Škofljica z namenom izboljšati lokal-
no turistično ponudbo vključila v sistem 
mTURIST. To je mobilni turistični vo-
dnik, ki uporabnikom (domačim in tujim 
turistom) s preprosto uporabo mobilnega 
telefona ponuja informacije o kulturnih, 
zgodovinskih, naravnih in drugih turi-
stičnih znamenitostih, ki so vključene v 
sistem. 

Gospa Brigita Marinšek z občinske 
uprave nam je povedala, da so informacij-
ske table nameščene na naslednjih lokaci-
jah: na Lavrici v bližini hotela Grandvid, 
pri gradu Lisičje, na Pijavi Gorici v kri-
žišču za Želimlje, v Želimljem pri spo-
meniku Frana Saleškega Finžgarja ter pri 
cerkvi sv. Petra na Vrhu. 

V mesecu juliju in prvi polovici avgu-
sta se je storitve mTURIST, za omenjene 
lokacije, poslužilo 79 uporabnikov. Kot 
nam je povedala gospa Marinškova, je 
bil začetni strošek vključitve v sistem ter 
postavitve informacijskih tabel 3036 €, 
medtem ko mesečni prispevek znaša do-
datnih 85 €.

Kako sistem deluje?
Pri omenjenem sistemu gre za avtoma-

tizirani glasovni odzivnik, pri katerem 
uporabnik s pritiskom tipk na svojem mo-

bilniku izbira glasovne vsebine izbrane 
znamenitosti. Turistične informacije so 
dosegljive v 3 jezikih – slovenskem, an-
gleškem in nemškem. 

Klicna številka je običajno enaka za 
vso Slovenijo. Z lokacijskimi številkami 
obiskovalci mTURISTU sporočajo, kje se 
nahajajo in v katerem jeziku želijo poslu-
šati vsebino, mTURIST na podlagi tega 
»spozna« turista in ga nagovori v izbra-
nem jeziku.

Zaradi preprostega načina uporabe je 

sistem mTURIST primeren za najširšo 
javnost. Do želenih glasovnih vsebin pa 
lahko dostopate 24 ur na dan, 7 dni v te-
dnu. Strošek klica na sistem mTURIST pa 
je enak klicu z vašega mobilnega telefona 
v omrežje Mobitel.

Na Občini Škofljica si želijo, da bi 
mTURIST služil svojemu namenu in bi 
ga obiskalo čim več turistov. In kot do-
dajajo: »Vsebine za posamezne turistične 
znamenitosti so zanimive, poizkusite!«

Pripravil Bojan Pirnat

Šport in rekreacija
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VABIMO K VPISU 
ŠPORTNO DRUŠTVO ŠKOFLJICA VABI DEKLICE IN FANTE, 

DA SEM NAM V NOVEM ŠOLSKEM LETU PRIDRUŽIJO. ZA NAJ-
MLAJŠE BOMO V POPOLDANSKEM ČASU ORGANIZIRALI VADBO 
»SPOZNAJMO SE Z ŽOGO«, MALO VEČJI SE BODO VKLJUČILI V 
ROKOMETNE ALI PLESNE EKIPE. PREDSTAVILI SE VAM BOMO 
NA 1. RODITELJSKEM SESTANKU NA OŠ ŠKOFLJICA, V POPOL-
DANSKEM ČASU PA NAS NAJDETE V ŠPORTNI DVORANI NA ŠKO-
FLJICI.

Janez Rugelj, predsednik ŠD Škofljica

Šport in rekreacija

Dan rokometa in plesa
V okviru akcije Veter v laseh – s špor-

tom proti drogi smo tudi letos pri Špor-
tnem društvu Škofljica z roko v roki ro-
kometaši in plesalke uspešno izpeljali 
družabno-rekreativno prireditev Igram 
rokomet in plešem. V soboto, 6. 6. 2009, 
smo se mladi in malo starejši ljubitelji 
rokometa in plesa zbrali na igrišču pred 
šolo že okoli poldneva. Za družabni del 
prireditve smo postavili šotorček z okusno 
hrano in mrzlo pijačo, za športni del pa na 
gole napeli mreže. 

V prvem delu so se na igrišču pomerili 
naše najmlajše rokometašice in rokome-
taši, zbrani v isti ekipi, in odigrale so se 
prve tekme med gosti z Iga, Krima in do-
mačimi igralci. Med odmori med polčasi 
in tekmami so nas razveseljevale mlade 
plesalke skupine Cici frkljice. Deklice so 
požele veliko občudujočih pogledov in 
seveda začudenja, koliko so se v tem letu 
plesanja naučile. V nadaljevanju so tekme 
z nasprotniki iz sosednji klubov odigrali 
tudi ekipa mlajših dečkov B in ekipa mlaj-
ših dečkov A ter kadeti, vmes pa plesali 
skupini Mini frkljice in Frkljice.

Za družabni del je bilo poskrbljeno, 
okoli šanka je bilo ves popoldan prijetno 
polno, saj smo prostovoljci ŠD Škofljica 
pekli izvrstne čevapčiče, vse plesalke in 
vsi tekmovalci pa so se okrepčali s hre-
novkami in pijačo. Vsi udeleženci turnirja 
so poleg malice in pijače dobili tudi spo-
minsko majico. Popoldan je potekal brez 
zapletov, organizatorji so se izkazali in 
dokazali, da je z voljo in delom mogoče 
pripraviti prireditev, na kateri se mladi 
družijo in zabavajo ob igri, malo starejši 
pa se med seboj spoznavamo. 

Kot vsako leto so se tudi letos na tekmo-
valnem igrišču srečali starejši in mlajši ve-
terani – igralci rokometa, ki so se na igri-
šču borili kot levi in dokazali, da še niso 
pozabili rokometnih prvin. Z novo kore-
ografijo so se predstavile članice plesne 
skupine 30 plus, ki so požele velik aplavz.

Prireditev je uspela ob prostovoljnem 
delu staršev in otrok ter vseh sodelujočih 
na prireditvi. Še posebej pa se za uspešno 
prireditev zahvaljujemo vsem sponzorjem 
in donatorjem in jih vabimo k sodelovanju 
tudi v prihodnji sezoni! 

V novem šolskem letu bomo s treningi 
rokometa in plesa nadaljevali, zato vabi-
mo vse ljubitelje rokometa, da se nam sep-
tembra pridružijo!

Metka Debevec,
Športno društvo Škofljica 
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EUROFEST 2009 – rokometaši na turnirju v Izoli
Konec meseca junija in v začetku juli-

ja je v Izoli potekal tradicionalni medna-
rodni rokometni festival – EUROFEST 
2009, ki se ga je udeležilo več kot 2500 
otrok in mladostnikov. Sodelovalo je pre-
ko 130 moštev iz 13 držav. Gre za roko-
metni turnir, kjer nastopajo klubske ekipe, 
šolske ekipe, selekcije regij, mest oziro-
ma reprezentance posameznih držav, ki so 
se vse do sobotnih večernih ur pomerile v 
okviru predtekmovanja, v nedeljo pa so se 
odvile še finalne tekme ter zaključna slo-
vesnost s podelitvijo nagrad.

Namen prireditve ni zgolj športno udej-
stvovanje, temveč tudi enkratna prilo-
žnost za druženje in tkanje prijateljstev 
med mladimi iz različnih držav, tako or-
ganizatorji udeležencem ob prostem času 
zagotavljajo tudi pester izbor družabnih 
dogodkov, od izletov do večernih zabav.

Iz Športnega društva Škofljica se je EU-
ROFESTA 2009 udeležilo 25 rokometa-
šev, in sicer kadeti in mlajši dečki A, ki jih 
je spremljal trener Andrej Topolovec in 
pomočnik Martin Slanc. Naši športniki pa 
so bili tudi pod budnim očesom Andreje 
Markovič in Metke Debevec, konec tedna 
pa se jima je pridružila še Darja Centa.

Rokometaši našega športnega društva 
so pokazali izjemno znanje in predvsem 
borbenost. Ekipa kadetov je namreč med 
drugim 3. 7. 2009 premagala ekipo RK 

Cimos Koper z rezultatom 14 : 13, na kar so bili zelo ponosni. Ekipa RK Cimos Koper 
sodi v sam vrh v kategoriji kadetov in je na EUROFESTU 2009 v končni uvrstitvi 
zasedla prvo mesto.

Rezultate in fotodokumentacijo z EUROFESTA 2009 si lahko ogledate na spodnjih 
povezavah: 

1. povezava do internetne strani Eurofesta, kjer so objavljeni zaključni rezultati:
http://www.eurofest-izola.com/Eurofest%202009%20Rezultati_Results.pdf;
2. povezava do internetne strani Eurofesta, kjer je fotodokumentacija tekem, razpo-

rejenih po dnevih: http://slike.foto-koticek.si/f1014792852.
Darja Centa,
ŠD Škofljica

ŠRD Kosec v prvem polletju 2009
Mimo sta prva polovica leta 2009 in 

zaključek športne sezone 2008/09, v ŠRD 
Kosec pa je aktivnosti iz meseca v me-
sec več. Aktivnosti, ki so bile načrtovane 
za prvo letošnje polletje, so bile v celoti 
uspešno realizirane, kar nam predstavlja 
dodatno spodbudo za delo v prihodnjih 
mesecih. Po poglejmo, kaj vse se je do-
gajalo od začetka tega koledarskega leta 
pa do danes …

– Konec januarja je društvo v znak 
družabnosti organiziralo igro bowlinga v 
Areni Vodafone Life v Ljubljani, kjer se 
nas je zbralo 14 članov. Večer je bil odlič-
no sprejet, prisotni pa so izrazili željo po 
ponovitvi tovrstnega dogodka.

– V zadnjem tednu februarja se je sku-
pinica »koscev«  odpravila na nočno smu-
čanje na Stari vrh. Pred sedežnico smo 
neučakano v popolni bojni opremi stali še 
pred zagonom naprav. Kljub dolgemu sta-
žu smučarjev smo nekateri prvič okusili 

tak termin in se v nekaj kratkih urah kar 
dobro nasmučali. Gneče ni bilo, družba 
odlična, sneg primerno trd in prhek, osve-
tlitev dobra, razen v gozdu. Zakaj v goz-
du? Ker smo morali ravno v gozdu iskati 
smučko, ki se je enemu od udeležencev 
po zdrsu na snegu odpela in se odpelja-
la kakšnih 200 m daleč – v gozd. Tam je 
nikakor nismo mogli najti. Šele zahteven 
matematični razmislek naše članice, ki je 
preračunala trajektorijo gibanja ploskega 
telesa z eno napol odprto zavoro in tako 
do metra natančno določila mesto, je pri-
nesel rešitev – izgubljeno smučko. Tako 
smo dan (večer) lepo zaključili šele ta-
krat, ko so sedežnico ustavili in smo se 
zbrali še ob čajčku v brunarici.

– Kot že leta do sedaj se je društvo Ko-
sec udeležilo odbojkarskega turnirja trim 
lige v Grosuplju, kjer smo tekmovali z eno 
žensko in eno moško ekipo, imenovanima 
Zelene rege in Kosec. Ekipa Kosec je na 

spomladanski razvrstitvi dosegla 5. mesto 
(od skupaj 7 ekip), ženska ekipa Zelene 
rege pa 3. mesto (od skupno 6 ekip). 

– Čas letošnje zime in pomladi je rekre-
ativnim navdušencem postregel s števil-
nimi turnirji v sosednjih občinah. Na va-
bilo ižanskih odbojkarjev k sodelovanju 
v medobčinskem odbojkarskem turnirju 
se je 12. marca letos odzvalo tudi društvo 
Kosec, kjer je z mešano ekipo »brusilo« 
parket ižanske dvorane. Od skupno 5-ih 
ekip iz Ljubljane, Želimelj, z Iga in s Ško-
fljice je po sistemu dveh dobljenih setov 
na igro ekipa Kosec v končni razvrstitvi 
zasedla 2. mesto. Kljub želeni zmagi eki-
pe pa je bil glavni namen dosežen, saj je 
želja po ponovnem obisku v naslednjem 
letu zaradi dobre organizacije, prijetnega 
druženja in ponujenih prigrizkov ter pija-
če toliko močnejša. 

– Odbojkarji ŠRD Kosec smo spomla-
di z ekipama Kosec in Škurh gostovali v 
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PLESNI TEČAJI 
STANDARDNIH IN 

LATINSKO- 
AMERIŠKIH  

PLESOV
Termin:  začetek v oktobru 2009, točni 

termini bodo znani po zbiranju prijav
Stopnja: začetna, nadaljevalna, obnovi-

tveni tečaji  – odvisno od interesa
Cena: zelo ugodna, odvisna od števila 

udeležencev in trajanja tečaja
Lokacija: športna dvorana na Škofljici
Kontakt: ŠRD Kosec – Primož Strgar 

(041 504 544, primoz.strgar@siol.net)

POMEMBNO: Plesnih tečajev se lahko 
udeležijo vsi interesenti – člani društva 
ŠRD Kosec imajo še posebne ugodno-
sti. Zbiramo vaše želje in predloge – orga-
nizacija je na naši strani!

Šport in rekreacija - Nasveti

Dobrepolju. Tekmovalno druženje enaj-
stih ekip iz dobrepoljske, grosupeljske, 
ivanške in škofeljske občine je potekalo 
na enem polju v dvorani. Ob tesnih pogo-
jih so torej izvedli množično ekipno tek-
movanje, tudi nam v premislek, ki imamo 
dvakrat večje možnosti v dvorani. Ekipe 
so bile mešane, za rekreativni nivo teh-
nično in taktično lepo uigrane in zelo tek-
movalne. Dobrepoljskim kolegoma hvala 
za odbojkarsko nedeljo in pogostitev ter 
ponovni klic na druženje ob letu osorej, 
pri njih ali pri nas! 

– V juniju smo se podali tudi na izlet v 
Iški Vintgar in v pobočja, ki so nad njim, 
poleg tega pa smo priredili kolesarski iz-
let ob dnevu državnosti. Podrobneje o tem 
pa v naslednjih številkah Glasnika oz. na 
naši spletni strani www.srd-kosec.si.

ŠRD Kosec

 
Športno društvo Škofljica 

Šmarska cesta  3 
1291 Škofljica 

e-pošta: SDSkofljica@gmail.com 
splet: http://www.sd-skofljica.si, www.frklje.si 

 

VABI 
 

NA VPIS  
 

V POM PON PLESNE SKUPINE 
 
 

PLESALCE (STARE IN NOVE) OD 1. RAZREDA 
DEVETLETKE DALJE 

   
 

V ČETRTEK, 10. 9. 2009, od 18.00 do 20.00 
 

V DRUŠTVENI SOBI NOVE ŠPORTNE 
DVORANE ŠKOFLJICA. 

 
 
 
 

SEZNANJENI BOSTE S PLESNIMI MENTORICAMI, 
PREDVIDENIM URNIKOM VADBE TER DOBILI ODGOVORE 

NA MOREBITNA VPRAŠANJA. 
 
 

 
V PRIMERU, DA SE VPISA NE MORETE UDELEŽITI, KONTAKTIRAJTE  

e-mail: irena.bala@gmail.com. 

Nasveti

Vzgoja in gnojenje aktinidij
Aktinidija s svojo veliko vegetativno bujnostjo in z visoko rodnostjo črpa iz zemlje 

vsako leto velike količine hranil. Zato moramo skozi letno gnojenje v tla vrniti vse tri 
osnovne elemente: dušik, fosfor in kalij. Največje so potrebe po dušiku. Kalij izboljšuje 
organoleptične lastnosti in velikost plodov, fosfor pomaga pri diferenciaciji popkov in 
to v korist mešanih, iz katerih nastanejo cvetni popki.

Za racionalno gnojenje moramo dobro poznati vsebnost zemlje, kar dosežemo s
sezonskimi ali letnimi laboratorijskimi pregledi vzorcev zemlje. Letno dohranje-

vanje z organskimi hranili se vrši trikratno, in sicer: prvič z jesenskimi deli, drugič 
pred pričakova nim pričetkom vegetacije in tretjič konec meseca maja. Jeseni gnojimo 
z gnojili NPK v kombinaciji 7 : 14 : 21, in sicer 800–900 kg/ha v gostih nasadih, v 
redkih nasadih pa od 550 do 650 kg/ha.
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Pred začetkom nove vegetacije, spo-
mladi, dodajamo 250 kg/ha uree (pribli-
žno180 kg/ha v redkejših nasadih). Urea 
ima prednost v gnojenju pred kanom, 
ker se dušik v njej počasneje izpira kot v 
kanu. Gnojenje v polni vegetaciji, v maju, 
se vrši z kombinacijo NPK-gnojil v raz-
merju 18 : 9 : 9 v količini 500 kg/ha (v 
redkejših nasa dih 400 kg/ha) ali s kanom 
400 oziroma 300 kg/ha.

Gnojenje z dozorelim hlevskim gnojem 
opravimo vsako četrto ali peto leto v koli-
čini 10000 kg/ha.

Skupna lastnost vsemu gnojenju je ta, 
da se gnojila ne smejo dalj časa zadrževati 
na vrhu zemlje. Takoj ko pognojimo, mo-
ramo opravi ti plitko oranje in zaoravanje 
gnojil. S tem preprečimo izpiranje in od-
plakovanje gnojil. Oranje zahteva precej 
natančnosti, da ne poškodujemo korenine, 
ki so pri aktinidijah bližje površini. Gnoji-
mo vzdolž vrst in nikoli blizu stebel.

Za aktinidije je ugoden pH zemlje oko-
li nevtralnega števila, z vnosom hranil pa 

Telefon: 080 81 22, e-pošta: gaia@klubgaia.com

tudi mi znižujemo pH tal. V kisla tla do-
dajamo več organskih gnojil, ker tako ze-
mljo obogatimo s humusnimi kis linami, 
ki trajneje znižujejo pH. V tla lahko vna-

šamo tudi listje, slamo in ves rastlinski 
material, ki ga dobimo s košnjo na trav-
nikih.

Zlatko Krasnič, kmetijski svetovalec

Vpliv visokih temperatur na prirejo mleka
V poletnih mesecih se zaradi vročine 

zmanjša mlečnost krav, nižja je vsebnost 
beljakovin in maščob v mleku ter naraste 
število somatskih celic. Da bo negativni 
vpliv vročine na prirejo mleka čim manj-
ši, moramo zagotoviti kravam molznicam 
naslednje pogoje.

Poskrbimo za zadostno zračenje hleva. 
Temperatura v hlevu mora biti enaka ali 
nižja, kot je zunanja. To dosežemo tako, 
da odpremo vsa vrata in z oken odstrani-
mo stekla. Hlev naj bo odprt tudi preko 
noči. Prepih, ki pri tem nastane, deluje 
blagodejno na živali, saj pospešuje odda-
janje toplote. V kolikor naravno zračenje 
ne zadostuje, namestimo ventilatorje. Pri-
poročljivo je namestiti ventilator v molz-
išču.

Pri temperaturi nad 20 ºC se zmanjša 
konzumacija krme, zato povečamo kon-

centracijo beljakovin, energije, mineralov 
in vitaminov v obroku. Povečamo tudi 
delež v vampu netopnih beljakovin. To 
dosežemo, da povečamo dnevni odmerek 
močne krme.

Količino sena v obroku zmanjšamo. Od 
zimske krme krmimo več silaže.

V obrok vključimo sodo v količini do 
150 g/dan.

Uporabljamo mineralno vitaminske 
pripravke, ki vsebujejo niacin. Pri visoki 
proizvodnji je priporočljiva dnevna koli-
čina niacina 6 g. Pri dodatnem krmljenju 
sode bikarbone in niacina moramo upo-
števati njihovo količino v močni krmi in v 
mineralno-vitaminskih pripravkih.

Zagotovimo zadostno oskrbo živali z 
vodo, na pašniku naj bodo poti do napa-
jališč čim krajše.

Pri visokih temperaturah pasemo pono-

či, podnevi pa po 2,5 ure zjutraj in zvečer. 
Ko so živali na pašniku, naj bodo jasli 
prazne, krmo polagamo vanje ob prihodu 
živali v hlev.

Silažo vozimo v hlev zvečer, za dva 
obroka, da je preko opoldanske vročine v 
hlevu čim manj krme. Svežo krmo dova-
žamo v hlev dvakrat dnevno. Pazimo, da 
je stena odvzema silaže v silosu gladka, 
sicer lahko pride do naknadne fermenta-
cije.

V prosti reji lahko hladimo krave s 
polivanjem z vodo. Šobe za tuširanje na-
mestimo pred molziščem ali nad krmilni 
hodnik.

Paviljonske hleve z neizoliranim ostreš-
jem hladimo z oroševanjem strehe.

Zlatko Krasnič,
kmetijski svetovalec

V sadovnjaku se posvečamo obiranju 
pridelka in pripravam na sajenje. Za ljubi-
telje sadjarstva je prihajajoči jesenski me-
sec zelo živahen in prijeten, saj se takrat 
začne spravilo glavnega dela pridelka, na 
katerega smo čakali vse leto. 

Sadni vrt jeseni kar diši od zrelih plo-
dov. Sadje z domačih sadnih vrtov je ve-
činoma namenjeno samooskrbi in more-
biti predelavi. Tako si lahko z malo dobre 
volje pripravimo pravi domači sok, kis, 
kompot, krhlje, žganje, marmelade … 

Veliko vprašanje pa se pojavi, ko je sadje 
potrebno obrati. Večina ljubiteljev sadne-
ga drevja se prav konec avgusta in sep-
tembra sprašuje o najprimernejšem času 
obiranja. Zgodi se, da sadje obiramo pre-
zgodaj, takrat so plodovi manjši, slabšega 

V sadovnjaku se veselimo 
obiranja pridelka
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oz. neizrazitega okusa, pa še skladiščijo se slabše. Tudi pri pre-
poznem obiranju se pridelek slabše skladišči, plodovi odpadajo, 
so mehki in steklasti. Pri določanju optimalnega časa obiranja si 
je že ob nakupu potrebno zabeležiti (zvezek) posamezno sorto. 
S pomočjo literature, v kateri so navedene posamezne lastno-
sti posameznih sort, je zapisan tudi predviden čas obiranja za 
posamezno sorto. V času zorenja se škrob v plodu razgrajuje v 
sladkorje, vzporedno nastajajo arome in druge snovi, s tem pa 
pada trdota plodov in vsebnost kislin. Za dobro sadje po okusu si 
želimo čim višje sladkorje ter arome ob hkratni še vedno dovolj 
trdni konsistenci in ravno pravšnjo vsebnostjo kislin, ki dajejo 
plodu harmoničen okus. Vsebnost sladkorjev v plodovih (jabol-
ka, grozdje …) merimo s pomočjo refraktometra. Trdoto plodov 
strokovnjaki določajo s pomočjo penetrometra. Vsebnost škroba 
pa merimo z jodnim testom. V domačem sadovnjaku si najlažje 
pomagamo z opazovanjem. Tako opazujemo spremembo inten-
zivnosti osnovne barve. Hitro bomo opazili, da z zorenjem klo-
rofil v kožici ploda razpada in zelena barva najprej bledi, nato 
prehaja v vedno močnejšo rumeno oz. značilno sortno barvo. Na-
slednji pokazatelj zrelosti je čvrstost zveze med pecljem ploda 
in plodno pogačo na veji. Plodovi, ki dozorevajo, se vedno lažje 
trgajo, zreli plodovi odpadajo sami. Tudi rjava barva semen v 
peščišču je znak, da plod zori. Sadje lahko obiramo večkrat, ko 
plodovi dozorijo, jih poberemo in pojemo ali shranimo, drugim 
pa damo še nekaj časa za dozorevanje. Zelo pomembno je, da 
sproti odstranjujemo vse gnile plodove, da ne okužijo zdravih. 

Že zdaj pripravimo tudi sadilna mesta za drevesa, ki bi jih radi 
posadili konec oktobra. Dobro načrtujemo, kam bomo posadili 
kakšno sadno vrsto in sorto, pri tem pa upoštevajmo tudi opra-
ševalne odnose. Ob nakupu sadik izbiramo zdrave in pravilno 
razvite sadike. Bolje je, da sajenje opravimo jeseni kot spomladi. 
Jeseni sajene sadike spomladi bolje odženejo, saj se rastline pred 
zimo že ukoreninijo in tla založijo z vodo. Sadilne jame izkoplje-
mo tri tedne pred sajenjem (konec septembra). Konec oktobra, 
ko se drevesnice že založijo z novimi sadikami oz. drevje pra-

viloma že odvrže liste, pa pričnemo s sajenjem. Sadiki posta-
vimo oporo, zemljo, s katero sadiko zasujemo pa obogatimo z 
dolgodelujočim organskim gnojilom plantella organik. Na dno 
pa dodamo sadjarsko gnojilo plantella, ki vsebuje največ kalija, 
manj fosforja ter malo dušika. 

Svetovalci Kluba Gaia

Pisma bralcev

Kam gre denar?
V predzadnji številki Glasnika je bilo v 

sliki in besedi občini postavljeno vpraša-
nje, kako se in se bodo financirale gradnje 
kanalizacij v naši občini. Glede na to, da 
je osrednji del Lavrice sofinanciral gra-
dnjo sekundarne kanalizacije, bi pričako-
vali, da ima občina tudi za druge novogra-
dnje podobno strategijo, ki bi zagotavljala 
enakopravno udeležbo krajanov pri hitrej-
šem komunalnem razvoju. Kaže, da bo 
denarja v naslednjih letih vse manj, to pa 
pomeni, da bo tudi razvoj upočasnjen. Na 
zastavljeno vprašanje pa se občinarjem ni 
zdelo vredno odgovoriti. Vzvišenost je že 
nekaj časa stalnica sodobnega občinskega 
odnosa do domače javnosti! 

Pred časom sem kot občan zastavil 
več pisnih vprašanj in na nekatera dobil 
odgovore, do nekaterih pa menda nisem 

upravičen. Pa jih nisem zastavljal samo za 
osebne informacije, ampak zato, da bi jih 
posredoval občinski javnosti. Prepričan 
sem, da je večina občanov željna vedeti 
še kaj več kot le nekaj izbranih informacij 
enkrat letno v kakšnem intervjuju.

V prvem desetletju samostojne občine 
smo veliko govorili, pisali in delali v sti-
lu, da je za skupnost delati častno, da je 
potreben entuziazem, da je treba lastne 
interese postaviti v »drugi plan« itd. To je 
nemalokrat povzročalo tudi večje medse-
bojne napetosti med občinskimi svetniki 
ter ostre pogovore med pozicijo in opozi-
cijo. Končni efekt je bil, da so se svetniki, 
tudi zaradi zavedanja, da mora biti njih 
delo in plačilo javnosti na voljo, vedno 
odločali za zmerne nagrade, restriktivno 
zaposlovanje, čim manjše občinske stro-

ške ipd. Kako se porablja občinski denar 
pod novim občinskim vodstvom v zadnjih 
treh letih, lahko razberemo iz prejetih po-
datkov. Naredil sem primerjavo z letom 
2006.

Najvišji organ odločanja v občini, ob-
činski svet, je v letu 2006 stal občane 
skoraj 39.000 evrov, v prvem letu man-
data (2007) je stroške več kot podvojil, v 
letošnjem letu pa je v proračunu namenje-
nih za delovanje svetnikov skoraj 105.000 
evrov ali skoraj sedem tisoč evrov na sve-
tnika. V primerjavi z letom 2006 so stro-
ški za delo svetnikov sedaj 2,78-krat večji 
(Slika 1)!

Če je občinski svet najvišji organ, bi 
lahko župana in podžupane imenovali 
prvi občinski gospodarji. V letu 2006 smo 
imeli neprofesionalnega župana ter dva 
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podžupana in stroški so tedaj znašali blizu 
27.000 evrov. V letu kasneje se je zaradi 
profesionalnega župana ta številka pove-
čala na dobrih 66.000 evrov. V letu 2009 
pa je v letnem proračunu namenjenih za 
delo župana in podžupanov 52.300 evrov 
(Slika 2). Ker »občina« ne želi razkriti 
plače župana in podžupanov lahko samo 
izračunamo, da bo vsak dobil za svoje 
delo povprečno 17.400 evrov letno. Kot 
kažejo podatki, ki so prikazani v Sliki 2, 
so se letošnji stroški županovanja, ki je 
primerljivo z načinom dela v letu 2006, 
povečali skoraj za dvakrat. Kot se sliši, 
nam bo politika, proti ustreznemu plačilu, 
vendarle vrnila župana, kar bo pomenilo 
še nekaj več stroškov. A o tem, da potre-
bujemo profesionalnega župana, smo se 
večinsko odločili že na zadnjih volitvah, 
mar ne!

Največji del stroškov za delo in življe-
nje občine gre za občinsko upravo. V letu 
2006 je v njej delalo samo 16 ljudi, načrt 
za leto 2009 pa predvideva že 24 zapo-
slenih. To pomeni, da se je (bo) občinska 
uprava v zadnjih treh letih povečala za po-
lovico, kar je gotovo rekorden korak tudi 
v okviru države. Še veliko bolj izstopa 
porast stroškov za delo uprave (Slika 3). 
V letu 2006 smo za delo uprave porabili 
dobrih 338.000 evrov, letos pa je za delo 
uprave predvidenih skoraj 694.000 evrov. 
Pomeni, da so novi gospodarji v treh letih 
podvojili stroške za občinsko upravo. 

Če seštejemo navedene vrednosti, 
ugotovimo, da smo v letu 2006 porabili 
za delo občine skupaj približno 402.000 
evrov, samo v letu 2009 pa nas bo »obči-
na« stala skupaj približno 850.000 evrov, 
kar je več kot dvakrat toliko! Drugače 
povedano, v enem mandatu bo približno 
1,5 milijona evrov manj za investicije in 
razvoj!

Nedvomno gre za rekordna povečanja 
fiksnih stroškov delovanja občine in pre-
pričan sem, da smo v tem daleč pred vse-
mi občinami. Da je tak porast predlagal 
župan v vsakoletnih proračunih, ni dvo-
ma. Da sta to podprla oba podžupana, tudi 
ni dvomiti, saj sta županova pomočnika 
in tudi ustrezno plačana za to! Vprašati 
bi se bilo treba, kaj delajo ostali občin-
ski »gospodarji« – svetniki ob tako veliki 
zapravljivosti! Sam sem vendar upal, da 
je nekaj »starih« svetnikov pravih de-
mokratov, tistih s preteklimi izkušnjami, 
sposobnih zastaviti svoje ime, za dobrobit 
skupnosti. Kaže, da so raje dobro plača-
ni in tiho, kot da bi nasprotovali svojemu 
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županu. Kako »gospodarijo« svetniki t. i. 
desnih strank, ki naj bi bile klasično go-
spodarno usmerjene? Ne bom spraševal, 
kaj dela opozicija, ker je menda ni. Če pa 
je ni, pomeni, da imamo nekontrolirano 
porabo občinskega denarja in s tem po-
stane zgoraj navedeno zapravljanje ob-
činskega denarja laže razumljivo. A to je 
slaba tolažba, še manj opravičilo. 

Seveda prikazano ni celovita slika de-
janskega stanja. Če so se v teh letih tudi 

občinski prihodki podvojili ali potrojili 
(?), potem je stanje vsaj delno opravičlji-
vo. Pričakujem, da se bo občinski gospo-
dar oglasil in pojasnil tako strahovit po-
rast stroškov za »obstoj« občine! Dejstvo 
je, da zaradi takega povečanja fiksnih 
stroškov ostaja vse manj sredstev za inve-
sticije, ki pripomorejo k napredku občine. 
Se bližamo torej stanju v nekdanjih KS, 
ko je bilo znano reklo »Dnarja ni, nič se 
ne da«?

STROŠKI OBČINSKEGA SVETA

STROŠKI OBČINSKE UPRAVE

STROŠKI ŽUPANA IN PODŽUPANOV
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Naj še enkrat zapišem, da je moje 
oglašanje namenjeno vzpodbujanju raz-
mišljanja, in to različnega (!), o posa-
meznih vsebinah. Tako se tudi v veliki 
meri strinjam z gospodom z Gumnišč in 
njegovim javno izraženim mnenjem, če-
prav ima, kot pošteno prizna, šele triletno 
domovanje med nami. S svoje strani bi 
njegovim ugotovitvam dodal le kakšno 
manjšo opazko. Sam sem odplul iz ob-
činskih voda v državne sfere po enajstih 
letih, moj naslednik pa že po enajstih 
mesecih. Nekaj malega je v tem razlike, 
kajne! O pozabljeni obljubi in prevaranih 
volivcih si je nekdo že upal pisati. Ugo-
tavljam tudi, da gospod ni razumel mo-
jega pisanja o občinskih avtih, kjer sem 
skušal prikazati nepotrebne stroške zaradi 
velikega števila vozil v občinski upravi in 
njihovega pretežno mirujočega stanja. Za 
pogovor o vodenju železnic, ga vabim na 
debato ob kavi, bo bolj prijetno, kot pa da 
ponavlja, kar je nekje nekoč prebral! 

Ob koncu naj zapišem, da je vse to do-
gajanje za naše občestvo vendarle kori-
stno, saj le ob novih spoznanjih in lastnih 
izkušnjah zori zrelost volivcev in s tem 
lokalna demokracija. Vemo tudi, da vsaka 
šola nekaj stane, torej tudi v lokalni sku-
pnosti ni nič drugače. Neprijetno je, če je 
ta šola predraga, pa čeprav gre denar iz 
skupnega žepa. Vsaj tako je moje mne-
nje! In da ne ostanem brez konkretnega 
predloga, bi rekel, g. župan, nehajte za-
poslovati dodatnih ljudi, četudi letošnji 
plan zaposlovanja še niste izpolnili. Raje 
se posvetite notranji reorganizaciji dela.

Jože Jurkovič,
Škofljica

--------------------------------------------------

»Kam gre denar?«  
(odgovor)

Kot tajnica občine ne morem odgovo-
riti na vsa vprašanja, ki jih postavlja dr. 
Jurkovič, saj za to nimam pooblastil, niti 
mandata, bom pa k njegovemu članku 
skušala podati nekaj pojasnil oziroma do-
polnil.

Občinska uprava zgledno sodeluje z 
uredništvom Glasnika in skuša na vsa 
vprašanja odgovoriti pravočasno in razu-
mljivo, vloge občanov pa obravnavamo v 
skladu s pozitivno zakonodajo. Do infor-
macij javnega značaja lahko občani do-
stopajo v skladu z Zakonom o dostopu do 
informacij javnega značaja. Informacija 
javnega značaja je informacija, ki izvira 
iz delovnega področja organa, nahaja pa 

se obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, re-
gistra, evidence ali drugega dokumentar-
nega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v 
sodelovanju z drugim organom ali prido-
bil od drugih oseb. Velja načelo materiali-
zirane oblike. Dokument mora v času od-
ločanja obstajati, zavezanci ga niso dolžni 
ustvariti na zahtevo prosilca. Uprava po 
prejemu vloge najprej preveri, ali zahte-
vana informacija sploh je informacija jav-
nega značaja in ali z njo razpolaga. Če z 
njo ne razpolaga, mora zahtevo za dostop 
zavrniti, če pa je informacija javno obja-
vljena (npr. splet), vlagatelja zgolj napoti 
na vir informacije. 

Plače župana, obeh podžupanov in ob-
činskih svetnikov se oblikujejo v skladu 
z Zakonom o sistemu plač v javnem sek-
torju (ZSPJS, Ur. l. RS, št. 56/2002 in na-
slednji). V skladu s Prilogo 3 (Uvrstitev 
funkcij v plačne razrede) je župan občine, 
ki šteje od 5.001 do 15.000 prebivalcev, 
uvrščen v ciljni 51. plačni razred, plač-
ni razred podžupana pa določi župan ob 
upoštevanju obsega podžupanovih po-
oblastil in je določen v razmerju od 36. 
do 43. plačnega razreda. Oba podžupana 
imata določen ciljni 38. plačni razred. V 
skladu s Prilogo 1 (Plačna lestvica), ki je 
veljavna od 1. julija 2008, znaša 51. plač-
ni razred 3.354,63 € bruto, 38. plačni ra-
zred pa 2.014,70 € bruto. 

Čemu poudarek, da gre za ciljni plačni 
razred? Ker se funkcionarjem ta plača za-
gotavlja postopoma, skozi institut odpra-
ve plačnih nesorazmerij v več zaporednih 
letih, dodatno pa je bila znižana za 4 % na 
podlagi Zakona o začasnem znižanju plač 
funkcionarjem. Zato ker župan opravlja 
funkcijo neprofesionalno, mu pripada 50 
% plače, ravno tako podžupanoma. Pred 
pričetkom uporabe omenjenega zakona 
(pred 1. 3. 2006) je podžupanom plačo 
določal župan, po lastnem preudarku, da-
nes pa je ta predpisana. V skladu s Pra-
vilnikom o plačah oziroma plačilih za 
opravljanje funkcij župana in podžupana 
ter člana občinskega sveta in nagradah 
delovnih teles občinskega sveta ter čla-
nov drugih občinskih organov ter o po-
vračilih stroškov, ki ga je na 4. redni seji 
8. 3. 2007 sprejel Občinski svet Občine 
Škofljica, pripada za opravljanje funkcije 
občinskim svetnikom sejnina za delo, ki 
ga opravijo, in sicer, za udeležbo na sejah 
sveta 11 % plače župana ter za udeležbo 
na sejah delovnih teles 2,5 % plače župa-
na. Do uveljavitve omenjenega pravilnika 
so prejemali svetniki prejšnjega sklica za 

udeležbo na seji 12 % županove plače, 
za prisotnost na sejah delovnih teles 3 %, 
prejemali pa so tudi 4 % sejnine za opra-
vičeno odsotnost s seje, kar so svetniki z 
navedenim pravilnikom ukinili. Če sve-
tnika na sejo sveta ni, mu sejnina ne pri-
pada. Svetniki so pravilnik v marcu 2007 
sprejeli tudi zato, ker se je z uveljavitvijo 
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 
plača župana zvišala in so na ta način sku-
šali preprečiti povečanje sejnin. 

Potrebno je povedati, da na znesek le-
tno izplačanih sejnin pomembno vpliva 
tudi število izvedenih sej. Teh je bilo v 
letu 2006 le šest, v letu 2007 deset in v 
letu 2008 devet. Za leto 2009 se predvide-
va izvedba 11 sej. 

Občinska uprava na današnji dan šteje 
22 javnih uslužbencev. Od tega jih je 14 
zaposlenih v okviru občinske uprave, se-
dem jih je zaposlenih v režijskem obratu 
in eden v medobčinskem inšpektoratu, 
torej v skupni občinski upravi občin Ig 
in Škofljica. Zaposleni v režijskem obra-
tu izvajajo dela in naloge gospodarskih 
javnih služb in upravljanja s premože-
njem občine, kot so skrb za upravljanje s 
cestami, pokopališči, javno razsvetljavo, 
vodovodi, čiščenje in vzdrževanje pro-
storov, upravljanje z dvorano in podob-
no. Zaposleni so vodja režijskega obrata, 
administrator, dva hišnika, dve čistilki in 
upravnik večnamenske športne dvorane. 

Uprava šteje 14 javnih uslužbencev, 
od česar je 10 uradnikov in 4 strokovno-
tehnični uslužbenci. Dva uslužbenca sta 
zaradi invalidnosti zaposlena za skrajšan 
delovni čas z določenimi omejitvami. V 
medobčinskem inšpektoratu je zaposlena 
ena uradnica. 

Plače uslužbencev so oblikovane v skla-
du z Zakonom o sistemu plač v javnem 
sektorju. Ustreznost plač in izpolnjevanje 
kadrovskih pogojev, ki jih predpisuje Za-
kon o javnih uslužbencih, je v letu 2008 
preverila inšpektorica za sistem javnih 
uslužbencev, redni nadzor nad plačami pa 
je vršil tudi Nadzorni odbor Občine Ško-
fljica in zunanja revizorska družba, ki ni 
odkrila nepravilnosti. 

Uprava se je od leta 2006 do danes po-
večala v naslednjem številu in iz nasle-
dnjih razlogov: 

zaradi prenosa izvajanja finančno-raču-
novodskih storitev z zunanjega izvajalca 
(računovodskega servisa) na občino je bilo 
potrebno dodatno sistemizirati delovno 
mesto računovodje in delovno mesto ad-
ministratorja – skupaj dve delovni mesti;
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zaradi otvoritve nove večnamenske 
športne dvorane je bilo potrebno dodatno 
sistemizirati delovno mesto dveh čistilk 
in zaposliti upravnika dvorane – skupaj 
tri delovna mesta; 

zaradi izvedbe vseh investicij, priprave 
novega prostorskega plana, povečanega 
priseljevanja in s tem povečanja števila 
upravnih zadev smo dodatno zaposlili 
višjega svetovalca za investicije ter sveto-
valca za urbanizem – skupaj dve delovni 
mesti. 

Pred letom 2007 je storitev računo-
vodstva izvajalo zunanje računovodsko 
podjetje, spričo vedno večjega obsega 
del (povečanega števila faktur in ostalih 
dogodkov) pa je dolgoročno sodelovanje 
odpovedalo. Po tehtnem premisleku in 
oceni stroškov ter koristi je padla odloči-
tev, da je najbolj smotrno računovodske 
storitve izvajati v okviru uprave. Enak 
premislek je bil opravljen tudi pred zapo-
slitvijo dveh čistilk in odpovedjo pogodbe 
čistilnemu servisu, saj je potrebno čišče-
nje večnamenske športne dvorane zagota-
vljati redno, vsak dan ob istem času, stro-
ški čistilnega servisa pa bi bili previsoki. 

Poudariti je potrebno, da naša občina 
sodi med hitreje rastoče občine v Slove-
niji in da je pripad upravnih zadev, ki so 
posledica povečanega priseljevanja, vsa-
ko leto večji. Delo uprave, ki z upravnimi 
storitvami dnevno oskrbuje vedno večje 
število občanov, nudi servis novim in no-
vim investitorjem, ki na območju občine 
gradijo objekte za trg, in obenem vodi 
tudi izvedbo večjega števila občinskih 
investicij, se zelo razlikuje od dela tako 
imenovanih »statičnih« občin, ki se s to-
vrstno problematiko ne srečujejo. Vedno 
več pa je tudi obveznosti, ki jih občinam 
nalaga država. Včasih so te naloge name-
njene servisiranju občanov, veliko pa je 
tudi takšnih, ki povzročajo zgolj dodatno 
administracijo (priprava poročil, statistik 
...). S sredstvi, ki so navedena na postav-
ki uprave, se financira večina materialnih 
stroškov občine in niso odvisni od števila 
zaposlenih.  

V enem od naslednjih glasil bomo delo 
naše uprave skušali podrobneje predsta-
viti.

Lorena Goričan 

Zahteva za 
pravico do 
odgovora

Spoštovani gospod Petrič,

v zadnji številki Glasnika sem v Uvo-
dniku z začudenjem prebral, da me mo-
tijo kritični zapisi na račun dela občinske 
uprave, kar sem povedal na majski seji 
občinskega sveta. S takšno interpretacijo 
svojega mnenja, izraženega na majski seji 
občinskega sveta, se nikakor ne strinjam. 

Nikoli me ni motila kritika, posebno če 
je upravičena, moti pa me, če je kritika 
neupravičena in nepreverjena. Resnično 
si želim, da pisci člankov v Glasniku vsa-
ko zadevo, o kateri pišejo, prej dobro pre-
verijo, ne pa da posplošeno pišejo o stva-
reh in kritizirajo upravo ali kogar koli tudi 
takrat, ko si tega ne zasluži. Da bi lahko 
urednik in člani verodostojno poročali o 
stvareh in dogodkih, pa se morajo teh tudi 
udeleževati, začenši z redno udeležbo na 
sejah občinskega sveta. Nisem in ne bom 
zagovarjal dela uprave, ki pri obilici dela 
naredi tudi kakšne napake, ne želim pa, da 
se neosnovano ustvarja vtis, kot da je vse 
narobe in se nič ne dela. 

S spoštovanjem! 

Ivan Jordan

Nova slovenska zaveza
OO Škofljica

pisatelj

ALOJZ REBULA
petinosemdesetletnik

Ob občinskem prazniku vas vabimo na 
literarni večer, na katerem se bomo z romani pisatelja  

Alojza Rebule sprehodili skozi  
slovensko zgodovino 20. stoletja.

Pogovor bo vodil Iztok Petrič, odgovorni 
urednik Glasnika, na prečno flavto nam  

bo zaigrala Ana Lina Škorc.

Četrtek, 10. septembra 2009, ob 19. uri v  
kulturni dvorani na Škofljici.
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Želite narediti nekaj zase? 
PRIDRUŽITE SE NAM NA vadbI in poskrbite za svoje telo in dobro počutje

      DVORANA GLINEK NA GLINKU PRI ŠKOFLJICI

JOGA
Če hočemo doseči zdravje in zadovoljstvo, moramo uravnotežiti vse aspekte našega bitja in prav to nam omogočajo
metode in tehnike joge. Sistematično in postopoma nas preko telesnih položajev, dihalnih vaj, sproščanja, 
poglabljanja vase in pozitivnega načina mišljenja vodijo k fizičnemu zdravju, umiritvi duha, spoznavanju samega sebe
in opuščanju vseh iluzij in predsodkov, ki nam onemogočajo, da bi resnično polno zaživeli.
Vadba joge poteka 2 x tedensko po 120 minut.

PILATES
Pilates je celostna telesna vadba, ki nosi poudarek na težje dostopnih, manjših in šibkejših mišicah, ki pripomorejo k 
pravilni in zdravi telesni drži, krepitvi mišic in kardiovaskularnega sistema, izboljšani telesni pripravljenosti in 
koordinaciji, ter bolj poudarjenemu samozavedanju. Vadba je primerna tudi za rehabilitacijo po poškodbah.
Začetna vadba  -  trening poteka 1x tedensko in traja 60 min 
Nadaljevalna skupina – trening poteka 2x tedensko in traja 60 min

ZARJA
Program Zarja je oblikovan za tiste, ki si želijo zdravi in spočiti vstopiti v nov dan. Zajema vaje za ogrevanje, krepitev 
mišic, vaje za raztezanje in ob samem koncu treninga vaje za sproščanje.
Jutranja vadba - poteka 2x tedensko in traja 60 min 

AEROBIKA s Špelo
Srednje intenzivna aerobna vadba – vadba poteka 2x tedensko in traja 60 min 

MIGIMALČEK  - PLES ZA NAJMLAJŠE
Naj vaši malčki zaplešejo v odlični družbi plesnih inštruktorjev. Ukvarjanje s plesom otroku omogoča dobro 
spoznavanje telesa in predvsem obvladovanje le tega. Ples pa slehernemu otroku nudi obilo zabave.
Ples za najmlajše poteka 1x tedensko

PLESNI VEČERI ZA ODRASLE
Mnogi vaši prijatelji, znanci se zabavajo ob plesu; ne ostanite ob strani! Skrajni čas je, da se jim pridružite in 
nenazadnje je plesanje zdravo, zabavno in nadvse družabno - pravzaprav bi lahko rekli, da je ples izvrstna rekreacija. 
Enkrat tedensko se boste lahko v ritmih glasbe zazibali pod strokovnim vodstvom učiteljev iz Plesnega mesta Lj.. 
Ples za odrasle poteka 1x tedensko in traja 60 min

      DVORANA GASILSKI DOM NA PIJAVI GORICI

AEROBIKA
Napredna skupina 1 - trening poteka 2x tedensko in traja 60 min
Napredna skupina 2 - trening poteka 2x tedensko in traja 60 min
Nizko intenzivna vadba - trening poteka 1x tedensko in traja 60 min

        DVORANA NA OSNOVNI ŠOLI ŠKOFLJICA

ŠOLA ŠPORTA
Skozi igro in ob spremstvu izkušenih inštruktorjev otroke popeljemo v svet športnih iger, pravega športnega duha in 
sklepanja novih prijateljstev. Skupine so tudi v letošnjem letu razdeljene na predšolske in šolske otroke. 
Vadba poteka 1x tedensko in traja 60 min

Če vas zanima obisk katerekoli vadbe  in bi se nam radi pridružili, vas vabimo, da nam svojo izbiro ali vprašanja 
sporočite  na  e-mail: sasa.cimerman@siix.com ali na tel. 040 688 222 (Saša) - za dvorano Glinek 
ali na  e-mail: janez.ales1@siol.net  ali na tel. 051 416 286 (Anja) - za dvorano na Pijavi Gorici in O.Š. Škofljica

Cenik in urnik vadb bosta predvidoma objavljena v sredini septembra na spletni strani www.oddaja.over.net in 
www.sportniizziv.com

ROJSTNODNEVNO PRAZNOVANJE
Rojstnodnevni žur za vašega otroka 

lahko pripravite tudi v 
večnamenski dvorani Glinek.

Veliko prostora za gibanje, tobogan, 
napihljivi grad so vsekakor dobrodošli 

za veliko gibanja in otroške užitke.
Za vse informacije smo vam na voljo na 

gsm: 040 688 222 (Saša)
ali na spletni strani http://oddaja.over.net/
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IŠČETE ZAPOSLITEV?
Za polovični delovni čas zapo-

slimo natančno, vestno in urejeno 
osebo za čiščenje poslovnih pro-
storov. 

Pisno prijavo pošljite na naslov: 
TAMASCHI, d. o. o., Ljubljana, 
Ravenska pot 18, 1291 Škofljica.

PRODAM
skladiščno-proizvodne prostore v 

velikosti 600 m2 in 500 m2 dvorišča 
v industrijski coni Velike Lašče. 
Tel. 041 689 834.

Prisrčno vas vabim 
na svojo prvo razstavo 

unikatnih izdelkov 
iz porcelana.

Razstava bo potekala 
v prostorih 

Občine Škofljica
od 20. do 22.  

septembra 2009 
od 9.00 do 20.00 ure.

Boris Ostrež

VABILO
Turistični društvo Lavrica vabi svoje člane (in tudi vse tiste, ki bi želeli postati 

naši novi člani in imate ideje za popestritev naše dejavnosti) na delavnico aranžira-
nja cvetja, ki bo dne 16. 9. 2009 s pričetkom ob 18. uri v kulturni dvorani na Lavrici. 
Delavnico bo vodila naša članica gospa Klavdija Žabjek, ki ima na tem področju 
mnogo izkušenj. Vse udeležence delavnice naprošam, da s seboj prinesejo posodo 
za aranžiranje, cvetje ter zelenje z domačega vrta in primerno orodje za rezanje 
cvetja. 

Prispevek na udeleženca znaša 5 evrov. 
Prijave do 14. 9. 2009 na tel. 031 874 146 sprejema Slavka Kregar.

Slavka Kregar, TD Lavrica

VA B I L O
Ob prazniku Občine Škofljica vas vabimo na

SLAVNOSTNO SEJO 
OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE ŠKOFLJICA

v torek, 1. septembra 2009, ob 18. uri
v kulturno dvorano na Škofljici

ter na

OSREDNJO PRIREDITEV S SLOVESNO 
PODELITVIJO OBČINSKIH PRIZNANJ IN 

KONCERTOM PRIFARSKIH MUZIKANTOV

v petek, 18. septembra 2009, ob 19. uri
v večnamensko športno dvorano na Škofljici.

Občinsko praznovanje je preplet različnih trenutkov, 
ko se ozremo v preteklost in pomislimo na prihodnost, zato vljudno vabljeni na 

naše prireditve. 

Župan, uprava in občinski svet Občine Škofljica
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Razvedrilo

Vicoteka

REŠITEV (vodoravno): HELENA, BLAGNE, ASO, RAB, SNI, TLO, TISK, FK, IKTINOS, VK, TEN, RAZGLAŠENOST, 
ARARA, ANILIN, VISOKI KANIN, NAL, VAKAT, INO, OKLO, IST, NINAWA, NAKLO, EZ, LE, BOG, IČ, CEPIN, UČNINA, 
MARSELJEZA, SE, KLESAR (geslo): HELENA BLAGNE.

V norišnici
Zunaj noč, megla. V norišnici 
tišina. Vsa vrata zaklenjena. 
Nenadoma se odpro vrata na 
hodnik in skoznje se priplazi 
ducat norcev. Utišajo paznika, 
se splazijo v klet, onesposobijo 
alarmne naprave, prerežejo te-
lefonske žice, pretepejo paznika 
na recepciji, vlomijo v skladišče, 
ukradejo lestev in vrv, stečejo k 
zidu, zlezejo nanj po lestvi, na 
drugi strani dol po vrvi. Spodaj jih 
že čaka tovornjak, v katerega se 
hitro vkrcajo in odpeljejo.
Po kakem kilometru reče vodja:
“Generalka uspela! Gremo na-
zaj!”

Ljudožerci
Raziskovalec se je globoko v 
amazonskem pragozdu nenado-
ma znašel obkoljen med skupino 
krvoželjnih domorodcev. Ko je 
ocenil situacijo, si je tiho rekel:
“Ljubi Bog, nasrkal sem.”
Nenadoma pa ga je osvetlil snop 
svetlobe z neba in mogočen glas 
je zadonel:
“Ne, nisi nasrkal. Vzemi tisto 
skalo pri tvojih nogah in jo zabriši 
v glavo njihovega poglavarja, ki 
stoji pred tabo.”
Tako je raziskovalec dvignil 
omenjeno skalo in poglavarju 
zmečkal glavo. Globoko zadihan 
je obstal nad negibnim telesom, 
obkoljen z množico šokiranih 
in močno pretresenih domo-
rodcev.
Takrat je znova zadonel glas z 
neba:
“V redu, zdaj si nasrkal.”

Opravljanje
Štiri prijateljice so opravljale 
svoje može.
“V moževem žepu sem našla lju-
bezensko pismo!” je rekla prva.
“Jaz pa pornografske slike!” se 
je oglasila druga.
“Jaz sem pa v njegovem suknjiču 
odkrila kondom in vanj naredila 
luknjico, preden ga je uporabil,” 
se je pohvalila tretja.
Tedaj je četrta padla v neza-
vest.

?
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HERMAN 
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RAZTEGLJIV 
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PREBIVALEC 
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ANTIČNI 
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 NAUK, 
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STVO
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VLADO 
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HČI V 
GRŠKI 
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CEPINOV 
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(MOSUL)
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 IKTINOS: starogrški arhitekt NINAWA: iraška provinca
 BULL: britanski komponist VAKAT: praznina

A5

36 strani

izhaja na 14 dni

1,50 €
popust za

naročnike

slikovne križanke

kombinacijska 

križanka

križanka s 

številkami

lov za številkami

slikovni lov

kviz

uganke

sudoku

slikovni sudoku

Bučko vam razlaga

VSEBINA





PROGRAM PRIREDITEV 
OB OBÈINSKEM PRAZNIKU

PROGRAM PRIREDITEV 
OB OBÈINSKEM PRAZNIKU

NEDELJA, 30. AVGUSTA 2009 SREDA, 16. SEPTEMBRA 2009
OBÈINSKO PRVENSTVO V TURNIR V ODBOJKI
MALEM NOGOMETU NA TRAVI ob 17. uri v telovadnici Zavoda sv. Franèiška Saleškega v Želimljem
od 9. ure dalje na igrišèu v Babni Gorici organizator: Športno rekreacijsko društvo Kosec
organizator: MTB Lavrica, Nogometna sekcija

DELAVNICA ARANŽIRANJA CVETJATOREK, 1. SEPTEMBRA 2009
ob 18. uri v kulturni dvorani na LavriciSLAVNOSTNA SEJA OBÈINSKEGA 
organizator: TD LavricaSVETA OBÈINE ŠKOFLJICA 

ob 18. uri v kulturni dvorani na Škofljici 
organizator: Obèina Škofljica ODPRTJE PREGLEDNE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE 

FOTO SEKCIJE KUD ŠKOFLJICA
NEDELJA, 6. SEPTEMBRA 2009 ob 19. uri v Knjižnici Škofljica 
TURNIR TROJK V ODBOJKI NA MIVKI organizator: KUD Škofljica
od 11. ure dalje na igrišèu RC ROYAL CLUB v Smrjenah
organizator: Športno-turistièno društvo Club Royal

PETEK, 18. SEPTEMBRA 2009
ODPRTJE VRTCA LANOVOSREDA, 9. SEPTEMBRA 2009
ob 18. uri v Vrtcu LanovoSREÈANJE ÈLANOV KO ZB NOV ŠKOFLJICA, KRAJANOV 
organizator: Obèina Škofljica TER DOMICILNE ENOTE 1. SPUB TONETA TOMŠIÈA OB 

SPOMENIKU PRI GROBNICI PADLIH BORCEV
pohod ob 14. uri izpred gasilskega doma na Pijavi Gorici OSREDNJA PRIREDITEV S SLOVESNO PODELITVIJO 
sreèanje ob 15. uri v Brezju nad Pijavo Gorico OBÈINSKIH PRIZNANJ IN KONCERTOM PRIFARSKIH 
organizator:  KO ZZB NOB Škofljica MUZIKANTOV 

ob 19. uri v veènamenski športni dvorani na Škofljici
ÈETRTEK, 10. SEPTEMBRA 2009

organizator: Obèina Škofljica ZDRAVA PREHRANA Z MERJENJEM OSNOVNIH 
ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ

SOBOTA, 19. SEPTEMBRA 2009(predavanje Majde Zalar, patronažne sestre)
ob 9. uri v gasilskem domu v Želimljem BALINARSKI TURNIR 
organizator: DU Škofljica ob 8. uri na balinišèu pri Piceriji Ona

organizator: BŠK Balinèek Škofljica
VEÈER S PISATELJEM DR. ALOJZIJEM REBULO
ob 19. uri v kulturni dvorani na Škofljici OTROŠKO DOPOLDNE
organizator: OO NSZ Škofljica

od 9. do 12. ure v telovadnici ali na igrišèu pri OŠ Škofljica
organizator: Obèina ŠkofljicaPETEK, 11. SEPTEMBRA 2009

LJUBITI KOGA ALI KAJ
SODOBNI PRIKAZI GAŠENJA(predavanje Berte Golob, dipl. slavistke in pisateljice)
od 9. do 12. ure na igrišèu pri OŠ Škofljica

HAGADA organizator: GZ Škofljica
(avtorski projekt Gregorja Èušina, igralca MGL)
ob 18. uri v kulturni dvorani na Škofljici TRŽNICA POD RUSKOVIM KOZOLCEM
organizator: Župnijska karitas Škofljica

od 8. do 13. ure pod Ruskovim kozolcem pri OŠ Škofljica
organizator: Marjan Èuèkin in Mateja Petriè Èuèkin v sodelovanju z 4. VEÈER NA VASI – SELA 2009
Obèino Škofljicaob 18. uri na Selah

organizator: TD Lavrica 
SLOVESNO ODPRTJE RAZSTAVE STARODOBNIKOV 

SOBOTA, 12. SEPTEMBRA 2009 ob 12. uri na Gospodarskem razstavišèu v Ljubljani
DAN KOŠARKE IN NOGOMETA NA ŠKOFLJICI sodeluje: OTC ŠKOFLJICA
od 10. ure dalje na igrišèu in v veènamenski športni dvorani na 
Škofljici SLOVESNO ODPRTJE RAZSTAVE UNIKATNIH 
organizator: Športno društvo Korenine

IZDELKOV IZ PORCELANA
(razstavlja Boris Ostrež) TENIŠKI TURNIR DVOJIC
ob 17. uri v kulturni dvorani na Škofljiciod 11. ure dalje na igrišèu RC ROYAL CLUB v Smrjenah
organizator: TD Škofljicaorganizator: Športno-turistièno društvo Club Royal

PONEDELJEK, 14. SEPTEMBRA 2009 ÈETRTEK, 24. SEPTEMBRA 2009
KOLESARSKI IZLET PO OBÈINI SLOVESNA AKADEMIJA OB 50-LETNICI ŠD ŠKOFLJICA
zbirališèe ob 17. uri pred kulturno dvorano na Škofljici ob 18. uri v avli OŠ Škofljica
organizator: Športno rekreacijsko društvo Kosec organizator: ŠD Škofljica

TOREK, 15. SEPTEMBRA 2009
SOBOTA, 26. SEPTEMBRA 2009RAZVITJE PRAPORA ÈEBELARSKEGA DRUŠTVA 
GASILSKI KVIZŠKOFLJICA S PRILOŽNOSTNIM PROGRAMOM
od 9. ure dalje v prostorih OŠ Škofljicaob 17. uri pred društvenim èebelnjakom na Škofljici

organizator: Èebelarsko društvo Škofljica organizator: GZ Škofljica


