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Kazalo - Uvodnik

Uvodnik
Kje smo, se v teh dneh zagotovo sprašujejo vsi, ki se pripravljajo 

na bližajoče se lokalne volitve. Odgovor naj bi jim prinesel ideje 
za odgovor na naslednje vprašanje – kam bomo šli? Ob tem bi bilo 
zanimivo vedeti tudi, ali si zastavljajo na primer vprašanje – koliko 
sem sam pripomogel, da smo tukaj, in ali bomo zaradi tega lahko 
šli naprej? Je koga morda obšla celo slaba vest in se bo zaradi tega 
umaknil iz lokalne politike? Glede na to, da sem spremljal veči-
no sej občinskega sveta, bi zlahka napravil karakteristiko vsakega 
svetnika oziroma svetnice posebej. Pa naj z mirno vestjo zapišem 
zgolj to, da bi osebno v nov občinski svet postavil zgolj tretjino 
sedanjih svetnikov. Ta številka prinaša osebno refleksijo svetnika, 
razmišljanje nekdanjega župana, nekaj pa so zapisale tudi stranke 
na zanje odmerjenem mestu. Naj vse to pripomore k temeljitemu 
razmisleku o prihodnosti naše občine.

Župana Boštjana Riglerja smo povabili, da prek Glasnika na-
govori občane ob občinskem prazniku, hkrati pa mu zastavili 
nekaj vprašanj o naših največjih projektih, da bi občanom lahko 
posredovali nekaj svežih informacij o tem, kako stvari stojijo. Za 
prihodnjo številko pa je napovedal prispevek, v katerem bo podal 
pregled štiriletnega županovanja.

Veliko boste izvedeli iz intervjuja z Romanom Brunškom, pro-
fesorjem in novim ravnateljem Javnega zavoda Osnovna šola in 
vrtec Škofljica. Med drugim smo mu zastavili nekaj konkretnih 
vprašanj o morebitnem dvoizmenskem pouku, gradnji nove šole 
in vrtca, pa tudi o govoricah, ki burijo duhove. Tudi zavrnitev 155 
otrok, za katere ni prostora v občinskem vrtcu, se še ni polegla. 
Občan je poslal ostro pismo, v katerem pojasnjuje, da je pravilnik 
za sprejem otrok v vrtec protiustaven in da ga bo, potem ko so vsi 
drugi organi dvignili roke, poslal v preverbo na ustavno sodišče. 
Kaj to pomeni za občino, bomo videli, če bo občan napoved ure-
sničil. Pričakujemo, da se bo na njegovo pisanje odzval župan ali 
občinska uprava, morda celo občinski svet, ki je pravilnik potrdil.

Ko bo pričujoča številka prišla v vaše nabiralnike, se bo začel 
pouk, ceste bodo nagnetene z vozili, nevarno bo zlasti na Lavrici, 
saj se je začelo urejanje križišča s Kamnikarjevo ulico, sledilo pa 
bo še križišče z Jagrovo. Potrebovali bomo mnogo potrpežljivosti 
in pozornosti. Upoštevajte signalizacijo in bodite strpni, odstopite 
prednost vozilu, ki se želi vključiti v promet, mnogim boste polep-
šali dan, saj jim ne bo treba izsiljevati. Naj te besede nadomestijo 
tiste, ki bi jih pričakovali od občinskega sveta za varnost v cestnem 
prometu.

Vsem bralkam in bralcem želim prijeten začetek novega šolske-
ga leta. Naj nam bo vsem v izziv!

Iztok Petrič,
odgovorni urednik

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: Nataša 
Kovačič, Maja Novak, Bojan Pirnat, Andrej Pogačnik, produkcija: AMSET, d. o. 
o., Grosuplje, tel.: 01 7865 795, e-mail: amset@siol.net; lektoriranje: Jan Grabnar 
(razen: uradnih objav, oblikovanih oglasov in prepozno oddanih prispevkov); tisk: 
Partner graf, d. o. o.; distribucija: Pošta Škofljica; naslov uredništva: GLASNIK, 
Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, tel.: 01 360 16 00,  
e-mail: glasnik.skofljica@gmail.com, www.skofljica.si.

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

Prispevke za prihodnjo številko, zbiramo do 
vključno 15. septembra.
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Novice iz občinske hiše

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE ŠKOFLJICA
sreda, 1. septembra 2010, ob 19. uri

v kulturni dvorani v Škofljici

ODKRITJE SPOMENIKA JOŽETU PRIVŠKU
petek, 17. septembra 2010, ob 18. uri

pred zgradbo občine Škofljica

OSREDNJA PRIREDITEV S SLOVESNO  
PODELITVIJO OBČINSKIH PRIZNANJ IN  

KONCERTOM ALENKE GODEC
petek, 17. septembra 2010, ob 19. uri

v večnamenski športni dvorani v Škofljici

RAZIGRANO OTROŠKO DOPOLDNE
sobota, 18. septembra 2010, od 9. do 13. ure 

na igrišču OŠ Škofljica

»Tisoč besed ne pusti tako globokega vtisa
kakor eno samo dejanje,« je zapisal H. Ibsen, zato 

vljudno vabljeni na prireditve ob prazniku Občine Škofljica.

Župan, uprava in občinski svet Občine Škofljica

Voščilo
So trenutki, ko začenjamo in upamo,

so dnevi, ko zaključujemo  
in vrednotimo,

so dnevi, ko se veselimo  
in praznujemo,

zato vam, spoštovani občanke in 
občani, iskreno čestitam ob prazniku 
Občine Škofljica, ki ga praznujemo 
1. septembra v spomin na začetke 
šolstva, vendar pa se bodo prireditve 
odvijale še ves mesec. Povabim vas, 
da se jih udeležite, saj nas to povezuje 
in bogati, nam vliva nov optimizem in 
nas utrjuje v pripadnosti lokalni sku-
pnosti. 

Boštjan Rigler
župan   

Lanski prispevek ob občinskem prazni-
ku sem začel z besedami: »Leto je hitro 
naokoli …« Letos pa se ob občinskem 
prazniku poraja misel, da tudi štiri leta 
hitro minejo. V naravi je vse dogajanje 
vezano na utečene in v milijonih let pre-
izkušene cikle. Menjavata se noč in dan, 
menjavajo se letni časi, podnebne dobe. 
Nekaj podobnega je zaznati tudi v življe-
nju posameznika, družbe in tudi lokalne 
skupnosti.  

Z letošnjimi dogodki v počastitev pra-
znika naše občine se zaključuje štiriletni 
mandat ekipe, ki ste ji volivci zaupali vo-
denje občine na zadnjih lokalnih volitvah. 
Zato bo letošnje praznovanje – pa naj nam 
bo to všeč ali ne – tudi pod vtisom skoraj-
šnjih volitev. V naslednjih tednih se bodo 
še bolj intenzivno kresala mnenja o tem, 
kaj je bilo v zadnjem mandatu prav in kaj 
narobe, kdo je zaslužen za uspehe in kriv 
za zamujene priložnosti, soočali se bodo 
različni pogledi na prihodnost … Kljub 
vročičnemu septembrskemu obdobju pa 

ne pustimo, da bi predvolilna dogajanja 
izničila bistvo praznovanja. 

Občina Škofljica je nastala ob reformi 
lokalne samouprave leta 1995 in je le-
tos v petnajstem letu svojega delovanja. 
Dovolj, da je vzpostavila vzvode normal-
nega delovanja, a premalo, da bi uspela 
uresničiti vse projekte, s katerimi bi na-
domestila zaostanek na ključnih podro-
čjih. Premalo tudi za vzpostavitev močne 
identitete vseh območij in občanov z našo 
lokalno skupnostjo. Prav zato so prazni-
ki pomembni, saj nas združujejo in nam 
odpirajo jasnejše poglede v prihodnost. 
Naš praznik je močno povezan z vzgojo, 
izobraževanjem, učenjem, spoznavanjem, 
inovativnostjo, odličnostjo, poštenostjo. 
Vse to so pojmi, ki jih lahko in moramo 
povezovati s kakovostnim izobraževal-
nim procesom in jih je prav gotovo močno 
cenil tudi Fran Saleški Finžgar, začetnik 
organiziranega izvajanja šolske vzgoje v 
naših krajih. Te vrednote skušamo žive-
ti tudi kot posamezniki in družba, prav 

gotovo pa so jih v dosedanjem življenju 
in delu udejanjali dobitniki občinskih na-
grad. Ob letošnjem praznovanju bomo še 
posebej počastili spomin na našega ob-
čana, cenjenega slovenskega skladatelja 
Jožeta Privška, ki je s svojim talentom in 
delom globoko zaznamoval razvoj slo-
venske glasbene ustvarjalnosti.

Praznovanja so torej lepa priložnost, da 
se poveselimo lepše plati življenja. Dru-
štva in posamezniki so tudi letos skupaj 
z Občino Škofljica pripravili pester nabor 
najrazličnejših prireditev, ki se bodo zvr-
stile septembra. Vabim vas, da se jih sku-
paj udeležimo in proslavimo naš praznik.

Iskrene čestitke.
Boštjan Rigler,

župan

Spoštovani občanke in občani!
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Novice iz občinske hiše 

Vabimo vas v zobno ordinaci-
jo PreNaDENT v Dragi na Igu, 
kjer hitro in kvalitetno poskrbi-
mo za zdravje vašega zobovja 
in vam zagotovimo lep nasmeh. 
Ponujamo estetske plombe, pro-
tetično oskrbo, zdravljenja zob 
in dlesni, beljenja, implantate.

Novo!  
BREZBOLEČINSKO DELO 

z uporabo najnovejšega  
laserskega sistema.

PreNaDENT
Naročanje po telefonu 

040 934 000

Pred začetkom novega šolskega leta in 
ob koncu štiriletnega mandata, smo na 
župana Boštjana Riglerja naslovili nekaj 
vprašanj, ki so se nanašala na trenutno 
stanje naših največjih projektov.

Za novo osnovno šolo, ki naj bi po 
prvotnih načrtih v tem času že sprejela 
učence, smo do sedaj opravili sledeče: 
kupili zemljišče, izdelali projektno do-
kumentacijo in vložili popolno vlogo 
za gradbeno dovoljenje. Ker je bila v 
prvi polovici avgusta že izvedena javna 
obravnava, župan v kratkem pričakuje iz-
dajo gradbenega dovoljenja. V zaključni 
fazi je tudi izvedba projektov za izgra-
dnjo in razpis. Ko bodo končani, bo zna-
na projektantska vrednost projekta. Raz-
pis za izvedbo predobremenilnih nasipov 
je bil objavljen, izvedba naj bi sledila v 
začetku jeseni. Za vse navedeno je bilo 
porabljeno približno 1,3 milijone evrov, 
sam objekt pa je trenutno ocenjen na pri-
bližno 6 milijonov. Glede sofinanciranja 
Ministrstva za šolstvo in šport še ni nič 
znanega, saj le-to še vedno ni objavilo 
novega razpisa, kar naj bi sicer  storilo že 
aprila letos.

Še vedno čakamo na začetek gradnje 
Doma starejših občanov (DSO). Po žu-
panovih podatkih, koncesija investitorju 
(še) ni bila odvzeta, sicer pa so avgusta 
pridobili še zadnja soglasja na projektno 
dokumentacijo. Zatika se pri izvedbi pro-
tipoplavnih ukrepov, saj kljub veliki an-
gažiranosti občine lastniki dveh zemljišč 
ne odstopijo od svojih pogojev, ki so za 

občino nesprejemljivi tako s finančnega 
kot zakonskega vidika. Župan pravi, da 
se bodo kljub vsemu še naprej trudili do-
seči dogovor, če pa to ne bo mogoče, »se 
bo občina poslužila instrumenta razlasti-
tve, ko bodo za to izpolnjeni pogoji, t.j. 
sprejet nov občinski prostorski načrt. Na 
vprašanje, kaj bo občina storila z lastni-
štvom zemljišča, ki ga je sama vložila v 
projekt DSO, če investitor zaradi vseh za-
pletov od gradnje odstopi, župan ni odgo-
voril. Zemljišče je po nekaterih podatkih 
vredno 600.000 EUR.

Neznanka je že omenjeni občinski 
prostorski načrt (OPN), katerega osnu-
tek pozna le ozek krog snovalcev, mnogi 
občani, tudi svetniki, pa se sprašujejo, 
kakšen je ta osnutek. Le-ta je bil poslan 
nosilcem urejanja prostora, da podajo 
svoje smernice. Da so vsi nosilci podali 
svoje mnenje, je trajalo kar devet mese-
cev. Sedaj izdelujejo dopolnjen osnutek, 
okoljsko poročilo in elaborate posegov 
na kmetijsko zemljišče. Po županovih 
besedah bodo sledila še pogajanja s po-
sameznimi ministrstvi za pomembnejše 
posege na zemljišča, pri katerih so ime-
li izdajatelji smernic pomisleke. Javno 
razgrnitev načrtujejo za konec letošnjega 
leta.

Na Lavrici se je začela gradnja križi-
šča s Kamniakrjevo ulico in z Dolenjsko 
cesto, katero bo v celoti financiralo pod-
jetje iPerojekt. Glede križišča z Jagrovo 
pa potekajo še dogovori z DRSC, da bi 
prevzel kompletno investicijo. Če pogo-

vori ne bodo uspešni, bo investicijo sku-
paj z občino prevzel iProjekt. V tem času 
bodo nastajali zastoji, zato prosimo vse 
voznike, da upoštevajo cestno signaliza-
cijo.

Ker je s prvim avgustom odstopil 
predsednik KS Lavrica Janez Gačnik, 
smo župana prosili za komentar. Kot ra-
zlog odstopa je Gačnik navedel, da je KS 
povsem brez pristojnosti in da njenega 
mnenja občina oziroma občinski svet ne 
upoštevata. Županu se zdi nenavadno, 
da se je odstop zgodil tik pred koncem 
mandata, v argumentaciji odstopa pa vidi 
željo po večjih pristojnostih ožjih lokal-
nih skupnosti. O tem je občinski svet že 
začel razpravo, ki jo bo verjetno zaključil 
v novem mandatu. Argumentacije pa ne 
sprejema, saj je bilo v tem mandatu prav 
na Lavrico, ki se pospešeno infrastruk-
turno ureja, vložene ogromno energije in 
sredstev.

Podrobnejša ocena iztekajočega man-
data sledi v prihodnji številki.

Iztok Petrič

Z županom o naših največjih projektih
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1. občinsko tekmovanje koscev in grabljic – rezultati 
V petek, 25. junija, ob 15.30 smo čla-

ni TD Škofljica in TD Lavrica izpeljali 1. 
občinsko tekmovanje v košnji in grablje-
nju LISIČJE 2010.

Zbralo se je devet koscev in devet gra-
bljic, ki so našli dovolj poguma za tekmo-
vanje. Večinoma so bili že stari znanci, ki 
so sodelovali na medobčinskih tekmova-
njih, dva pa sta bila povsem nova in pr-
vič udeležena na tovrstnem tekmovanju. 
Glede na pozno popoldansko uro je bilo 
kosišče izredno težko za košnjo, saj je 
bila otava zelo gosta in nekoliko uvela od 
vročine. Kljub temu so kosci pogumno in 
z veliko vnemo pokosili vsak svoje kosi-
šče (20 m x 3 m), nekateri hitreje, drugi 
počasneje in natančneje, tako kot pač 
kdo zmore. Izkazalo se je namreč, da je 
bila zelo pomembna dobra priprava kose, 
kar je marsikoga veljalo boljše uvrstitve. 
Delo grabljic je bilo precej odvisno od 
tega, za katerim je katera grabila, saj je 

lepo pokošeno parcelo veliko lažje pogra-
biti kot slabo, kjer grablje ne stečejo in se 
zatikajo. Sicer pa je bilo najpomembne-
je sodelovati. Tekmovalce so spodbujali 
gledalci in navijači, kakšnih 100 se jih 
je zbralo, med njimi tudi župan Boštjan 
Rigler, ki nas je nagovoril in na koncu po-
delil priznanja in pohvale, ter podžupan 
Ivan Jordan.

Tekmovalci kosci: JOŽE ŠKRABEC, 
SLAVKO ŠKULJ, JOŽE LENIČ, MATEJ 
ACCETTO, MARJAN ČUČKIN, JA-
NEZ URBAR, IVAN GORŠIČ, BORUT 
JENKO IN ANDREJ CIBER 

1. MESTO: JOŽE ŠKRABEC
2. MESTO: JOŽE LENIČ
3. MESTO: IVAN GORŠIČ  
Tekmovalke grabljice: ANA POTO-

KAR, MARIJA TOMŠIČ, JELKA MO-
DIC, OLGA LENIČ, MARIJA GORŠIČ, 
DRAGICA NEBEC, JANA DOLŠINA, 
MINKA SKUBIC, SLAVKA KREGAR.

1. MESTO: JELKA MODIC

2. MESTO: DRAGICA NEBEC
3. MESTO: SLAVKA KREGAR
Ob zaključku tekmovanja sta nam Ani-

ca Potokar in Marija Tomšič pokazali, da 
tudi ženske znajo kositi, in to zelo dobro.

Upam, da bomo uspeli v prihodnjih le-
tih še naprej organizirati tovrstna tekmo-
vanja, da ohranimo stare šege in navade.

Zahvaljujemo se Gostilni Petkovšek, 
Gostilni Strah in Gostilni Čot, ki so pri-
spevale nagrade za najboljše!

Jože Dolšina,
predsednik TD Škofljica
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Roman Brunšek, prof. in ravnatelj Javnega zavoda Osnovna šola in vrtec Škofljica

Analize kažejo, da drugo leto  
dvoizmenski pouk ne bo potreben

Roman Brunšek – profesor slovenskega jezika in zgodovine, učitelj na OŠ Škofljica in nato v Gimnaziji Želimlje, izvajalec na 
študijskih skupinah, lektor v Poletni šoli slovenskega jezika, recenzent učbenikov, vodja različnih projektov, scenarist, režiser in 
povezovalec mnogih občinskih prireditev, svetnik in podžupan za družbene dejavnosti – je postal ravnatelj Javnega zavoda Osnovna 
šola in vrtec Škofljica.  

Junija vas je za ravnatelja Zavoda 
OŠ in vrtec Škofljica poleg sveta Zavo-
da in občinskega sveta potrdil tudi mi-
nister. Ste pričakovali, da boste ravno 
vi izbrani izmed deseterice kandida-
tov? Zakaj?

Vsaka kandidatura naj bi bila premi-
šljena, vpeta v realnost dogajanja, po-
spremljena s sprejemanjem posledic, 
prepletena z odgovornostjo in vizijo pri-
hodnosti. Dobro pa je, če zaupaš vase in 
si prežet s kančkom optimizma. Ker sem 
dobro poznal razmere v zavodu, me je 
bilo prihodnosti do določene mere strah, 
saj ni povezana z udobjem in brezskrbno-
stjo, ampak z reševanjem težke prostorske 
stiske. Vendar sem izziv zavestno sprejel 
po oceni, da imam v samem postopku 
precej možnosti za uspeh. Gospa Jadvi-
ga Avsenak, prejšnja ravnateljica, mi je 
namreč dovolj zgodaj zaupala, da zaradi 
upokojitve po mnogih letih zapušča usta-
novo. To je bila odločujoča spodbuda, saj 
nisem nameraval kandidirati proti kolegi-
ci, ki je vse svoje življenje posvetila OŠ 
Škofljica, vodila zavod v težkih časih iz-
mene in gradnje ter dvignila raven organi-
ziranosti zavoda na zavidljivo stopnjo, za 
kar ji lahko izrečem samo vse priznanje 
in iskreno zahvalo. Naslednja spodbuda 
je prišla tudi s strani zaposlenih. V OŠ 
Škofljica sem bil precej let zaposlen, zato 
so se mnogi sodelavci že srečali z moji-
mi pogledi na pedagoško delo in z moji-
mi ravnanji. Upal sem, da jih bom lahko 
s svojim programom dovolj prepričljivo 
nagovoril in dobil zadostno podporo. V 
občinskem svetu so poznali moje pozna-
vanje področja in so to z glasovanjem tudi 
izrazili. Priznam pa, da me je neverjetno 
pozitivno presenetila izredno visoka pod-
pora v svetu staršev, ki pa jo sedaj razu-
mem predvsem kot odgovornost, da svoje 
delo kar najbolje opravljam in upravičim 
njihovo zaupanje. Gotovo bo na začetku 
težko, saj je zavod prava gora, z različ-
nimi potmi in stranpotmi, na katerih se 
moraš gibati previdno, da z neprevidnim 
korakom ne sprožiš kamna, ki lahko pov-

zroči razdiralni plaz. A obenem se moraš 
ozirati k vrhu, da ga čim prej dosežeš in 
uživaš v razgledu.   

Kdaj v vašem življenju oziroma kaj 
je bilo prelomno, da ste se odločili: 
»Učitelj bom!«?

Oktobra 1991 sem kot študent 3. letnika 
FF prvič prišel v Škofljico, da bi za do-
ber mesec nadomeščal takratnega učitelja 
zgodovine. Spomnim se ravnatelja Jane-
za Veršnjaka, ko mi je predal učbenike 
in mi povedal, kje je kolega prenehal s 
snovjo. Nisem imel ničesar – ne izkušenj, 
ne priprav, ne letnega delovnega načrta, 
ne računalnika. V ponedeljek sem stopil 
pred učence in začel učiti. Ni bilo lahko. 
Začelo se je zbiranje gradiva, iskanje in-
formacij, pisanje priprav, oblikovanje 
prosojnic, nabiranje pedagoških izkušenj. 
Vse sem zmogel s tiho mislijo, da je nado-
meščanje samo začasno in se bom kmalu 
vrnil v študentsko brezskrbnost. Potem je 
prišel božič, prvo poletje in konec šolske-
ga leta. Ostal sem in poskusil še naslednje 
leto. Verjetno je bilo to prelomno, saj smo 
takrat začeli s projektom Soška fronta, ko 
smo plezali po kavernah, se povzpeli na 

Rombon, snemali po Vršiču, fotografirali 
in pisali. Bilo je nepozabno. Občutil sem, 
da več daš otrokom, veš dobiš. Nikoli 
ne bom pozabi voženj s kombijem, ko 
so tako prepevali in pripovedovali šale, 
da sem moral ustaviti, saj zaradi smeha 
nisem mogel več voziti. V razredu, med 
učenci, na ekskurzijah sem začel uživati. 
Prevzela me je neka energija, ki te obkro-
ži in zasvoji, če delaš z mladimi. Težko 
je to ubesediti, to moraš občutiti. Zato mi 
je bilo junijsko slovo z gimnazije grenko, 
pogled megleno zastrt; vem, da bom po-
grešal valovanje mladosti, da bom lačen 
nagajivih pogledov, da bom hrepenel po 
odkritih, nagajivih epigramih … a ljudje 
smo pogosto podobni Jonatanu Livin-
gstonu Galebu. Hočemo leteti. Prav zato 
si dela ravnatelja ne predstavljam samo v 
pisarni, ampak v središču življenja: med 
učenci na hodnikih, med kolegi v zborni-
ci, pri urah zemljepisa, na športnem tur-
nirju, na ekskurziji v rimski nekropoli v 
Šempetru, v šoli v naravi ...   

Kdo je po vašem mnenju dober uči-
telj?

Verjamem, da se vsak trudi, da bi dobro 
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opravljal poklic, ki je zahteven in odgo-
voren, povezan s poznavanjem različnih 
znanj. Vsi se srečamo s šolskim sistemom 
in mnogi se še danes spomnijo svojih uči-
teljev, njihovih besed, pedagoških prije-
mov, celo tega, kako je vstopil v razred in 
razdelil kontrolne naloge, zato je izredno 
pomembna celota – učitelj kot celostna 
osebnost. Učenci nas ocenjujejo in pri 
tem so otroško odkriti, čeprav je seveda 
objektivnost večkrat odvisna od trenutka 
– ob dobrih ocenah je učitelj vedno naj-
boljši. In prav zaradi tega vrednotenja bi 
naj bil učitelj popoln; strokovno močan, 
materinsko prijazen, poletno občutljiv in 
filigransko pošten. Težka naloga, kajne? 
Verjetno je temelj v tem, da ima učitelj 
svoje delo rad, da z veseljem vstopa med 
učence in s prepričljivostjo prenaša zna-
nje. Ne strinjam se s tem, da se s strani 
oblasti ob finančnem vrednotenju našega 
poklica vedno računa na neko poslanstvo. 
Res pa je, da če želiš biti uspešen in za-
dovoljen učitelj, v razredu ne moreš biti 
samo v službi. Moraš živeti, se odzivati, 
sprejemati in vračati iskrive domislice, 
obenem moraš vzdrževati primerno disci-
plino, saj drugače ne dosežeš osnovnega 
cilja – poučevanje. Prav je, da se otroci 
dobro počutijo v šoli, da so sproščeni, da 
se imajo lepo, vendar ne na račun pridobi-
vanja veščin, spretnosti in znanja. Učitelj 
je moderator, ki naj učence pripelje do 
ustreznega znanja, jih pripravlja za nada-
ljevanje šolanja, za sprejemanje določene 
odgovornosti in opravljanje obveznosti. 
In to se od njega tudi upravičeno priča-

kuje. Čeprav smo osebnostno različni, je 
dobro, če se znamo otrokom približati, 
če si pridobimo njihovo zaupanje in spo-
štovanje. Ne z grožnjami, z avtoriteto, ki 
ti jo daje samo delovno mesto, ampak z 
zgledom, z delom, z besedo, z odnosom. 
Seveda pa učitelji tudi vzgajamo. In to 
povsod, ne samo v razredu. Ne moremo 
po hodniku mimo učenca, ki joče, ne da 
bi ga opazili in povprašali po vzroku. 
Prav tako ne moremo dovoliti, da nekdo v 
šolski jedilnici razmetava s hrano. Nekje 
sem prebral, da ni tako hudo narobe, če 
učitelj nima priprave, da le v razred vstopi 
s srcem in očmi. In jaz verjamem, da so v 
našem zavodu dobre učiteljice in učitelji 
ter seveda tudi vzgojiteljice, saj je delo na 
področju predšolske vzgoje še kako po-
membno in občutljivo.    

Ste profesor zgodovine in slovenske-
ga jezika. Kateremu predmetu ste bolj 
naklonjeni, slovenščini, zgodovini, zgo-
dovini slovenskega jezika ali slovenski 
zgodovini?

Ob odločanju za študij sem razmišljal, 
da bom študiral slovenščino zaradi kruha, 
saj je bilo lažje za zaposlitev, zgodovino 
pa za dušo. Potem sem imel srečo, da sem 
najprej poučeval zgodovino, nato kombi-
nacijo, končal pa sem pri slovenščini, ker 
mi je ravnatelj svetoval, da naj bom tako 
zahteven oz. strog raje pri slovenščini, ker 
jim bolj koristi. No, strogost je že zdavnaj 
minila, slovenščina pa ostala. Vedno raje 
sem jo učil. Potrditev sem našel pri pe-
sniku Pavčku: »Jezik je dom. Opredeljuje 
nas, zamejuje in povzdiguje iz nemosti v 

govorljivost. Je bit, bistvo, bitje in žitje 
našega naroda.« In prav zaradi zadnjega 
sem pouk slovenskega jezika in književ-
nosti vedno tesno povezoval s slovensko 
zgodovino, saj gorje narodu, čigar mladi-
na ne pozna svojih korenin.   

Danes je vloga ravnatelja zelo širo-
ka. Ni več le pedagoški vodja, pač pa 
tudi menedžer ustanove, ki pomeni za 
našo občino dejansko največji strošek. 
Kakšen je vaš pedagoško-menedžerski 
načrt oziroma kateri bodo vaši pedago-
ško-menedžerskii poudarki pri vode-
nju Zavoda? 

V okviru Zavoda govorimo o dveh rav-
neh. Prva je šola, v kateri je 111 zaposle-
nih in okrog 850 otrok. Tukaj so sredstva 
tesno povezana z Ministrstvom za šolstvo 
RS, ki pokriva večino stroškov delovanja 
Zavoda. Tukaj je sistemizacija, so pri-
pravljeni programi, so določeni pogoji. 
V okviru tega so pogosto objavljeni tudi 
razpisi, za računalniško opremo na pri-
mer, ki jih bomo budno spremljali in se 
nanje tudi prijavljali, da se obdrži raven 
opremljenosti na matični šoli in še okre-
pi na podružnicah. Vsekakor računam na 
ustanovitelja, da nam bo s sredstvi omo-
gočal kakovostno vzdrževanje stavb in 
okolice, torej tudi igrišč. Ker smo v vseh 
večjih nakupih podvrženi javnim razpi-
som, bomo iskali najugodnejše ponudni-
ke, vendar ne na račun kakovosti. Razmi-
šljam pa tudi o pridobivanju donatorskih 
sredstev, saj opažam, da nekaterih idej 
ne bomo mogli uresničiti samo s čaka-
njem na sredstva od občine, ker jih ne bo. 
Drugo področje je predšolska vzgoja (38 
zaposlenih in približno 220 otrok), kjer 
so sedaj vrtci odvisni samo od sredstev 
ustanovitelja oz. staršev. Mnogo organi-
zacijskih potreb – od osebnih dohodkov 
zaposlenih, jubilejnih nagrad, prispevkov 
(kar predstavlja skoraj 75 % cene) do 
prehrane, čistil in drugega materiala – se 
krije iz cene oskrbnin. Ta se določa po 
metodologiji, predpisani s strani države, 
ki pa se po Sloveniji različno udejanja, saj 
ceno na koncu potrdi občinski svet. Že-
lim obdržati raven plačila vrtca, saj je že 
zdaj med najvišjimi, kar pomeni, da bomo 
še vedno varčevali, skrbno izbirali ponu-
dnike, optimizirali porabo stroškov, am-
pak ob tem še vedno nudili kar najboljše 
varstvo otrok. Vesel bi bil, če bi se tudi 
financiranje predšolske vzgoje uredilo 
primerljivo s šolskim sistemom, da bi se 
tako postopoma odpravile razlike. Obno-
va, vzdrževanje, naložbe – to pa je tudi 
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pri vrtcih strošek ustanovitelja. Naš zavod 
se ne more tržno obnašati, razen mogo-
če v primeru oddaje učilnic za potrebe 
različnih zunanjih ponudnikov, pa še te 
so mnoge uporabljene za GŠ Grosuplje, 
zato bom poskušal uspešno krmariti zno-
traj danih možnosti. Povedano drugače, z 
majhnimi sredstvi dobiti kar največ. 

Vračate se v ustanovo, v kateri ste 
začeli svojo pedagoško kariero. Je to 
prednost ali slabost?

Mislim, da je predvsem prednost, saj 
sem dobro poznal ustanovo kot učitelj ter 
jo doživljal, videl, soustvarjal oz. lahko 
vplival na njeno spreminjanje kot podžu-
pan. Na povsem osebni ravni pa sem tako 
šolo kot vrtec opazoval tudi kot oče. Ne-
kateri so me spraševali, kako bom lahko 
prestopil nekdanje povezave, prijateljstva 
s kolegi in sedaj uspešno usmerjal delo kot 
prvi med enakimi. Mislim, da mora vsak 
izpolniti svoj del obveznosti in sprejema-
ti odgovornost. Ve se, kakšen so zahteve, 
kakšni so pričakovani rezultati, kakšni so 
zakonski predpisi, kakšna je delitev od-
govornosti. Veselim se sodelovanja s so-
delavci in pričakujem pester, ustvarjalen 
in učinkovit pedagoški proces, v katerem 
bo vsak kar najbolje izpolnil svoj del, da 
bomo sestavili všečen mozaik. Kot rav-
natelj jih bom k temu na različne načine 
spodbujal, vendar tudi natančno spremljal 
izvedbo.      

Ali drži, da je bilo že vse dogovorje-
no za najem zemljišča, na katerem bi 
postavili nov vrtec, pa je nato občina 
(župan) dogovor iz neznanega razloga 
odpovedala?

Moje informacije niso takšne. Bil sem 
zraven pri začetnih pogovorih o zemljišču 

za vrtec na Lavrici. Prvi pogovori so šli v 
smer najema zemljišča in stavbne pravice. 
Govorili smo o možnosti postavitve mo-
bilnih enot za 8 skupin. V nadaljevanju so 
pravno urejali podrobnosti. Moje osnov-
no vprašanje za župana je bilo vedno 
enako: Ali smo se dogovorili za najem 
zemljišča? Sproti mi je podajal zahtevane 
informacije, me obveščal o pravnih zaple-
tih in različnih pravnih dilemah. Presene-
čen sem bil, ko se je vse skupaj zavrtelo 
v smer prodaje zemljišča. Najbolje bo, da 
to vprašanje zastavite g. županu oz. lastni-
cama. Osebno pa sem zadovoljen, da smo 
na zadnji seji potrdili sredstva za nakup 
tega zemljišča in da smo za potrebe vrtca 
že odmerili oz. zakoličili meje in bomo 
parcelo lahko povezali z zemljiščem, pri-
dobljenim s pogajanji z Iprojektom, saj se 
tako na Lavrici ob novem naselju, ki je 
lepo urejeno, nakazuje, sicer zelo počasi, 
tudi nujno potreben družbeni center. 

Glede na to, da se tako šola kot vr-
tec srečujeta z gromozansko prostor-
sko stisko in da se letošnji dopoldanski 
pouk rešuje z nekakšnim pregrajeva-
njem prostorov v matični šoli, me za-
nima, kako boste reševali prostorsko 
stisko v prihodnje? Šole, kot kaže, še 
nekaj let ne bo.

Šola, ne kot kaže, ampak kot vsi vemo, 
bo morala biti kmalu. Ves čas to govorim, 
si za to prizadevam, pomagam po svojih 
močeh, zato sem sodeloval v natečajni 
komisiji, zato sem večino kolegijev zače-
njal z vprašanjem o šoli, zato podpiral in 
poskušal pospešiti vse postopke. Prepro-
sto sem verjel, da bomo naredili več. Oči-
tno sem bil don Kihot, zato je razočaranje 
precejšnje. Ko smo začeli mandat, razen 
političnih obljub nismo imeli ničesar. 
Sedaj imamo pridobljeno zemljišče, spe-
ljane vse postopke, narejen PGD in PZI 
projekt, pridobljeno gradbeno dovoljenje. 
(Na zadnji razpravi 11. avgusta namreč ni 
bilo pripomb, zato verjamem, da bo oblju-
ba, da bo gradbeno dovoljenje izdano do 
1. septembra, obveljala.) Pripravljen je 
razpis za nasutje, ki se bo takoj potem iz-
vedlo. Nekako nočem sprejeti dejstva, da 
smo ves čas zidali šolo v oblakih, da ni 
denarja, da ni prihodkov občine, da … Od 
leta 1995 smo se v občini povečali s 5400 
prebivalcev na 9200, obnovljeni so bili 
prostori POŠ Želimlje, leta 2004 se je do-
gradil prizidek k OŠ Škofljica, zgrajena je 
bila večnamenska športna dvorana, ki je 
pokrila potrebe po normalnem izvajanju 
telesne vzgoje, na matični šoli smo zapol-

nili vse prazne prostore, da smo pridobili 
še nekaj učilnic iz trim kabineta in ob knji-
žnici. Tudi letos ni bilo »nekega pregra-
jevanja«, ampak premišljena preureditev 
na račun predimenzioniranih kabinetov 
in dveh učilnic ter večnamenskega pro-
stora nad pisarnami. Tako imamo še dve 
učilnici več. Ves čas pa je v ozadju ostajal 
PŠ na Lavrici, saj je bilo splošno sprejeto 
mnenje, da tukaj potrebujemo novo šolo 
in ne nekega preurejanja. Če bi uresničili 
naše zamisli z začetka mandata in bi šola 
leta 2010 stala, bi z njo uspešneje reše-
vali stisko predšolske vzgoje in dokonč-
no uredili osnovnošolsko izobraževanje v 
korist vseh občank in občanov. Naslednje 
leto upamo, vsaj tako kažejo analize, da 
bomo zmogli organizirati še pouk v okvi-
ru razpoložljivih prostorov. Še vedno nam 
ostaja tudi pokrivanje prostora s polno 
zapolnitvijo šole v Želimljah, kjer je le-
tos samo devet otrok. Imamo pa še tudi 
eno možnost v okviru matične šole, ki se 
je nakazovala že letos, a naj raje ostane 
zgolj kot izhod v sili. Rešitev prihodnosti 
je šola na Lavrici.

Govori se, da si osebno želite dvo-
izmenskega pouka, ker bi tako lahko 
mnogo lažje organizirali delo. Komen-
tar.

To je laž. Marsikaj se govori, a do re-
snice je pogosto samo korak ali telefon-
ski klic. Ugledni slovenski strokovnjak je 
izjavil, da svoje teze v tujini raje ne bo 
preveril, ker se boji, da potem ne bo več 
držala. A mu nismo večkrat podobni? Ni-
koli nisem zagovarjal dvoizmenskega po-
uka in ga ne bom. Sprejel ga bom samo 
kot zadnje, neizbežno dejstvo. Pred tem 
bom poiskal vse druge možnosti in jih 
občini tudi predlagal. Ne vem, za koga bi 
dvoizmenski pouk pomenil olajšavo. Za 
učitelje, ki bi imeli popolnoma razprše-
ne urnike, za ravnatelja, ki bi moral biti 
ves čas v službi, če bi želel uspešno voditi 
šolo.

Zakaj je dvoizmenski pouk nekaj 
tako slabega, da povzroča tako velik 
odpor? Osebno sem ga imel v 3. in 4. 
razredu, torej med 9. in 11. letom sta-
rosti.

O tem bi verjetno lahko napisala daljšo 
razpravo, zato bom izpostavil samo nekaj 
svojih pogledov na učence, medtem ko 
bom druge udeležence učnega procesa za-
nemaril. Najprej se odpira dilema, kateri 
učenci naj bodo v izmeni. Najmlajši mo-
rajo v šolo prihajati v spremstvu odraslih. 
Kdo jih bo pripeljal ob 11. uri? Bodo od 8. 
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ure čakali v jutranjem varstvu? Potem se 
z odraščanjem začnejo dodatne dejavnosti 
otrok. Nekateri starši vpišejo svoje otroke 
med 2. in 4. razredom v glasbeno šolo, 
v plesne šole, v jezikovne tečaje, drugi 
otroci obiskujejo verouk, razne športne 
treninge. Kdo se bo prilagajal samo otro-
kom OŠ Škofljica? Kar pa je zame odlo-
čujočega pomena, je družinsko življenje. 
Danes so zaradi poklicnih obveznosti 
staršev otroci veliko sami, prepuščeni ba-
bicam in dedkom, ulici ali računalniku. 
Pošteno si priznajmo, da imamo odrasli 
toliko obveznosti, da smo odločno pre-
malo s svojimi otroki. Čeprav bi to želeli 
spremeniti, nam služba in z njo poveza-
na eksistenca tega preprosto ne dovolita. 
Bomo torej poslali v izmeno otroke od 5. 
do 7. razreda, ki postajajo pubertetniški 
uporniki, ki so strašno dovzetni za ideje 
prijateljev, vedno manj pa za nasvete star-
šev. Samo zamislite si jih, kako spočiti, 
dobre volje, voljni za razgovor bodo prišli 
iz šole pozno popoldne. Bodo nato res z 
navdušenjem ugasnili Facebook in se po-
govarjali s starši? Kdaj bodo zjutraj vstali 
in naredili naloge? Kakšen dolg delovnik 
pa lahko obesimo učencem zadnje triade, 
ki imajo notranjo diferenciacijo, izbirne 
predmete … 

Pod vaš resor sodi poleg šole tudi vr-
tec. Za obe ustanovi občina načrtuje 
novogradnjo. Kateremu objektu boste 
dali prednost? Zakaj?

Ali bi vprašali očeta, katerega otroka 
ima raje? V tem letu smo imeli 155 od-
klonjenih otrok. Naslednje leto jih ne bo 
manj, ampak več, če ne bomo ničesar sto-
rili. Vrtec potrebujemo. Govoril sem že 
o pridobljenem zemljišču. Sedaj imamo 
dovolj zemljišča, da se na njem postavi 
modularni vrtec za osem skupin. Mislim, 
da je ta oblika vrtca optimalna, saj ne 
vemo, kako se bo razvijala slika otrok v 
naslednjih letih, poleg tega mislim, da je 
najhitreje izvedljiva in še vedno cenovno 
najugodnejša. Občinske službe so pripra-
vile dovolj odprt razpis. Če se na ta način 
reši 120 otrok, da se plačuje najemnina, 
da vstopimo v javno-zasebno partnerstvo, 
potem glavnina sredstev ostane za gra-
dnjo šole. Tukaj se bo gotovo potrebno 
zadolžiti. Bojim se, da prave odrešitve 
tudi od Ministrstva za šolstvo RS v teh 
kriznih časih, ko se sredstva vsem mini-
strstvom klestijo, ni pričakovati. Kaže, da 
se tudi ta rešilna bilka suši. Dejstvo pa je, 
da je zdaj ugoden čas za samo gradnjo, 
saj razmere v gradbeništvu silijo izvajalce 

v sprejemanje manj ugodnih plačilnih po-
gojev, in to bi bilo treba izkoristiti. Raz-
mišljanja, da bi takoj zgradili šolo, v njej 
odprli oddelke vrtca in razmislili o smotr-
ni uporabi stare šole na Lavrici za namene 
predšolske vzgoje, so tudi še vedno aktu-
alna. Odločitev bo padla v kratkem, saj 
naj bi bil razpis ministrstva v septembru, 
videl se bo odziv na razpise in končno se 
mora narediti jasna finančna konstrukcija.

Boste še naprej aktivni v lokalni poli-
tiki ali pa se nameravate posvetiti zgolj 
in samo ravnateljevanju?

Kot svetnik in kot podžupan sem imel 
določena pooblastila. Na različne načine, 
skozi različne dejavnosti, ki jih ni bilo 
malo, sem poskušal uresničevati svoje 
ideje oz. izpolniti določene naloge. Mar-
sikaj je uspelo, še vedno pa je kljub pri-
zadevanjem ostalo preveč nerealiziranih 
projektov, med njimi dva ključna – vrtec 
in šola. Če hočeš biti ozaveščen svetnik, 
ni dovolj, da enkrat na mesec prideš na 
sejo in dviguješ roko po hipnem navdihu. 
Treba se je pripraviti, si pridobiti potrebne 
informacije, razmisliti o posledicah in se 
odločati. Zato pa potrebuješ čas, energi-
jo in voljo. Samo en podatek: ker sem bil 
odgovoren tudi za sodelovanje z društvi, 
sem se poskušal udeleževati njihovih de-
javnosti, prireditev, občnih zborov – v ob-
čini pa imamo blizu 40 različnih društev. 
Veliko prireditev, veliko prijetnih doži-
vetij, koristnih druženj, izmenjav mnenj; 
srečal sem precej ljudi, ki hočejo spreme-

niti podobo občine, ki jim ni vseeno za 
dogajanja pred domačim pragom, a ven-
dar je to tudi toliko in toliko mojih veče-
rov. Prepričan sem, da je vodenje takšne-
ga zavoda, kot je naš, tako zahtevno, da se 
mu moram v celoti posvetiti. Obenem pa 
sem nad politiko tudi razočaran, saj se vse 
odvija prepočasi, povsod je polno nekih 
ovir, kar naprej se nekaj ne more, vedno 
čakaš neka soglasja, pa dovoljenja, pa po-
stopke, pa dokumentacijo. Samo poglej-
te obvoznico, trojko, vrtec Lanovo, šolo, 
dom starejših občanov ... Če parafraziram 
dr. Matjaža Kmecla, ki je zapisal, da kjer 
koli okrog Ptuja udariš z motiko, izko-
plješ arheološke ostanke, imam občutek, 
da kar koli smo hoteli narediti, smo našli 
Pandorino skrinjico, ki je nismo znali ali 
nismo mogli dovolj hitro zapreti. Če ni 
konkretnih rezultatov, je bolje, da se uma-
kneš in daš priložnost drugim.

Pred nami so lokalne volitve, dobili 
bomo novega župana. Glede na velike 
projekte znotraj družbenih dejavnosti 
me zanima, kakšnega sogovornika si 
želite?

Veste, kako je v času volitev. Mnogi 
iščejo v izjavah različne podtone, obrača-
jo besede po svoje, berejo, kar hočejo bra-
ti idr., zato naj o prihodnjem županu svoje 
povedo volivci. Vem pa, da kdor koli bo 
župan, bo moral nadaljevati osrednja pro-
jekta družbenih dejavnosti – vrtec in šolo 
– in da ga pri tem ne bom pustil pri miru.

Pogovarjal se je Iztok Petrič
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Lavrica

Izgradnja nove šole na Lavrici

Stara šola ni le premajhna, je tudi nevarna

Poglejmo, kaj vse smo krajani Lavrice 
in občani Škofljice na račun nove šole na 
Lavrici poslušali od leta 2003 pa do da-
nes. Temu lahko rečete tudi laži, zavaja-
nja, sprenevedanja ali slabo delo občinske 
uprave, županov in svetnikov. Domačini 
so podobno doživljali že pred nami.

Svojo hčer smo leta 2003 vpisali v 
prvi razred na POŠ na Lavrici, kjer sta 
se formirala dva oddelka (24 in 18 otrok, 
saj jih več kot toliko manjša učilnica na 
šoli tudi ni mogla in po pravilniku tudi 
ne more sprejeti). Takrat sta bila sinova 
po srečnem naključju sprejeta v vrtec na 
Lavrici. Tudi zaradi dejstva, da se je tisto 
leto zaradi hkratnega vpisa v devetletko in 
osemletko v vrtcu sprostila ena cela sku-
pina. Ob tem smo tedanjega župana starši 
opozorili, da je kljub temu preveč otrok 
zavrnjenih in da je šola na Lavrici pre-
majhna, da učilnice niso dovolj prostorne. 
Merila za velikost razreda, ki zadostujejo 
predpisom, vključujejo bruto površino ra-
zreda, ravno tako za igralnice v vrtcu, vsi 
pa vemo, da so v razredu in igralnici tudi 
inventar, omare, kateder, po katerih se 
otroci pač ne morejo gibati in igrati. Vrtec 
je od takrat naprej vsako leto premajhen 
za 60 pa do 150 otrok, ki so zato zavrnje-
ni. Res je, da varstvo lahko staršem veli-
kokrat pokrpajo babice ali pa tete, lahko 
najamete študentko … po drugi strani pa 
v prvi razred svojega otroka ne moremo 
vpisati k babici ali študentki. Zato seveda 
še kako potrebujemo šolo.

Šola na Lavrici stoji že dobrih 80 let, 
čas jo je prehitel, normativi jo bodo ob 
prvi naravni nesreči pokopali. Še pomisli-
ti si ne upam, kaj bi se zgodilo s šolo in 
učenci ob potresu. Šola stoji ob prometni 
cesti, zato je že do šole priti težko, še tež-
je odpeljati. Križišče pred šolo ni ureje-
no, parkirišča za starše, ki bi ustavili ali 
parkirali svoje vozilo, ni. Priti peš v šolo 
na Lavrici, je velikokrat že za odraslega 
smrtno nevarno, saj vozniki vozijo po Do-
lenjski cesti tudi čez rdečo na semaforju, 
kaj šele za otroka, ki se privaja kot sou-
deleženec v cestnem prometu. Razredov 
se zaradi hrupa, ki prihaja s ceste, med 
poukom ne da ustrezno prezračiti. Šola 
pa zaradi starosti seveda nima ustreznega 
prezračevalnega sistema.

Septembra, ko se začne pouk, starši uči-
teljem in vodstvu vsakokrat zastavljamo 

vprašanje, kje bodo učenci imeli pouk 
telovadbe in kako bodo potekale popol-
danske aktivnosti; podaljšano bivanje, 
interesne dejavnosti, krožki. Učiteljice in 
knjižničarke ljubezen do branja privzga-
jajo v prostoru, ki obsega s policami in 
mizo vred približno 5 m2. Saj je komajda 
prostora za knjižničarko in enega otroka. 
Potrebe po računalniški učilnici pa tako 
ne bom omenjal, saj bi samo misel na 
kaj takega bila preveč predrzna. Lavri-
ški učenci so morali peš po dežju ali pa 
snežni brozgi (večkrat mokri do kolen) po 
Dolenjki hoditi k pouku telesne vzgoje v 
krajevno kulturno dvorano na Lavrici, ki 
je seveda neprimerna za tako dejavnost. 
Potem ko smo starši opazili, da tam ni 
garderobe, da ni primerne telovadne opre-
me, da je dvorana umazana, neogrevana, 
večkrat poplavljena z vodo ali s fekalija-
mi, smo zahtevali, da se zadeve uredijo 
drugače. Tako so učitelji v šolskem letu 
2006/07 začeli pouk telesne vzgoje izva-
jati v telovadnici v Želimljah, na matični 
šoli v Škofljici ter kasneje v športni dvo-
rani v Škofljici, kamor so učence vozili z 
avtobusom. Vsaj nekaj pozitivnega, smo 

si olajšano rekli. Opozarjali smo na ne-
primerno kuhinjo oziroma razdeljevanje 
hrane po učilnicah, ki ne ustreza nobenim 
predpisom, ter na stranišča in greznico, iz 
katere zaudarja in poplavlja ob vsakem 
večjem deževju. Nazadnje so morali šo-
larji, učiteljice in starši prenašati nezno-
sen smrad fekalij v letošnji zimi meseca 
januarja in februarja.

Konec šolskega leta 2007 smo starši 
dočakali prvo krizno situacijo; na šoli ni 
bilo dovolj prostora za dopoldanski pouk 
vseh štirih razredov POŠ Lavrica. Vod-
stvo je prostorsko stisko urejalo tako, da 
so pričeli prevažati takratni tretji razred 
z avtobusom k pouku na matično šolo v 
Škofljico, kjer so imeli pouk in dopol-
dansko malico. Takoj po zaključku pouka 
pa so jih vrnili nazaj na Lavrico, kjer so 
imeli pozno kosilo in podaljšano bivanje. 
Takratni župan je pripombe vzel na zna-
nje in na argumentirane in ponavljajoče 
se vsakokratne pritiske staršev javno več-
krat na sestankih in zborih krajanov ter po 
občinskem glasilu obljubljal, da se bodo 
stvari uredile z izgradnjo nove šole na La-
vrici.
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Pred štirimi leti so se zgodile nove vo-
litve za župana in občinski svet. Krajani 
Lavrice smo po tiho upali na to, da se 
bodo z novo politično strukturo in novim 
elanom zadeve morda začele hitreje od-
vijati v prid vseh nas občanov. Namerno 
sem napisal občanov in ne samo krajanov 
Lavrice. In res, obljube so kar deževale; 
novoizvoljeni župan je v zadnjih treh letih 
in pol kar nekajkrat obljubil, da šola bo, 
tudi občinski svetniki so temu pritrjevali. 
Zadnji obljubljeni datum izgradnje šole je 
bil začrtan za september leta 2010 ali vsaj 
pred koncem leta 2010. Torej bi morali 
ta trenutek v novi šoli na Lavrici že se-
stavljati pohištvo. Pa temu ni tako. Starši 
smo se bili zaradi dolgoletnega zavajanja 
o izgradnji šole na Lavrici prisiljeni zbrati 
na protestnem shodu 8. junija 2010, tokrat 
kar pred občinsko stavbo, ter svetnike in 
župana vprašati, kdaj nameravajo začeti z 
izgradnjo nove šole na Lavrici. Občinski 
svet je prekinil sejo in nas zbral v dvorani. 
Tisti, ki je tam bil, je lahko videl, da so nas 
svetniki in svetnice v glavnem samo grdo 
gledali. Odgovore nam je podal župan. Ti 
so bili, priznam, drugačni kot v preteklo-
sti, saj niso izpovedovali novih laži, da bo 
šola stala, recimo, ob letu osorej. So pa ti 
odgovori postavili vse, izrečeno do sedaj, 
na laž.

Dejstva, ki govorijo v korist izgradnji 
šole na Lavrici, so naslednja: z novo šolo 
bi pridobili vsi občani Škofljice, saj se 
že nekaj let kaže tudi prostorska stiska 
učencev na OŠ Škofljica, ki že kar poka 
po šivih. Tako bodo naslednje leto prostor 
za en razred »naredili« kar v knjižnici, 
vsaj tako nam je ravnateljica povedala na 
sestanku sveta staršev. In kje bo šolska 
knjižnica? Saj kdo pa danes še potrebuje 
prostorno knjižnico. 

Evidentno je, da bi se z izgradnjo ma-
tična šola v trenutku razbremenila. Še 
več, vrtec na Lavrici bi lahko imel za 
otroke najstarejše starostne skupine, do-
datne oddelke kar v prostorih nove šole, 
vsaj za nekaj let. In na to možnost so nas 
v preteklosti opozorili sam podžupan in 
svetniki. Kot tudi to, da naj bi vsaj dva od-
delka vrtca bivala v stari šoli na Lavrici. 
Čeprav sam menim, da je slednji prostor 
neustrezen. 

Starši smo ravnateljico in ustanovitelja 
spraševali, zakaj plačujemo tako drag vr-
tec za svoje otroke, najdražji daleč nao-
koli. Odgovor je bil, da imajo naši otroci 
to srečo, da obiskujejo vrtec z nadstandar-
dnim programom. Z vso kritiko in pravico 

lahko povem, da otroci v vrtcu na Lavrici 
ne občutijo nobenega nadstandarda, ne v 
prehrani, ne v igralnicah, ne v dodatnih 
dejavnostih.

Problem, ki ga na občini nočejo videti 
oz. ga ne rešujejo, pa so generacije mla-
dih, torej tistih, ki hodijo v srednjo šolo ali 
na fakulteto. Le-ti se zbirajo po gostilnah 
in bifejih, ki jih je samo na Lavrici več 
kot preveč. Ali pa se zbirajo na šolskem 
igrišču, kjer zaradi splošnega brezdelja in 
nezainteresiranosti uničujejo igrala, ki so 
namenjena najmlajšim. Tudi tukaj bi se 
(tudi že na predlog nas staršev) lahko ob 
izgradnji nove šole stara šola preuredila 
v mladinsko ali kulturno središče na La-
vrici.

Starši smo za rešitev sprotnih proble-
mov imeli vsakič trdne argumente z željo 
po tem, da bi stvari izboljšali, popravili 
ali jih racionalizirali. Pripravljeni smo bili 
počakati, potrpeti, svoje otroke smo vpi-
sovali v vrtce vsepovsod, v bližnji in dalj-
ni okolici naše občine. Dopustili smo vse 
zgoraj navedeno, ker smo upajoč verjeli 
besedam in zagotovilom župana in sve-
tnikov, da bo nova šola na Lavrici stala 
najkasneje v letu 2010.

Zato se sprašujem, kdo je tukaj odgo-
voren ali, bolje rečeno, nesposoben … 
Župan ali morda svetniki, ki smo jih izvo-
lili, ali je to občinska uprava? Kdo zavira 
prioritetne projekte, kdo ne zna pogleda-
ti pet ali deset let v prihodnost? Kdo ne 
zna narediti finančne konstrukcije, kdo ne 
zna predvideti demografske slike? Kdo 
ne zna izračunati prihodkov in odhodkov 
za prihodnjih deset let, kdo ni pravočasno 
sprejel investicijskega načrta za gradnjo 
nove šole, kdo ni sprejel ureditvenega na-
črta za šolo, ki sta potrebna, da Ministr-
stvo za šolstvo RS primakne nepovratna 
sredstva? Kdo na občinski upravi ne zna 
pridobiti evropskih sredstev za šolo?

Če bi se namensko zbirala denarna 
sredstva samo v deležu 10 % od vredno-
sti proračuna na letni ravni, bi danes ne 
bil problem z gotovino, saj bi se nabra-
lo od leta 2003 dalje v grobem za 4 do 
5 milijonov evrov. In občinski svetniki bi 
s sklepom seveda lahko potrdili zbiranje 
namenskih sredstev za šolo.

Nezaslišano je tudi, da obstoječi avto-
busni prevozniki občini grozijo s tožbo, 
ker so z mestnim LPP avtobusom 3B do-
živeli konkurenco, da so bili pravzaprav 
oni tisti krivci na DRSC-ju, ki so zavirali 
vzpostavitev kakovostnejšega in cenejše-
ga prevoza do prestolnice za nas občane 

Škofljice, za dijake in študente, za upoko-
jence, ne nazadnje za osnovnošolce, ki se 
vozijo v Škofljico ali pa popoldan k raz-
ličnim dejavnostim.

Če kdo ima moč, da bi zadeve uredil, 
so to tisti, ki smo jih izvolili za župana 
in svetnike, in če ne ravno ti, ki sem jih 
naštel – kdo potem? Ali moramo v tretjem 
tisočletju in pri naši visoki stopnji demo-
kratičnosti občani res protestirati? Prav-
zaprav proti samim sebi.

Dejstvo je, da šola ni narejena, in dej-
stvo je, kot opozarjajo nekateri svetniki, 
da je še vsaj pet let ne bo. In obstaja dej-
stvo – tudi zaradi vse večjega priseljeva-
nja družin v občino Škofljico in na La-
vrico, zaradi že zastavljenih projektov za 
gradnjo novih stanovanjskih objektov, to-
rej zaradi vse večjega vpisa novih šolarjev 
–, da bo na OŠ Škofljica treba uvesti dvo-
izmenski pouk. Slednje je nedopustno in 
nesprejemljivo za današnji čas, saj se bo 
kakovost družinskega življenja drastično 
zmanjšala. Ne pozabimo, da je bil investi-
tor naselja pripravljen narediti šolo, pa so 
bili zavrnjeni iz različnih vzrokov. Glavni 
je bil menda tisti, da bi bila njihova šola 
predraga. Mar res? Morda bi danes šola 
že stala, samo v tem primeru posamezniki 
ne bi prejeli provizij iz posla, ki je sicer 
vreden vsaj pet milijonov evrov.

Upam lahko samo, da na prihodnjih 
občinskih in državnih praznovanjih ob-
činski upravi in sebi župan ne bo pode-
ljeval zaslug za odprtje novega vodovoda, 
kot se je to že zgodilo v preteklosti. Saj je 
za marsikaterega občana, še posebno pa 
župana, to lahko v današnjem času kve-
čjemu sramota!

Erik Udovič

Popravek 

V prejšnji številki Glasnika 6/2010 
smo v prispevku S skupnimi močmi se 
veliko naredi, str. 9, na koncu drugega 
odstavka zapisali: »Članice TD Lavri-
ca so že od 7.30 dalje pričele prinašati 
sladke domače dobrote.« Z več strani 
smo bili prijazno opomnjeni, da so s 
pecivom na 3. dnevu Lavrice obilno 
sodelovale tudi članice DU Lavrica, 
ki jih nismo navedli. Hvaležni smo za 
opozorilo, prizadetim pa se iskreno 
opravičujemo.

Uredništvo
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Odstopil predsednik sveta 
KS Lavrica Janez Gačnik

S 1. avgustom 2010 je nepreklicno odstopil predsednik sve-
ta KS Lavrica Janez Gačnik. V utemeljitev je zapisal, da zato, 
»ker Svet KS Lavrica nima nikakršnega vpliva na razvoj kraja 
in ker se o naših predlogih, zapisnikih sej na nivoju občine (ob-
činskih sejah) ne razpravlja«. Zaradi tega meni, da »je Svet KS 
Lavrica nepotreben in sam sebi namen«.

O odstopu je razpravljala komisija občinskega sveta KVIAZ, 
ki je njegov odstop sprejela. Namestnika oziroma vršilca dol-
žnosti ni imenovala, ker bodo čez mesec dni volitve.

Iztok Petrič

Vrh nad Želimljami

Vrh nad Želimljami ima novo balinišče 

Novo sodobno balinišče

Gasilci z Vrha in Balinarji iz Gradišča 
so s skupnimi močmi zgradili balinarsko 
igrišče na Vrhu nad Želimljami. Za finanč-
no pomoč so zaprosili Občino Škofljica, 
ki jim je sredstva tudi namenila. Igrišče 
je sodobno in lepo opremljeno. Balinišče 
ima dve stezi z vso potrebno opremo. V 
neposredni bližini so nova otroška igrala 
in površine za nogomet. S slike lahko vi-
dite, kako jim je uspelo združiti generacij-
sko-športno-rekreacijsko središče.

Otvoritev balinišča bo v okviru občin-
skega praznika, in sicer 11. septembra, 
ob 9. uri zjutraj, ko se bo začel prvi ba-
linarski turnir »Varžet«. Tekmovanje in 
vsesplošno rajanje bo čez cel dan. Za hra-
no in pijačo bo poskrbljeno, zato vljudno 
vabljeni. Za pokal se bodo potegovali ba-
linarji: Škofljica, Ivančna Gorica, Grosu-
plje, Mravljica – Šmarje - Sap, Blagajana 
– Polhov Gradec, Jama – Vnanje Gorice, 
Gradišče in Varžet (donator iz Gradišča).

Torej vidimo se 11. 9. 2010 ob 9. uri na 
novem balinišču na Vrhu nad Želimljami. 
Vljudno vabljeni!

Besedilo in fotografiji, Maja Novak

Aktualno

Protiustavnost in nezakonitost pravilnikov  
o sprejemu otrok v vrtec

Ne morem si kaj, da se na temo spreje-
ma otrok v vrtec za šolsko leto 2010/2011 
ne oglasim še sam. Sem oče dveh pred-
šolskih otrok (tretji je na poti), od katerih 
sin, rojen leta 2009, ni bil sprejet v vrtec, 
katerega ustanoviteljica je Občina Ško-
fljica, za šolsko leto 2010/2011. Žal deli 

usodo še s 154 zavrnjenimi otroki, kar mi 
ne more biti v tolažbo, saj bom zanj moral 
poiskati zasebno varstvo, in za to storitev, 
ki bi jo morala zagotoviti občina, tudi 
krepko plačati, čeprav bi imel predšolsko 
varstvo zanj na podlagi Zakona o vrtcih 
brezplačno, saj stroške za drugega otroka 

krije država, kar pomeni, da se mi zaradi 
pasivnosti občine družinski proračun na 
letni ravni skrči za nekaj tisoč evrov (cene 
mesečnega varstva se na trgu gibljejo med 
400 in 600 EUR). 

Še toliko bolj me moti dejstvo, da je 
Občinski svet Občine Škofljica dne 2. 3. 

Poleg balinišča so tudi otroška igrala in nogometno igrišče
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Aktualno

2010 sprejel Pravilnik o sprejemu otrok v 
vrtec (v nadaljevanju: pravilnik), ki je za-
radi diskriminatornega kriterija številka 2 
»Stalnost bivanja v Občini Škofljica« 10. 
člena pravilnika razdelil škofljiške občane 
na tri razrede. Prvorazredni občani so ti-
sti, ki so stalno bivanje v Občini Škofljica 
uredili pred 31. 12. 2003, sledijo drugora-
zredni občani, ki so stalno prebivališče v 
Občini Škofljica prijavili med 1. 1. 2004 
in 31. 12. 2007. Na koncu pridejo na vrsto 
najmanj vredni občani naše občine, tretje-
razredni občani, ki so stalno prebivališče 
v občini uredili po 1. 1. 2008. Ne bom na-
vajal ustavnih členov in mednarodnih do-
kumentov, ki jih je Občinski svet s spreje-
mom kriterija »Stalnost bivanja v Občini 
Škofljica« kršil, saj imam za to premalo 
prostora. O zadevi bo tako ali tako odlo-
čalo Ustavno sodišče RS na podlagi moje 
pobude za oceno ustavnosti pravilnika. 
Kako bi se vsakdo od nas počutil, če bi 
se preselil v drugo občino, kjer bi postal 
drugo ali tretjerazredni občan?

Župan v pojasnilu, objavljenem v zadnji 
številki Glasnika, navaja, da je bil spre-
jem pravilnika nujno dejanje, saj »prejšnji 
pravilnik, sprejet 18. 3. 2008, ni bil uskla-
jen s trenutno veljavno zakonodajo«. Iz 
zapisanega torej izhaja, da je bil prejšnji 
pravilnik nezakonit, kar nedvomno drži. 
Novela Zakona o vrtcih je pričela veljati 
29. 3. 2008, torej 11 dni po začetku ve-
ljavnosti prejšnjega pravilnika o sprejemu 
otrok v vrtec. Novela zakona je prinesla 
spremembo pri določitvi pristojnosti do-
ločitve kriterijev za sprejem v vrtec. Od 
29. 3. 2008 je za vse javne vrtce in ob-
čine v Republiki Sloveniji pričela velja-
ti ureditev, da mora kriterije za sprejem 
otrok v vrtec določiti občina na predlog 
sveta vrtca (do novele zakona je kriterije 
za sprejem otrok v vrtec določil svet vrt-

ca v soglasju z občino). Če se da za leto 
2008 zaradi časovne stiske še zamižati na 
eno oko, je nedopustno, da občina in svet 
vrtca nista za leto 2009 sprejela kriterijev 
na način, kot je bilo določeno z zakono-
dajo. Zaradi pasivnosti obeh so bile vse 
odločbe o (ne)sprejemu otrok v vrtec za 
šolsko leto 2009/10 nezakonite, saj pra-
vilnik z dne 18. 3. 2008 zaradi spremenje-
ne zakonodaje in hierarhije pravnih norm 
ne bi več smel biti v uporabi. Glede na 
to, da škofljiška lokalna oblast z zamudo 
udejanja državne pravne norme na lokal-
no raven, bi jo opozoril še na novo novelo 
Zakona o vrtcih, ki je pričela veljati 19. 5. 
2010 in s katero je določeno, da je občina 
dolžna pri načrtovanju dejavnosti v pro-
storu načrtovati tudi ustrezne površine za 
dejavnost predšolske vzgoje v strateškem 
delu občinskega prostorskega načrta. V 
izvedbenem delu občinskega prostorske-
ga načrta mora občina opredeliti površine, 
namenjene dejavnosti predšolske vzgo-
je. Financiranje izgradnje vrtca je lahko 
predmet dogovora med občino in zaseb-
nim partnerjem preko instituta javno-za-
sebnega partnerstva.

Župan z občinsko upravo in občinski 
svetniki Občine Škofljica bi se morali za-
vedati, da se številnim mladim družinam 
zaradi njihove brezbrižnosti dela velika fi-
nančna škoda, saj nismo redke družine, ki 
imamo dva predšolska otroka in moramo 
zaradi vsakoletnih (verjetno vse od časa 
ustanovitve Občine Škofljica) premajhnih 
kapacitet vrtca za (vsaj) enega otroka sa-
mostojno poiskati varstvo in le-to drago 
plačati. Enako velja za vse starše otrok, 
ki niso dobili prostega mesta v vrtcu. Ste 
se kdaj vprašali, koliko denarja ste svojim 
občanom na ta račun odtegnili? Želite, da 
se ponovi zgodba kot v Občini Kamnik, 
ko so se starši zavrnjenih otrok zbrali v 

civilno iniciativo in županu ter občinskim 
svetnikom zagrozili s kazensko ovadbo, 
ker iz leta v leto njihovim otrokom niso 
zagotovili dovolj prostih mest v vrtcu? Se 
zavedate, da ste neposredno odgovorni 
za dolgoletno neenako obravnavo naših 
otrok, ki nimajo možnosti za instituciona-
lizirano javno predšolsko varstvo v vrtcih, 
katerih namen je pomoč staršem pri ce-
loviti skrbi za otroke, pa tudi izboljšanje 
kakovosti življenja družin in otrok ter 
ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih 
telesnih in duševnih sposobnosti? Letos 
155 zavrnjenih otrok, lani 136, vsako leto 
približno 100 zavrnjenih otrok. Razme-
re, ki jih s svojimi neaktivnimi »dejanji« 
povzročate izvoljeni akterji lokalne obla-
sti, postajajo nesprejemljive, saj v teh ne-
gotovih časih postaja položaj družin (tudi 
iz Občine Škofljica) vse bolj nevzdržen. 
Že vrsto let se obljubljajo nove vrtčevske 
kapacitete in tudi v letošnjem, volilnem 
letu, se obljube za vrtce in novo šolo na 
Lavrici kar vrstijo z vseh strani, od žu-
pana, občinskih svetnikov in političnih 
strank. 

Mislim, da je napočil trenutek, ko je 
treba vzeti zadevo v lastne roke, zato vse 
starše otrok, ki niso bili izbrani v vrtec za 
prihajajoče šolsko leto, pozivam, da na 
podlagi 10. člena Zakona o vrtcih pristo-
pite k skupnemu pozivu lokalni oblasti, 
da zagotovi tolikšno število oddelkov, da 
bodo vsi naši otroci dobili prosto mesto, 
saj predmetni člen zakona zavezuje ob-
čino, da mora najkasneje v 30 dneh od 
poziva začeti s postopkom za zagotovitev 
dodatnih prostih mest v javnem vrtcu ali 
razpisati koncesijo. Več informacij in na-
vodila za poziv lokalni oblasti dobite na 
elektronskem naslovu: zavrtce@gmail.
com. 

 Domen Petelin, univ. dipl. pravnik

Začela so se predvolilna opravila
Čez dober mesec dni bodo po vsej 

državi potekale lokalne volitve. Rok za 
oddajo kandidatur pri občinski volilni 
komisiji je sreda, 15. september 2010. 
Neodvisne liste, neodvisni kandidati za 
svetnike in župana že pospešeno zbirajo 
podporo volivcev, da bodo na podlagi le-
te lahko vložili kandidaturo. Za svetnike 
je treba zbrati dobrih 35 podpisov, za žu-
pana pa še enkrat toliko.

Za zdaj vemo, da bo na listi SDS za žu-
pana kandidiral Boris Zupančič; Ivana 

Jordana, ki je pred štirimi leti neuspe-
šno kandidiral na listi LDS, bo za župana 
podprla sveže ustanovljena neodvisna li-
sta Moja občina, z neodvisno listo Naša 
Lavrica pa bo za župana po štirih letih 
svetništva kandidiral tudi Bojan Božič. 
Druge stranke po naših podatkih kan-
didata za župana nimajo oziroma ga še 
iščejo. Mnogi občani pa se sprašujejo, 
ali bo znova kandidiral Jože Jurkovič. 
Zato smo ga direktno vprašali in dobili 
pritrdilni odgovor. Kandidira kot neodvi-

sni kandidat, računa pa tudi na podporo 
strank.

V občini tako lahko opažamo krepitev 
neodvisnih list, s tem pa krepitev apo-
litičnosti. V praktično vseh občinskih 
odborih političnih strank se srečujejo s 
pomanjkanjem ustreznih kadrov – zla-
sti za župansko mesto, torej oseb, ki bi 
v sebi združevale prepoznavnost v kraju, 
primerno starost in izobrazbo, politične 
izkušnje in seveda močno strankarsko 
pripadnost. Tudi prehajanje nekaterih 
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Če želiš vsaj nekoliko vplivati na svoj 
vsakdan, na tek svojega življenja, se že 
danes odločaš, kaj boš počel jutri. Človek 
načrtuje, pa še se marsikaj nato obrne. Če 
ne načrtuješ, gre vse po svoje, a tudi neka-
ko gre. Tudi z našim občinskim življenjem 
je zelo podobno in dobivam vtis, da gre že 
nekaj časa samo po sebi. Pričakoval sem, 
da bo kdo od odgovornih vsaj skušal po-
drobneje pojasniti »gospodarjenje«, ki je 
pripeljalo do velikega nazadovanja naše 
skupnosti na praktično vseh področjih in 
po vseh merilih. Žal se ni odzval nihče in 
tudi to pove, koliko odgovornosti do obča-
nov imajo vodilni!

Čez mesec dni nas čaka izbor nove ob-
činske ekipe. Svet bo spet sestavljen delno 
strankarsko, delno iz neodvisnih list. Ali 
bo tudi nova zasedba podpirala nadaljnje 
naraščanje stroškov ali se bo našel kdo, ki 
bo povzdignil glas? Veliko je odvisno od 
prvega občinskega moža, ki naj bi bil pred-
vsem boljši gospodar!

Prvi človek občine bo moral imeti moč-
no hrbtenico, da bo prevzel vodenje (!) … 
odločal in vztrajal pri gospodarnem rav-
nanju z občinskim denarjem. Novi župan 
bo moral predvsem ukrepati na naslednjih 
ključnih področjih …

Takoj prekiniti naraščanje občinskih 
stroškov in nato postopno le-te zmanjševa-
ti. S tem bo v času, ko se prihodki občine 
bistveno ne povečujejo, zagotovil čim več 
denarja za naložbe in nadaljnji razvoj.

Župan se bo moral aktivno vključiti v 
pridobivanje potrebne dokumentacije za 
dom starejših, četudi nekatere dejavnosti 
niso v pristojnosti občine. Če župan oseb-
no posreduje na kritičnih mestih, kjer se 
postopki zatikajo, izkazuje s tem celovit 
interes občine (občanov!) in investitorja. 
Birokratske poti so tako hitreje premaglji-
ve. A treba je včasih pripogniti koleno!

Nedvomno bo treba večkrat pritisniti na 
kljuko šolskega in drugih ministrstev za 

pridobivanje državnih sredstev za nadaljnji 
razvoj osnovnega šolstva. Šola na Lavrici je 
bila obljubljena za leto 2010, sedaj pa se, kot 
smo brali pred meseci, projekt »optimira«. 
Le kdaj bomo slišali za kakšne rezultate?

Gradnjo obvoznice v Škofljici sta nam 
župan in njegov predsednik obljubljala za 
leto 2008! Po zadnjih dogajanjih lahko skle-
pamo, da smo do obvoznice skoraj nekoli-
ko dlje kot leta 2006. Tudi na tem projektu 
bo moral prvi občinski mož odigrati jasne 
in odločne poteze, ne pa megliti situacij in 
ustanavljati civilne iniciative ter se skrivati 
za urgentnimi pismi ministru in čakanjem 
na odgovor, sosednje občine pa organizira-
jo zapore cest! Znano je, kje je prometno, 
okoljsko in finančno ministrstvo!

Občinsko dogajanje naj se ne odvija za 
zaprtimi občinskimi vrati in na štiri oči! 
Tudi za to bo moral poskrbeti novi župan, 
ne glede na to, če stanje ne bo vedno naj-
boljše!

Glede na vse pogostejše besede o stran-
karskih občinskih svetnikih, ki se v štirih 
letih mandata oglasijo dvakrat do štirikrat, 
bo treba predlagati spremembo volilnega 
sistema, da bi omogočili posameznim de-
lom občine, da dobijo svojega predstavni-
ka v občinskem odločanju. Prepričan sem, 
da ti ne bodo samo hodili na seje! To je 
tudi osnovni smisel lokalne samouprave!

Ko smo pred kratkim v ožji družbi go-
vorili o stanju v občini, strankarski in ne-
strankarski politiki, je eden prisotnih in 
nekdanji podjetni svetnik odkrito povedal: 
»Moja stranka je denar!« Kaže, da je bilo 
v iztekajočem se obdobju večina svetnikov 
tega mnenja!

Odločno bo treba ukreniti vse, da se vsaj 
začasno umiri priseljevanje ali pa bo treba 
za to plačati realno ceno! Sicer bo družbe-
ni standard vedno bolj zaostajal za potre-
bami, razmere pa so že zdaj kritične! 

Občani bomo pri izbiri župana posta-
vljeni pred veliko dilemo. Na voljo bomo 

imeli povsem nove obraze z bogatimi pri-
poročili strank, z uspešnimi osebnimi kari-
erami itd. Žal bomo ugotovili, da so novin-
ci med ljudmi komaj poznani, da tudi oni 
komaj koga poznajo, kaj šele, da bi poznali 
dejanske probleme. Minilo bo pol mandata 
ali cel, da pridejo do pravih izkušenj. Ker 
dober glas seže v deveto vas, je torej zelo 
pomembno, kako bodo oblikovalci javne-
ga mnenja širili pravo resnico o posame-
znih kandidatih! Na drugi strani bo boljša 
ponudba med »starimi znanci«, ki so ven-
darle že naredili kakšen korak za občino, 
delali v krajevnih in vaških skupnostih, v 
društvih in nekateri obenem postorili še 
kaj zase! Potreben bo resen razmislek! 
Naslednja štiri leta vsekakor ni pričakovati 
obilja uspehov. Če uspemo rešiti največje 
probleme, bomo lahko veseli. Globalna 
kriza menda pojenjuje, lokalna se je šele 
začela razkrivati!  

Jože Jurkovič

Aktualno

kandidatov iz stranke v stranko oziroma 
v neodvisne liste, da bi si morda le zago-
tovili izvolitev, ni nič novega. Nekateri 
menjajo celo levi in desni politični pol. 
Je svetovni nazor res nekaj takega, kar 
lahko menjaš za potrebe volitev, ki nače-
loma potekajo vsaka štiri leta?

Zanimiv bi bil tudi odgovor na vpra-
šanje, ali naša občina sploh premore 
pravega voditelja, torej osebo, ob kateri 

občinstvu v pričakovanju njegovih besed 
zastane celo dih. Če se ozremo v zgodo-
vino, je nekaj podobnega zagotovo bil 
župan in poslanec v kranjskem deželnem 
zboru Vinko Ogorelec s Klanca v Ško-
fljici, potem Ivan Ogrin  z Lavrice, ki je 
nekakšno rehabilitacijo doživel dobrih 
50 let po smrti, s tem ko smo po njem 
poimenovali novo ulico naselja Ob poto-
ku. Osebno pa se še kot otrok spominjam 

nastopa Lavričana Karla Pirmana, ko je 
dvorana popolnoma utihnila v pričako-
vanju njegovih besed.

Naj bo to nekakšen uvod v dvoje raz-
mišljanj o lokalnih volitvah, ki sta ju 
pripravila nekdanji župan Jože Jurkovič 
in svetnik Jožef Žlahtič. Menimo, da sta 
prispevka vredna razmisleka.

Iztok Petrič

Občina, kako naprej?

VABILO   
na delavnico 

IZDELOVANJA  
RENESANČNIH  

VZORCEV 
V SOBOTO, 11. SEPTEMBRA 

2010 OD 9. DO 13. URE
v gasilskem domu na Pijavi Gorici

pod vodstvom ge. Olge Marguč

  Ves svet je teater. W Shakespeare  
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Aktualno

Občinske volitve 2010. Zdaj!  
»In res je vredno premisleka!«
Ali premislek o aktualnih občinskih volitvah 2010 v Občini Škofljica

Volitve, kot pravi slovenska Ustava, so 
dejanje demokracije, svobode in pred-
vsem možnosti odločanja slovenskega 
državljana in občana, ženske in moškega, 
mladega in starejšega – splošno: vselej ra-
zumnega človeka.

Volitve so tudi izraz volje, zadovoljstva 
in nezadovoljenosti posameznika in druž-
benih socialnih skupin. Volitve predsta-
vljajo, kot se s političnim in novinarskim 
jezikom pogosto pove, praznik demokra-
cije. In volitve predstavljajo slehernemu 
svobodo izbora njegovih predstavnikov 
ter treznost presoje slehernega posame-
znega volivca in izbor med ponujenimi 
možnostmi, danimi v izbor in izbranimi za 
nadaljnje odločanje o usodi in perspektivi 
naselja, kraja, občine ali lokalne skupine, 
torej vseh ljudi, njihovih interesov in želja 
ter ciljev, ki jih imajo kot posamezniki ali 
družbena celota. Volitve je razumeti kot 
posameznikovo opredelitev za program 
posameznika in skupnosti.

Kar pa se treznosti presoje in izbora tiče, 
je ta pogosto vidna znova šele po štirih le-
tih. Načeloma dolgo obdobje, mar ne?

Pa poglejmo, kaj lahko izberemo in 
storimo na volitvah? Pretežno je izbor ve-
zan na kandidate strank in na kandidate 
na hitro zbranih skupin – krajevnih list, 
vezanih na delne potrebe lokalnega zna-
čaja in skupine ozko izraženih interesnih 
vsebin ter ozkega značaja, nemalokrat 
tudi osebnega značaja in morda celo za-
sebnega interesa. Te skupine se oblikujejo 
kot liste za kraj, za naselje ipd. Načeloma 
so politične stranke znane in predstavljajo 
v slovenskem prostoru jasno, deloma že 
oblikovano, znano skupino levih in de-
snih pogledov. V zadnjem obdobju pa je 
popularno razmišljati o ozkih, predvsem 
lokalnih skupinah in v njih je moderno 
oblikovati tudi interesne krajevne ali lo-
kalne liste. Tako ene kot druge so intere-
sne, vendar se interes od skrajno lokalne-
ga in individualiziranega interesa razteza 
na interes širšega ali na raven splošnejše-
ga – občinskega značaja. In v tem je bi-
stvo lokalnih volitev. S tem se kaže bistvo 
lokalnih interesov, odločanje ozkih sku-
pin in oblikovanje lokalnih ciljev, ki jih 
lokalne skupine pogosto izražajo, včasih 
kar brez konca. Še več, tu se strankarski 

interesi in interesi neodvisnih list začno 
in najpogosteje končajo, tj. v proračun-
skih in zakonskih ter računovodskih pred-
pisih, kjer nemalokrat zatonejo.  

To preprosto pomeni, da zakoni ščitijo 
temeljne interese družbe (kot so: šola in 
šolanje ter vzgoja in vrtci), družbene de-
javnosti in njihovo delovanje, zdravstvo 
in socialo in vsebine splošnega družbe-
nega pomena ter komunalne investicije in 
vzdrževanje občinske infrastrukture. Tu 
so še možni drobni posegi ipd. Od vsega 
finančnega poslovanja pa se investicijsko 
pričakuje najpogosteje velike naložbe in 
vložke ter preobilne investicije.

Vrnimo se od predvolilnih pričako-
vanj k volitvam.

Vse na volitvah odločujoče skupine ali 
posamezniki se želijo izkazati z vlada-
njem, zato se praviloma volitev aktivno 
udeležijo in v njih sodelujejo kot skupi-
ne ali posamezniki. To je neizpodbitna in 
jasna težnja udeleženih, za katero stoji 
načeloma majhen in oseben, redkeje širši 
družbeni interes. Pogosto pa te skupine 
kot prevzem oblasti razumejo le cilj: 1. 
vidijo in zasledujejo vladanje, 2. s tem se 
poistovetijo stranke kot zlasti strankarski 
posamezniki in 3. vladati želijo z zadosti-
tvijo lastnih – osebnih ter tako imenova-
nih skupnih interesov. 

Vladanje si razlagajo kot splošno vide-
nje individualnega, četudi lokalnega izo-
bilja ter vzpostavitev »razkošja« in s tem 
želijo pokazati moč v odločanju in celo 
postavitvi pravičnosti, ki je pogosto vi-
dna kot izpostavljanje ter zadovoljevanje 
ozkih, morda celo preveč lokalnih lastnih 
interesov in prakse. 

Pa se vprašajmo dalje: katera od 
strank in list je uspela izdelati splošen 
program občine in katera stranka ali li-
sta ga je v zadnjih letih uspela predsta-
viti kot vizijo razvoja občine Škofljica?

In zastavimo si v premislek vprašanje: 
kaj vse je bilo obljubljenega v preteklih 
volilnih postopkih in volilnih kampanjah? 
In da smo v razmisleku še skrajnejši, se 
vprašajmo: kako kandidate stranke iz-
birajo in nabirajo? Pa si postavimo še 
vprašanje: kdo v tej občini od kandidatov 
je postavil jasno vizijo razvoja občine? 
Jasna vizija razvoja občine pa seveda še 

ne pomeni, da je ta dogovorjena, niti če je 
ta na občinskem svetu bila sprejeta. Od-
govorov zaradi nesugestibilnosti bralcem 
članka ne bom ponujal.  

Vseeno razmišljam dalje. 
Volitve kot formalen postopek imajo 

zakonska pravila. Te velja spoštovati. 
Razmislimo o tem, kako je bilo v občini 
gospodarjeno? Kako so župani delovali, 
kakšna je bila njihova neposredna nav-
zočnost med krajani, kako so delovali 
strankarski aparati in volilna telesa tekom 
volitev, in potem si lahko preprosto odgo-
varjajmo.

Razumljivo in razumno je, da vse-
ga, kar so v občini izkazane potrebe, ni 
možno uresničiti. Nerazumno pa je, da 
je enakovreden in razpršen t. i. policen-
trični razvoj občine županom in mnogim 
svetnikom ni bil prioriteta. In tudi nera-
zumno je, da so župani obljubili, da bodo 
delovali profesionalno ves mandat, pa so 
se kmalu v mandatu odločili še za kakšno 
drugo funkcijo in … potem odšli po poli-
tični liniji dalje v slovensko, kot se temu 
reče: biznismensko prihodnost.

Potem pa je Občina Škofljica ostajala 
vedno bolj na obrobju delovanja. Z nave-
denim ni možno reči, da seje svetov niso 
potekale, da niso bili angažirani svetniki, 
komisije in občinski aparat, toda ne gre 
za obljubo, gre za skrb in delotvornost 
občine. S tem malomarnim obnašanjem 
pa niso pogojeni le delovanje in aktivnost 
ter zaznavanje problemov, kajti vsi občani 
občine smo v tem prostoru, tudi sam kot 
svetnik, nekaj izgubili. V tem primeru gre 
predvsem za zaupanje glasovalcev do za-
upanja funkcije in za zaupanje upravljanja 
izvršne oblasti. Preprosto bi temu rekli v 
jeziku enega od pomembnih sotvorcev 
evropske demokracije, da so se poobla-
ščenci zaupanemu pooblastilu izneverili.

Vsled vsega navedenega in posebej zato 
velja razmišljati v pričakovanju novih vo-
litev tudi v tej smeri. In ta premislek ve-
lja nameniti izboru prihodnjega župana. 
Morda takšnega, ki je zaupanja vreden, ki 
ni od nekje kar pripeljan, ki ni že izkazan 
kot nezaupanja vredna oseba in ki ima po-
leg poslovne vsebine tudi etično, ki kaže 
dostojen odnos do volilnega telesa – ljud-
stva, pa tudi do premoženja in sebe.



17

Aktualno

Še nekaj o zborih krajanov
Nekaj malega jih je v preteklostih res 

bilo, kot se reče »vsake kvatre enkrat« 
(zagotovo mnogo manj kot v času sa-
moupravljanja). Pa ne gre za to, da bi se 
morali ti kar naprej odvijati in da bi se 
ljudje kot ljudstvo morali kar naprej tudi 
formalno srečevati. Predvsem je treba 
vedeti, da sta pomembna preverjanje in 
izmenjava mnenj, stališč in izkazanih sta-
rih ali novih družbenih potreb. Predvsem 
pa je nujno preverjati tiste potrebe, ki se 
kažejo kot materialna dejstva, predvsem 
dejstva materialno-finančne narave, ki so 
prepoznana kot takšna, da jih nekdo kot 
posameznik, npr. župan, ali kot občinski 
svet oziroma organ ne more zaznati ali 
opraviti, marveč so soodgovorni zanje 
vsi, tako občani kot (iz)voljeni. In to se 
imenuje družbeno zavedanje, ustvarjanje 
in življenje kraja in občine ter ljudi. V tem 
smislu je nujno oživiti tudi krajevne in va-
ške skupnosti.

Občani bi se morali na volitvah zave-
dati, da občina sama po sebi ni župan, da 
župan ni občina in da on kot voljeni občan 
le usklajuje ter zakonsko in predstavniško 
ureja ter realizira potrebe občanov, občine 

in tudi države. Tako bi bilo treba izvoliti 
takega župana, ki bi se zavedal, da denar 
občine ni njegov in da on ni njegov edini 
– ekskluzivni razpolagalec.

Naša občina je, kot je verjetno zna-
no, pred obilnimi drobnimi in velikimi 
projekti – zalogaji (le nekaj navedb za 
predvolilni okus: šola, vrtci, ceste, struk-
turiranje krajevnih središč, ekokomunalni 
in zdravstvenimi projekti, gradnja cest, 
energetski, zemljiški problemi in projekti 
splošno družbenih dejavnosti ter razvoj 
gospodarstva, kmetijstva ipd.). Vse na-
vedeno je v obsežnem potencialnem ali v 
predrazvojnem razmahu. Zato pa vsebina 
in čas terjata, da je predvolilni premislek 
in izrazitev volilne volje posameznikov 
in skupin še toliko bolj tehtno in dejanje 
posameznika v volilnem opredeljevanju 
z odločitvami še bolj domišljeno. In prav 
sedaj je čas, da se potencialni županski 
kandidati vseh sredin in kandidirajočih 
barv in strank ter list jasno zavedajo splo-
šne odgovornosti v poznavanju najširših 
vsebin in ne zgubljajo energije le v drob-
nih ter posamičnih vsebinah.

Biti župan Občine Škofljica ali svetnik 
te sredine v naslednjem mandatu ne sme 

in ne more biti šala in ne političen ali li-
stni hec. 

In kaj storiti? 
1. Razmisliti o ustreznem kandidatu in 

timu, ki sta mu vsebina in stanje občine 
jasna.

2. Nujno je treba premisliti o viziji in 
realnih možnostih razvoja občine.

3. O človeku in timu z dolgotrajnimi in 
znanimi izkušnjami.

4. O zaupanju prenosa in prevzema 
oblasti.

5. O spoštovanju občinskega in s tem 
javnega premoženja.

Vsaj to so dejstva, ki ne bi smela biti 
izpuščena.

Kdor koli bo izvoljen, prihodnje obdo-
bje bo zahtevno, morda neprijetno.

Morda je za prispodobo modro navesti 
naslednji primer. Močvirski tulipan (Fri-
tillaria meleagris) je zaščiten. Le čemu 
bi pri nas iskali drugih rož, ko pa imamo 
svojo, ki se na naš teren spozna, tudi naj-
boljšo in najlepšo.

Jože Žlahtič

Fotografija sprašuje – revizija
V preteklem letu in pol smo na podlagi 

fotografij – izvedeli smo, da so rubriko 
nekateri poimenovali »žgečkljive foto-
grafije« – izpostavili kar nekaj konkretnih 
problemov in vprašanj. Na nekatera so 
pristojni sproti odgovarjali, za to številko 
pa smo odšli na teren in preveri, ali se je 
kaj tudi konkretno spremenilo. Naj spre-
govorijo fotografije. Nekaj sprememb je 
bilo, morda tudi na podlagi naših vzpod-
bud.

1. Ograja pred vajo Sela je bila popra-
vljena, sedaj je poškodovana ograja na 
drugi strani ceste.

2. Občina je uredila dostop za invalide 
v občinsko stavbo malo pred lokalnimi 
volitvami.

3. Dostop do POC preko Žagarske ulice 
sedaj ni možen, ulica pa je dobila povsem 
novo podobo. Zamenjani so bili vsi ko-
munalni vodi, urejen pločnik in položen 
nov asfalt.

4. Igrišče pred osnovno šolo na Škoflji-
ci je dobilo nova igrala
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5. Nelegalno odloženi odpadki in njiho-
vi lastniki so zastali nekje v mlinih biro-
kracije.

6. Ekološki otok je bil z Jagrove uli-
ce, kjer je stal sredi gozda, premaknjen v 
središče Sel. Sedaj je okoli njega snažno, 
odpadki so v zabojnikih. Neformalni nad-
zor vaščanov je očitno še vedno velikega 
pomena.

7. Občino smo spraševali, kakšen je 
kratkoročen akcijski načrt za reševanje 

prometne problematike. Kot vidimo, se 
praktično ni zgodilo nič, kljub temu, da je 
bil ustanovljen Prometni svet.

8. Policijo smo spraševali o legalno-
sti parkiranja na odstavnih pasovih na 
Dolenjski cesti. Parkiranje pri »Malči« 
ni več tako pereče, kot je bilo. Je pa po 
novem pločnik – kljub zagotovljenemu 
parkirišču, redno zaparkiran pred lokalom 
Cavallino.

9. TD Škofljica smo vprašali, ali na-
meravajo obnoviti informacijske table na 

Svarunovi poti. Izpostavili smo tisto, ki 
stoji pod Pijavo Gorico na poti v Želimlje. 
Zamenjan je zemljevid, tabla pa je še ve-
dno polomljena.

10. O našem opozorilu glede plakati-
ranja po kulturni dediščini, nismo prejeli 
nobenega odgovora, stanje pa se tudi ni 
nič spremenilo.

11. Opozarjali smo na problematiko 
pasjih iztrebkov. Občina ustreznega odlo-
ka (še) ni sprejela. Zaenkrat le opozarjajo!

12. Ko smo spraševali o zapuščenih av-
tomobilih, smo dobili odgovor, da je za-
nje dolžan poskrbeti lastnik zemljišča. Na 
Mijavčevi še vedno stoji rdeči avto.

13. V letošnji junijski številki smo opo-
zorili na nova divja odlagališča z gradbe-
nim materialom. Ko smo avgusta prever-
jali lokacijo, se je gradbeni material tam 
še vedno nahajal.

S tem pregledom zaenkrat končujemo s 
to stalno rubriko. Vse občane pa prosimo, 
da nas opozarjate na nepravilnosti, ki jih 
opažate v naši občini. Z veseljem bomo 
opozorili nanje.

Iztok Petrič

Kultura oglaševanja
V prejšnji številki Glasnika je predse-

dnik TD Škofljica g. Jože Dolšina zapi-
sal, da je PGD Želimlje za oglaševanje 
svoje veselice odstranilo njihove plakate 
oziroma da jih je prelepilo s svojimi. Ta 
zadeva me je močno prizadela, ker je bila 
situacija popolnoma drugačna, kot pa jo 
je opisal g. Dolšina. Ker sem celotno za-
devo okoli oglaševanja prireditve v PGD 
Želimlje osebno prevzel v svoje roke, mo-
ram pojasniti naslednje. S tem dopisom 
nimam namena kakor koli polemizirati 
okoli oglaševalske kulture, vendar moram 
zapisati naslednje pojasnilo, da bi ohranil 
ugled gasilcev v občini Škofljica.

Dne 20. 6. 2010 v popoldanskih urah so 
člani PGD Želimlje razobesili plakate za 
prireditev v organizaciji PGD Želimlje, ki 
naj bi bila dne 26. 6. 2010. Plakatiranje 
so izvedli isti člani na običajnih plakatnih 
mestih kot že vrsto let doslej. Z gotovostjo 
trdim, da so se držali kulture oglaševanja 
in niso prelepili oziroma odstranili plaka-
tov, ki so še bili aktualni. To pa trdim zato, 
ker mi je dne 21. 6. 2010 ob 8:55 Občina 
Ig poslala na zasebno elektronsko pošto 
opozorilo, da ima Občina Ig z odlokom 
iz leta 2000 prepovedano plakatiranje po 

do sedaj običajnih mestih in da je pla-
katiranje dovoljeno le na dveh oglasnih 
panojih v lasti občine, kjer po plačilu 
oglaševalske pristojbine plakat izobesi 

njihov uslužbenec. Z istim obvestilom je 
bilo sporočeno, da so naše plakate že sami 
odstranili in da je za kršenje tega odloka 
predvidena kazen 420 EUR. Na omenjeno 
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pošto sem takoj odgovoril in se opravičil, 
ker za omenjeni odlok res nismo vedeli. 
Naj povem, da odlok prepoveduje plakati-
ranje po ograjah, drevesih, nadstrešnicah 
avtobusnih postajališč, starejših hišah, ra-
zen na za to namenjenih mestih. Naslednji 
dan se je oglasila uprava Občine Škofljica 
in predsedniku PGD telefonsko sporočila, 
da ima tudi Občina Škofljica enak odlok 
(medobčinski inšpektorat deluje) in da 
imamo 24 ur časa da odstranimo plaka-
te, v nasprotnem primeru nas bo doletela 
enaka kazen 420 EUR. Tako sem še isti 
dan odšel skupaj s člani, ki so izvajali 
plakatiranje, na teren in poskrbel, da so 
se odstranili vsi plakati, ki niso bili posta-
vljeni v skladu z Odlokom o plakatiranju. 
To pa je pomenilo odstranitev 95 % vseh 

plakatov v Občini Škofljica. Pri tem pa 
sem se čudil, da smo odstranjevali plakate 
z mest, kjer so se bohotili plakati drugih 
društev in organizacij, naše občine in dru-
gih okoliških občin, za katere pa menim, 
da ta odlok najbrž ne velja. Mi smo svo-
je odstranili, vendar pod nobenim nisem 
zasledil plakata TD Škofljica. Je pa kar 
nekaj plakatov, naših in drugih, bilo delno 
ali popolnoma razcefranih, kar pa ni bilo 
delo vandalov ali česa podobnega, kot trdi 
g. Dolšina, ampak delo močnejših sunkov 
vetra, ki je pihal v tistih dneh. Tako me-
nim, da se je dogajalo tudi s plakati TD 
Škofljica. Zato, g. Dolšina, ne obtožujte 
nas nečesa, česar niste videli na lastne oči. 

Naslednji dan smo dobili ustno obve-
stilo, da kljub opozorilu še vedno nismo 
odstranili plakatov v Občini Ig, kar me je 
nemalo začudilo, saj sem dobil pisno ob-
vestilo, da so jih odstranili delavci Občine 
Ig. Tako sem se z isto skupino podal 23. 6. 
2010 še na področje Občine Ig, kjer smo 
odstranili VSE plakate, ki so pozivali na 
našo prireditev. Plakati drugih društev in 
organizacij so tudi tu veselo viseli še na-
prej, saj tudi tu zanje »ne velja« Odlok o 
plakatiranju.

Vse dogajanje in samo odstranitev pla-

katov smo ustrezno dokumentirali, tako 
da če kdo želi fotodokumentacijo omenje-
nega dogajanja, jo lahko dobi na sedežu 
PGD Želimlje.

Nekomu so želimeljski gasilci očitno 
trn v peti, vendar ne bojte se, ne bomo se 
predali malodušju in zaključili s svojim 
delom. Še naprej bomo nesebično izva-
jali svoje humano poslanstvo, pa čeprav 
bomo morali sredstva za to, da bomo lah-
ko pomagali drugim v nesreči, dajati iz 
svojih lastnih žepov. (Saj to delamo tako 
ali tako že sedaj). To smo pač mi, gasilci. 
To je naše življenje in naše poslanstvo in 
se ne oziramo na politično prepričanje, ne 
na barvo kože, ne na versko usmerjenost, 
ne na kar koli drugega. Za nas so vsi ena-
ki, bogati in revni, tisti, ki nas spoštujejo 
ali pa zaničujejo, mi bomo pomagali v 
nesreči vsakomur, pa četudi pri tem veli-
kokrat postavljamo na kocko svoje zdrav-
je, pa tudi življenje. Vedno gremo tja, od 
koder drugi bežijo.

Na koncu pa bi se rad zahvalil vsem, ki 
so prišli na prireditev in nas s tem podprli 
pri našem delu v službi ljudstva.

NA POMOČ!
Peter Giovani,  

poveljnik PGD Želimlje

Hofer (tudi) na Lavrici
Na Lavrici je preko poletja zrasla tr-

govina Hofer. To je za kraj zagotovo pri-
dobitev tako v ponudbi kot videzu. Ali 
pomeni prihod Hoferja spodbudo tudi 
drugim trgovcem, da v kraju zaradi kon-
kurenčnosti zgradijo primerno trgovino z 
mešanim blagom, ali pa jih bo to še bolj 
oddaljilo od Lavrice, je težko napovedati. 
Vsekakor nam bo odgovor dal čas.

Kaj pomeni Hofer za obe vaški trgo-
vinici, ki – sicer po »konkurenčnih« ce-
nah – še vedno vztrajata in sta velikega 
pomena zlasti za tiste krajane, ki nimajo 
avtomobila, oziroma za starejše, ki se tež-
ko odpravljajo daleč od doma, bomo ugo-
tovili kmalu po odprtju. Nekateri menijo, 
da ne bomo imeli več svežih žemljic za 
nedeljski zajtrk.

Ob tem smo se spomnili na pismo mla-
dega skejterja, ki smo ga objavili že pred 
časom, v katerem je tožil, da nimajo pri-
mernega prostora za svoj šport. Morda ga 
bodo našli na novem parkirišču. Koliko 
bo parkirišče namenjeno občanom, bo 

tudi pokazal čas. Torej, dajmo si čas, vsaj 
glede Hoferja si ga zagotovo lahko.

Točnega datuma odprtja trgovine nam 

še niso vedeli povedati, obljubili pa so 
obilne popuste ob odprtju.

Andrej Pogačnik in Iztok Petrič
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O K R O G L A   M I Z A
KDAJ OBVOZNICA V ŠKOFLJICI

IN KAKO DOTLEJ 
GOST: MINISTER ZA LOKALNO SAMOUPRAVO RS SLOVENIJE DR. HENRIK GJERKEŠ

V PONEDELJEK, 13. 9., OB 17. URI V KULTURNI DVORANI OBČINE ŠKOFLJICA
Življenjski problem vseh občanov škofljiške, pa tudi ribniške in kočevske občine je prevoz na delo in nazaj. Preveč časa 

vzame, preveč nevarnosti preži na »Kočevki«.
Čas, ki ga preživljamo v kolonah, je stresen in neproduktiven. Na delovnem mestu manj energije za delo, doma manj za 

družinsko življenje. 
Kakovost življenja je bistveno nižja kot pred 20 leti. Novih delovnih mest na podeželju ni.
Zavedamo se, da obvoznice ne bo vsaj 10 let. Kako preživeti do takrat? Imamo nekaj predlogov – želimo jih predstaviti slo-

venski javnosti, saj mora »Kočevka« postati slovenski problem!
POLOŽAJ PRIMESTNIH OBČIN – sodelovanje in usklajevanje z mestno občino (šolstvo, zdravstvo, otroško varstvo, var-

stvo starejših …).
KRAJEVNA SKUPNOST KOT PRAVNA OSEBA – prednosti in slabosti. 
EVROPSKI PROJEKTI – dostopnost do sredstev za izgradnjo nujnih komunalnih vodov.
Vljudno vabljeni vsi, ki vas tematika zanima in ste pripravljeni prispevati svoje predloge, pobude in zamisli.

SE VIDIMO V PONEDELJEK, 13. 9., OB 17. URI.

10 let Nove Slovenije, Krščanske ljudske stranke 
 4. avgusta je Nova Slovenija praznovala deseto obletnico delovanja v politič-

nem prostoru. Ob tej priložnosti je pripravila novinarsko konferenco in enomeseč-
no praznovanje po vseh koncih Slovenije. 

 »Slovenija potrebuje stranko, ki si prizadeva v politiki uveljavljati vrednote 
krščanske demokracije, ki so nujno potrebne za obstoj družbe,« je na novinarski 
konferenci ob desetletnici NSi dejala predsednica stranke Ljudmila Novak. No-
vakova je dejala, da je stranka v svoji zgodovini doživljala vzpone in tudi padce. 
Med največje vzpone stranke je uvrstila sodelovanje v prejšnji desni vladi in zma-
go na prvih volitvah v Evropski parlament, med najtežje prelomnice pa izpad iz 
parlamenta. Vendar pa jo je lani opogumil rezultat evropskih volitev, ko je zopet 
dobila evropskega poslanca Lojzeta Peterleta. Letos je stranka veliko pozornosti 
namenila Zboru za vrednote, pripravlja pa se tudi na lokalne volitve. Novakova je pojasnila, da bo NSi v mestne oz. občinske 
svete kandidiral v večini slovenskih občin, županske kandidate pa bo imel v približno tretjini občin. Po mnenju podpredsednika 
NSi Antona Kokalja so bile skupni imenovalec stranke v letih njenega delovanja »trajne vrednote«. »Nekdo mora biti idealist. 
Če je vse zgolj pragmatično, potem politika izgubi humus, izgubi človeško noto,« je poudaril. Predsednica sveta stranke Mojca 
Kucler Dolinar pa je NSi med drugim ocenila kot socialno, nacionalno in podjetno stranko, ki pa zavrača vsakršne skrajnosti. 
NSi želi biti dober sogovornik posameznikom in skupinam, zato je Kucler Dolinarjeva prepričana, da se bo vse več Slovencev 
prepoznalo v njihovem delu.

Vsem članicam in članom, simpatizerjem in prijateljem čestitamo ob 10. obletnici Nove Slovenije in se veselimo sodelovanja 
v prihodnje.

Slavka Kregar,
predsednica OO NSi Škofljica
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Občinski odbor Socialnih demokratov Škofljica ob občinskem prazniku vsem občankam in občanom iskreno čestita. 
Vsem Vam želimo obilo prijetnih trenutkov ob udeležbi na prireditvah, ki jih organizirajo prizadevni člani raznih dru-

štev v vseh delih naše občine. Z udeležbo bomo pokazali spoštovanje do njihovega truda, saj je zadovoljstvo obiskoval-
cev edino poplačilo, ki ga prejmejo za svoje požrtvovalno delo. Vsem, ki ste ali boste pripravili prireditve ob občinskem 
prazniku ali med letom, se OO SD Škofljica iskreno zahvaljuje. 

Na redni seji občinskega odbora smo seveda največ časa namenili bližajočim se lokalnim volitvam. O našem programu 
in predlogih za enakomeren razvoj občine boste obveščeni v posebni volilni številki Glasnika in preko drugih medijev. 

Delo OO v preteklem mandatu ocenjujemo kot uspešno, saj smo aktivno sodelovali pri nekaterih projektih, ki so za 
našo občino zelo koristni in dobrodošli: sodelovali smo pri reševanju prometne problematike v občini. Ne gre samo za 
obvoznico, ki je resnici na ljubo bližje, kot je bila kdaj koli v preteklosti, ampak gre za reševanje težav na celotnem ob-
močju občine. Naši predlogi in zahteve so na državnem nivoju padli na plodna tla:

- uresničila se je dolgoletna želja po podaljšanju trase mestnega potniškega prometa,
- Ministrstvo za šolstvo in šport RS bo v sredini septembra objavilo razpis za sofinanciranje gradnje šol. Tudi tu smo bili 

v zadnjih dveh letih zelo aktivni s stalnim seznanjanjem ministrstva z našimi težavami na področju šolske in predšolske 
vzgoje,

- z OO SD obljubljanskih občin smo pripravili skupno akcijo v zvezi z nameravano ukinitvijo subvencij za dijake in štu-
dente, ki niso prebivalci Mestne občine Ljubljana. Ta namera je za nas diskriminatorna in nikakor ni v skladu s politiko 
Socialnih demokratov.

Ob vseh teh aktivnostih pa ne smemo pozabiti na naše šolarje, katerim želimo uspešno šolsko leto, veliko novega 
znanja in predvsem varno pot v šolo in domov.

Damjan Pangerc,
predsednik OO SD Škofljica

DONACIJA BIVALNI ENOTI DOM BARJE V ŠKOFLJICI
Vodstvo Občinskega odbora SDS Škofljica in kandidat za 

župana Občine Škofljica Boris Zupančič sta v sredo, 18. 8. 
2010, obiskala bivalno enoto Centra Dolfke Boštjančič Dom 
Barje v Škofljici, ki je namenjena odraslim osebam z motnjo v 
duševnem razvoju. Direktorica centra in vodja enote sta nas pri-
jazno sprejela in razkazala lepo opremljen in vzdrževan objekt 
ter nas seznanila z aktivnostmi, ki potekajo v domu. 

OO SDS Škofljica je ob tej priložnosti Domu Barje podaril 
donacijo v vrednosti 500 EUR, ki jo bodo po besedah vodje 
doma koristno uporabili za nakup prepotrebne opreme.

OO SDS tako nadaljuje s tradicijo vsakoletnih donacij usta-
novam in združenjem, ki nudijo pomoč osebam z najrazličnej-
šimi težavami.

Za letošnjo donacijo smo namenili del sredstev, ki bi jih sicer 
namenili predvolilni kampanji in delovanju odbora. 

OO SDS 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 svojo lokalno skupnost, varujmo   
svoje vrednote in dediščino, vsi skupaj pa si prizadevajmo  

za še hitrejši razvoj naših krajev. 
OO SDS Škofljica
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Naj nas vodijo nove vrednote
Ob prihajajočem občinskem prazniku želimo vsem občankam in občanom veliko zdravja 

in dobrega počutja, saj bomo le tako lahko sodelovali pri razcvetu našega koščka Slovenije.

Predvolilni čas daje možnost za temeljito analizo strateških ciljev Občine Škofljica, pred-
vsem z vidika splošnega razvojnega preboja s poudarkoma na spodbujanju trajnostnega 
razvoja in reševanju odprtih problemov na področju izobraževanja, sociale in zdravstvenih 
storitev. Prizadevali si bomo, da v strpnem dialogu pridejo v ospredje najpomembnejše prio-
ritete večine občank in občanov.

V občinskem odboru Zares – nova politika Škofljica – smo zavezani vrednotam nove politi-
ke, ki naj presegajo blokovske delitve in temeljijo na odprtosti, odgovornosti, samoomejeva-
nju, sodelovanju, povezovanju, etičnosti, kulturi dialoga in spodbujanju javne razprave.

Občinski odbor Zares – nova politika

SVOJO KANDIDATURO NAPOVEDAL 
NEODVISNI KANDIDAT ZA ŽUPANA 
OBČINE ŠKOFLJICA BOJAN BOŽIČ

Bojan Božič
občinski svetnik, 
član sveta KS Lavrica in vodja
Neodvisne liste Naša Lavrica, želi s svojo kandidaturo zagotoviti enakoprav-
no obravnavo vsem 18. naseljem v občini in dvig kakovosti življenja v njej.
Kot župan namerava delovati povezovalno in enakovredno upoštevati potre-
be in interese vseh generacij. Napoveduje odločno vodenje občine in prelo-
mne spremembe. Med prednostnimi nalogami izpostavlja gradnjo osnovne 
šole na Lavrici in postavitvi vrtca, posebno pozornost pa bo namenil pro-
jektom, ki bodo financirani z evropskimi sredstvi. Obljublja tudi revidiranje 
vseh občinskih pogodb in strožji nadzor nad porabo javnih financ. Svojo 
prednost vidi predvsem v svoji neodvisnosti  in nepolitičnosti.

Neodvisna lista Naša Lavrica

Neodvisna Lista Naša Lavrica želi vsem občanom vse najboljše ob 

občinskem prazniku, ki naj ga ob raznovrstnih dogodkih doživljajo 

kot lep spomin na začetek šolstva v naši občini in nujen opomin, da 

bo potrebno na tem področju še veliko postoriti!
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Iz dela naših društev

Dvorec Lisičje zaživel v polnem sijaju

Neodvisna lista Moja občina
Spoštovani občani!
Minila so štiri leta in pred vrati imamo spet občinske volitve. Marsikdo med 

nami bo globoko vzdihnil in se upravičeno vprašal, koga naj voli, komu lahko 
zaupa … So bile izpolnjene vse tiste obljube izpred štirih let ali so poniknile 
neznano kam?

S podobnimi vprašanji smo se srečali tudi mi, naključni prijatelji in znanci, 
ki so nas pogosto povezovali isti krajevni problemi. Odkrito povedano, nam 
je kar nekoliko prekipelo in smo najprej vso strankarsko politiko s političnimi 
zdrahami dali v koš. Na mizo smo položili našo občino z vsemi njenimi pred-
nostmi in težavami ter se odločili, da je za nas najpomembnejši občan. Občan 
s problemi in stiskami: kam bo dal svojega otroka v vrtec, šolo, kje bo lahko 
živel na starost, kako bo lahko varno in hitro prišel v službo ali bo imel kako-
vostno zdravstveno oskrbo in ali bo lahko tudi vstopil v kakšno večjo trgovino. 
Mislili smo na občana, ki bo dobrodošel pri uradnikih in se mu bo pomagalo. 
Da, pomembna sta občan in njegova družina, ne to, kje nekdo biva – v Škofljici, 
na Lavrici, Orlah, Selah, v Glinku, Pijavi Gorici, Blatu, Želimljah, Gradišču, 
Smrjanu, Brezovici, na Vrhu … 

Zavedamo se, da je treba veliko postoriti in iz nekajletnega spanca prebuditi našo lepo Občino Škofljica, da ne bo 
samo na papirju, ampak tudi v dejanjih postala občina vsakega občana, torej MOJA OBČINA. Zato je Janez Marin-
čič s skupino volivcev oblikoval neodvisno listo MOJA OBČINA. Veseli nas, da se je gospod Ivan Jordan odločil 
za kandidaturo za župana. 

Janez Marinčič  

V soboto, 31. julija, so nas razveselili 
člani KUD Škofljica z odlično zasnovano 
ter izpeljano prireditvijo na delno obno-
vljenem dvorišču dvorca Lisičje.

V baročnem slogu sta nas na vhodu 
pozdravila lastnik dvora s soprogo (vlogi 
sta oba, Miha Brkinjač in Maruša Fakin, 
odigrala dovršeno in prepričljivo). Pred-

stavila sta nam zgodovino dvorca in spre-
jela dva imenitna gosta – barona Janeza 
Vajkarda Valvasorja (odigral ga je Mirko 
Anželj) ter grajskega pisarja. Pogovor 
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je tekel o botaničnem vrtu dvorca Lisi-
čje, znanem daleč naokoli. Grajski pisar 
(Stane Osolnik) pa je stopil iz časovnega 
okvirja igre in nam predstavil pisanje na 
pergament, s čimer se še danes ukvarja 
kot eden redkih strokovnjakov za roko-
pise. 

Dogajanje so obogatili trije izvrstni 
mladi glasbeniki: Kristina Martinc s klju-
nasto flavto ter Tomo Hodžič Černe in 
Gašper Primožič s harmoniko. Odigrane 
skladbe so pričarale vzdušje baročnega 
obdobja, bil je prijeten svež večer, sonce 
je oblikovalo grajsko poslopje, zunaj je 
stala kočija s konji, ki je pripeljala go-
ste. Ves čas pa so se širile vonjave, saj je 
grajski kuhar Marjan Baričič pripravljal 
za vse nas cesarski praženec. Zgoraj, na 
policah obokov so kraljevale ročno po-

slikane vaze pesnice in lončarke Ifigenije 
Simonovič.

Skratka, popolno – vse čestitke igral-
cem, scenaristki in organizatorki tega ve-
čera Mariji Gregorič.

Čeprav barocco pomeni izkrivljen biser 
oziroma preobilje oblik, je bila prireditev 
ravno prav dolga, druženje po njej pa za-
radi strežbe Darinke Golobič prijetno in 
sproščujoče. Otroke pa je kočijaž Lado 
Žefran prevažal s kočijo.

Skrajni čas je bil, da se delno prenovlje-
ni objekt odpre širši javnosti in uporabi – 
sicer do mere, do katere se ga da uporabiti 
v sedanjem stanju.

Prizadevnim in domiselnim članom 
KUD Škofljica je tokrat nedvomno to 
uspelo.

Peter Pal
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Karitas – mladi prostovoljci
V letu krščanske dobrodelnosti in soli-

darnosti Kdor podarja, veliko prejema 
Ja, in kdo si ne želi prejemati? Toda 

kdo si želi tudi podarjati?
V Stranjah pri Kamniku je skupina mla-

dih prostovoljcev, ki počne prav to.
Veliko podarjajo in zato tudi veliko pre-

jemajo. 
V petek, 10. septembra 2010, ob 18. 

uri pridejo k nam v dvorano v Škofljico 
s svojo mentorico, dipl. socialno delavko 
in predmetno učiteljico, go. Martino Ozi-
mek. 

Mentorici skupine mladih prostovolj-
cev Martini Ozimek je predsednik RS 
osebno podelil priznanje za naj prosto-
voljni projekt 2009.

Kje mladi danes lahko odkrivajo in 
razvijajo svoje talente, kje oblikujejo in 
v praksi poosebijo svet vrednot? Kje se 
bodo naučili, kako pristopiti k starejšemu 
človeku, bolnemu, osamljenemu, mla-
demu na vozičku? Vse to in še marsikaj 
drugega spoznavajo mladi prostovoljci iz 

Stranj v skupini in pri prostovoljnem delu.
Dejstvo je, da je delež mladih pri Kari-

tasu majhen. Drugo dejstvo je, da mladi 
pogosto preživljajo svoj prosti čas pred 
televizijo in računalnikom. Vsak starš 
svojemu otroku želi, da bi bil srečen. Kaj 
pa pomeni biti srečen? Sreča, pravijo, je v 
srečevanju. 

Mladi iz Stranj nam bodo spregovorili 
prav o tem: kako se pogovarjajo o svojih 
problemih, se smejejo, se učijo medseboj-
nega zaupanja, spoznavajo nove in nove 
stvari, gredo skupaj na plavanje, na pico, 
obiščejo ostarele po domovih, pečejo pi-
škote skupaj z mladimi s posebnimi po-
trebami … 

Dajati. Prejemati. Ti mladi nam bodo 
povedali, da vedno več prejmejo, kot dajo.

Zato ste vabljeni mladi, osnovnošolci, 
dijaki, študenti, starši in stari starši. 

Če bomo prišli in jim prisluhnili in po-
tem znali navdušiti in spodbuditi naše mla-
de, bodo lahko tudi v župniji naše občine 
zaživele skupine mladih prostovoljcev. 

Slovesnost v nekdanjem koncentracijskem  
taborišču Ljubelj

Častna straža in položeni venci mednarodnih delegacij Pozdrav zastavonoš v spomin taboriščnikom

Radoživih mladih. Veselih mladih. In 
srečnih mladih! To je to!

Nada Marinčič

Dogodek, ki je tokrat potekal 12. junija 
2010, pomeni vsako leto v tem času spo-
min in opomin na trpljenje taboriščnikov 
iz Francije, Čehoslovaške, Rusije, Slove-
nije in Italije, ki so kot zajeti partizani, 
ilegalci in drugi odporniki proti nacizmu 
v nečloveških razmerah od junija 1943 

dalje pod nacističnimi SS stražarji gradili 
Ljubeljski predor.

Prisotne so na slovesnosti pozdravili 
predsednik ZB za vrednote NOB Slove-
nije Janez Stanovnik, predsednik fran-
coskega taboriščnega komiteja Jean Si-
mons, predstavnik italijanskih partizanov 

ter avstrijski in češki veleposlanik.
Ali kdaj postojite pred spomenikom, 

sestavljenim iz visokih kamnitih stebrov 
z osrednjo silhueto taboriščnika, ki so ga 
postavili arhitekta Kobe in Kopač ter moj-
ster Bertoncelj?

Janez Ogrinc
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Nov spomenik 
ženskim  
demonstracijam  
leta 1943  
v Ljubljani

Napis na novem spomeniku na Poga-
čarjevem trgu v Ljubljani, ker so prejšnje-
ga odstranili in odnesli v muzej: 

»Vztrajnim in pogumnim ženskam, ki 
so v množičnih demonstracijah 21. junija 
1943 zahtevale osvoboditev tisočih inter-
nirancev iz fašističnih taborišč.«

Janez Ogrinc
Udeleženci odkritja spomenika ženskim demonstracijam leta 1943 v Ljubljani, v ozadju 
ženski pevski zbor Kombinat

14. pohod po Svarunovi poti
Letošnji 14. pohod po Svarunovi poti 

smo skušali v turističnem društvu Škoflji-
ca malce popestriti z nekaj spremembami. 
Start smo prestavili pod Ruskov kozolec, 
pa tudi startnine ni bilo, bili pa so prosto-
voljni prispevki, kar se je izkazalo za po-
zitivno potezo. Na poti smo dodali nekaj 
novih tabel in zamenjali nekaj zemljevi-
dov na informativnih tablah, nekaj dela pa 
nas še čaka. 

Kmalu po šesti uri zjutraj, se je, kot že 
mnogo let, prvi na startu pojavil g. Podr-
žaj z družino, verjetno edini, ki ni izpustil 
nobenega pohoda doslej. Kmalu za njim 
so začeli prihajati tudi ostali, med dru-
gim tudi župan g. Rigler in podžupan g. 
Jordan. Zadnji pohodniki so krenili malo 
pred osmo, pa jim je bilo verjetno kasneje 
žal, saj je sonce po enajsti uri že močno 
pripekalo. Letos smo imeli z vremenom 
srečo, kar se je izkazalo po rekordnem 
številu pohodnikov v zadnjih sedmih 
letih, kljub temu da je bil to petek in je 
že marsikdo odšel na dopust. Kot vsako 
leto smo tudi letos poskrbeli, da pohodni-
ki niso bili žejni in lačni med potjo. Na 
Gradišču je Likovno društvo 2002 pri-
pravilo razstavo za popestritev pohoda. 
V zadnjih letih organizatorji opažamo, 
da se veliko pohodnikov odloči prehoditi 
celotno pot, kar se mi zdi prav, pa tudi mi 
imamo manj dela. Ob zaključku pohoda 
smo v počastitev dneva državnosti skupaj 
zapeli slovensko himno, sledil je nagovor 
in pozdrav g. župana, predsednica KUD-a 

Želimlje

Na Gradišču
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ga. Marija Gregorič pa nam je ponovno 
obudila idejo o nastanku našega pohoda.

Na koncu bi se rad zahvalil vsem, ki so 
kakor koli sodelovali pri pripravi in iz-

vedbi pohoda, še posebej pa: ge. Novak iz 
Smrjen, ge. Grm iz Gradišča, ge. Apovnik 
z ekipo, ge. Tončki z ekipo, g. Čučkinu, 
pekarni Pečjak, Žitu iz Ljubljane in vsem 

udeležencem, ki ste pripomogli,da je bil 
to lep praznik.

Jože Dolšina,
predsednik TD Škofljica

Postaja na Rogovili Sv. pot Želimlje

In memoriam

Dr. Tine Velikonja (1929–2010) 

Dr. Tine Velikonja, zdravnik na Škofljici 1957 – 1962, 25. 6. 2010 ves dan z nami na 
romanju h Konfinu, starejši se ga gotovo spominjate

11. julija, v noči na nedeljo, je na gori 
Prisank nad Vršičem umrl ugledni kirurg 
in dolgoletni predsednik Nove slovenske 
zaveze dr. Tine Velikonja. V soboto sta 
se z zetom po zelo zahtevni Kopiščarjevi 
poti skozi zadnje okno odpravila na vrh 
Prisanka, med sestopom je Velikonjo ob-
šla slabost, zato je zet odšel po pomoč. 
Ponoči so ga reševalci iskali in zjutraj iz 
helikopterja našli v grapi pod Slovensko 
potjo, kamor je verjetno zdrsnil. Veliko-
nja je bil specialist abdominalne kirurgije 
in je 25 let vodil oddelek za proktologijo, 
ki je bil prvi tovrstni oddelek v državi, v 
bolnišnici dr. Petra Držaja v Ljubljani. Iz-
popolnjeval se je v bolnišnici sv. Marka 
v Londonu, enem od vodilnih središč te 
stroke na svetu. Na višji šoli za zdravstve-
ne delavce je predaval 25 let in je soavtor 
učbenikov za interno medicino in kirur-
gijo. Zakaj je Tinetov spomin pomemben 
tudi za naš kraj? V prvi vrsti, ker je kot 
mladi zdravnik nekaj let delal v ambulan-
ti v Škofljici, je pa tudi avtor dveh knjig, 
v katerih so zbrane skoraj vse doslej po-
stavljene farne spominske plošče, tudi ti-
ste, ki so na področju naše občine. Bil je 
tudi večletni predsednik glavnega odbora 
NSZ, katerega občinski odbor že več kot 
deset let deluje tudi v naši občini. Torej je 
Tine resnično tudi naš!

Pogreb iz mrliške vežice sv. Antona na 
Žalah z mašo, ki jo je z več duhovniki 
daroval župnik Anton Kokalj v cerkvi sv. 
Križa, je bil v četrtek, 15. 7. 2010.

Smrt pokojnega se me je globoko do-
taknila, saj sem bil dva tedna pred tem 
ves dan z njim, ko smo poromali k breznu 
Konfin in še nekaj moriščem v okolici. 
Na zadnji zemeljski poti do groba smo 
se s profesorjem Justinom Stanovnikom 

spraševali, kdo je bil človek, ki je bil z 
nami nekaj let na tej strani, zdaj pa odha-
ja drugam. Ko smo v tišini šli za pokoj-
nim, se je pred nas postavilo vprašanje: 
Kaj je življenje ubogega pastirja? Na to 
vprašanje se ni dalo odgovoriti brez vpra-
šanja: Kdo je bil Narte Velikonja, Tinetov 
oče? Dva ključna prizora je posredovala 
njegova hči Meta. Eden je 10. maja leta 
1945, torej na drugi dan svobode, kot je 
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bilo rečeno, ko je očeta Narteja aretirala 
OZNA. Drugič pa 25. junija 1945, ko je 
mama hčerama Meti in Lenki pred stolni-
co povedala usodni stavek: »Sedajle bodo 
ustrelili našega papana, potem smo odšle 
v stolnico, klečale pred razpelom nasproti 
stranskega oltarja in jokale, jokale.«

Narte se je boljševikom zameril z od-
ločno obrambo tradicionalne kulture, ki 
jo je zagovarjal v radijskih prispevkih ob 
koncu leta 1943 in začetku 1944, ki so 
pozneje bili objavljeni v brošuri pod na-
slovom Malikovanje zločina. Eden od na-
govorov se končuje: »Slovesno izjavljam: 
Take svobode ne maram. Zame bi bilo ne-
kaj nedopovedljivo groznega, gledati, da 
so tisti na oblasti, ki so priklicali nad naš 
narod tako nesrečo, da je ne bodo mogla 
popraviti tri pokolenja.«

Pokojni sin Tine se je z bratom Jane-

tom 8. avgusta 1945, zunanje oslabljen 
od teharskega režima in tifusa, komaj živ, 
pojavil na domačem pragu, v notranjosti 
poln zrnja velikih in neuničljivih spo-
znanj. Na zunaj enak kolegom v gimna-
ziji in na fakulteti, v notranjosti pa zelo 
drugačen, zaradi česar je postal samotni 
raziskovalec Kočevskega roga in brezen 
Trnovskega gozda.

Leta 1990 je bil v skupini, ki je pri-
pravila prvo roško slovesnost. Naslednje 
leto je bil med ustanovnimi člani društva 
NSZ in postal njen predsednik. Odločil-
no je bilo, da je nadaljeval očetovo delo 
v boju proti malikovanju zločina. In pro-
ti koncu naj še rečem, kakšna je razlika 
med očetom Nartejem in sinom Tinetom 
Velikonjo: Oče Narte je bojeval boj z ma-
likovanjem zločina sam, Tine pa v nekem 
drugem času, organizirano s somišljeniki. 

Obema pa je skupno, da sta se v kritičnem 
času Evrope odločila za civilizacijo. Veli-
ko premalo je takih sorodnikov mučencev 
s farnih plošč, kot je bil Tine Velikonja.

V več preteklih desetletjih in še zdaj se 
na veliko delijo nagrade. Tine Velikonja 
kljub zares velikemu delu na področju 
zdravstva ni prejemal nagrad. Tudi na 
pogrebu ni bilo zdravstvenega ministra, 
zdravniške zbornice ali sindikata ali sta-
novskih kolegov različnih stanov, temveč 
realističen prijateljski nagovor duhovni-
ka, tudi sotrpina, Antona Kokalja, prijate-
lja Justina Stanovnika in najbližjega zdra-
vstvenega sodelavca in prijatelja ter za 
polno cerkev sotrpinov zadnjih desetletij 
njegovega življenja. Poslovili smo se še: 
»Bog ti daj dobro, Tine! Bog ti daj dobro!

Anton Mušič

DU Lavrica

Piknik pod kozolcem
Leto je naokrog in spet smo pod Žgaj-

narjevim kozolcem na Selih v začetku 
avgusta organizirali piknik. S cvetjem 
okrašena prireditveni prostor in predvsem 
kozolec sta prijazno vabila na poletno 
srečanje. Ob prihodu so nam skrbne upo-
kojenke postregle z belokranjsko pogačo 
in aperitivom. Pozdravni govor je imel g. 
Jože Sebanec, nato pa nam je moški zbor 
zapel nekaj pesmi. Domači ansambel je 
urezal Avsenikovo Golico in vedeli smo, 
da bo zabavno. Po obilni večerji z mesni-
mi dobrotami, ki jih je pripravilo Mesar-
stvo Blatnik, se je žur lavriških upokojen-
cev začel. Z lepo pogrnjenih miz so vabile 
sladke dobrote naših gospodinj.

S skromnim darilom smo se za gosto-
ljubnost na izletu v Varaždin zahvalili 
zakoncema Frančič in tudi ge. Zdenki 
Gačnik, ki skrbi za naše izlete in obiske 
gledaliških predstav.

Prvič smo na pikniku pripravili tudi 
športne dejavnosti, ki so pritegnile tek-
movalce in navijače. Metanje v koš in ba-
linanje sta bila dolgo zabavna, a vlečenje 
vrvi je bilo že po prvem tekmovanju kon-
čano, saj so ženske premočno premagale 
moško ekipo. Veliko zabave je bilo ob 
ocenjevanju teže krače, ki jo je med lju-
dmi, obešeno na drogu, nosil član društva. 
Nasmeh nam je privabila tudi šaljiva pe-
sem v zagorskem narečju, ki jo je prebral 
g. Gabrijel Frančič. Ko se je zabava pre-

vesila v drugo polovico, nas je obiskala 
»teta Mica«, ki je s svojimi štorijami vse 
spravila v smeh.

Zabavali smo se pozno v noč.
Zahvaljujemo se za gostoljubnost g. 

Žgajnarju, ansamblu Klas, pridnim go-
spodinjam in vsem, ki ste pomagali, da 
nam je piknik tako lepo uspel.

Marija Rogič,
organizatorica družabnih  

srečanj DU Lavrica
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Iz dela naših društev

Nov zagon z novim vozilom na Pijavi Gorici
Gasilci na Pijavi Gorici so uradno pre-

vzeli novo vozilo na gasilski svečano-
sti 24. 7. 2010 ob pozdravnih nagovorih 
predstavnikov GD iz občinske zveze, 
podžupana Ivana Jordana ter z blagoslo-
vom župnika Jožeta Pozderca.

Odločitev za nakup in značilnosti nove-
ga vozila je podal predsednik PGD Pijava 
Gorica Andrej Pirc:

 »Odločitev o nakupu novega kombija 
je padla na lanskem občnem zboru. Stari 
kombi ni več zagotavljal sodobnega tren-
da varne vožnje. Glede na to, da je naš 
okoliš predvsem hribovit, smo z modro 
lučjo naredili predvsem kolono na glavni 
cesti. 

Imeli smo privarčevana sredstva, ki 
so se namensko zbirala na računu že več 
let. Veliko časa smo porabili za oglede in 
zbiranje ponudb za novo vozilo. Po teh-
tnem razmisleku smo se skupaj odločili 
za nakup mercedesa-benza sprinterja 180 
pri podjetju Autocommerce. Novo vozilo 
smo izbrali glede na motorne zmogljivo-
sti in zunanje mere, saj nimamo dovolj 
velikih garaž. Po prevzemu vozila smo ga 
takoj opremili s signalnimi lučmi in ustre-
zno opremo pri podjetju IVL v Brestu, za 
kar se gospodu Ladu Lenarčiču še posebej 
zahvaljujemo. Dokončni videz je avtomo-
bil dobil v mesecu maju letošnjega leta, 
ko so ga v Ilirski Bistrici, v podjetju Euro 
GV, dodelali v današnjo podobo. Kombi 
nam bo služil za prevoz moštva na inter-

vencije in prevoz ekip na tekmovanja. V 
njem je prostor za sesalne in tlačne cevi, 
ročnike, spojke, svetlobne naprave ter še 
nekaj drobnega pribora. Pripravljen je 
tudi prostor za motorno brizgalno. Z no-
vim vozilom bomo hitrejši in varnejši. 

Zahvaljujemo se Gasilski zvezi Škoflji-
ca in Občini Škofljica za sofinanciranje 
nakupa vozila.

Prav tako se zahvaljujemo vsem, ki so 
nakazali kakršna koli sredstva za nakup 
vozila. S sodobno tehniko bomo vsi sku-
paj varnejši. 

Naša nova pridobitev bo dala praznova-
nju poseben pečat.« 

Zaradi muhastega vremena – s to sobo-
to se je začelo enotedensko deževno ob-
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dobje – je bila udeležba manjša, vendar je 
bilo vzdušje kljub temu odlično. Veselje 
je bilo videti toliko članic in članov pod-
mladka, ki so prizadevno pomagali na ve-
selici – pri strežbi, pripravljanju, pospra-

vljanju. Kot del prireditvenega prostora 
so bili uporabljeni tudi prostori občinskih 
stavb v središču kraja, ki za zdaj še nima-
jo svoje namembnosti. 

Pijavški gasilci se zahvaljujemo vsem 

krajanom in gostom na prireditvi, da so 
prišli kljub slabemu vremenu in tako pod-
prli dejavnost društva.

Peter Pal

Nadangel Mihael kot varuh umrlih

Luca Giordano, sv. Mihael, foto: http://
www.allthingsbeautiful.com Iska vas, foto: Nataša Kovačič

29. septembra godujejo trije nadange-
li – Rafael, Gabrijel in Mihael. V likovni 
umetnosti najpogosteje srečujemo sle-
dnjega, saj je bil kot zavetnik katoliške 
cerkve vedno zelo čaščen, ljudje pa so 
se k njemu zatekali tudi s prošnjami za 
srečno smrt, saj velja za zaščitnika umr-
lih, posledično pa ima patronat tudi nad 
pokopališči.

Kot varuha vernih duš ga v umetnosti 

videvamo z atributom tehtnice, saj so zanj 
verjeli, da s tehtanjem duš določa, katera 
si zasluži večno srečo in katera pogublje-
nje. Takšno verovanje so poznali že stari 
Egipčani, pri katerih je Anubis, bog umr-
lih, prav tako s tehtnico preverjal (tehtal je 
namreč pokojnikovo srce), katera duša bo 
deležna srečnega posmrtnega življenja.

Svetega Mihaela pa niso upodabljali le 
s tehtnico, temveč tudi kot bojevnika s 
hudičem (v nekaterih primerih z zmajem). 
V 19. stoletju se je na Slovenskem razširil 
predvsem tip upodabljanja nadangela Mi-
haela, ki ima vzor v italijanski renesansi. 
Gre za podobo, ki jo je prvi naslikal Rafa-
el Santi. Njegovo delo je nastalo leta 1518 
(danes ga hrani muzej Louvre v Parizu) in 
prikazuje nadangela, kako s sulico napada 
hudiča, ki mu leži pod nogami. Kasnejši 
evropski umetniki so Rafaelov motiv ne-
koliko spremenili, a reminiscence na nje-
govo sliko ostajajo jasne in so jih usvojili 
celo slovenski umetniki. Italijanski slikar 
Luca Giordano je leta 1666 izdelal sliko, 
na kateri je nadangel, ki prav tako kot 
pri Rafaelu stoji na hudiču in se bojuje z 
njim. Giordano je Rafaelov osnovni mo-
tiv nekoliko predelal, saj je sulico nado-
mestil z mečem, namesto enega hudiča 
je naslikal celo množico peklenščkov, 
zgoraj v oblake pa posadil angelce. Gi-
ordanovo delo je bilo zgled slovenskim 
umetnikom 19. stoletja, ki so množično 
posegali po tujih predlogah. Podobar Šte-
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fan Šubic (bolj znana sta njegova sinova 
slikarja Janez in Jurij Šubic) je za cerkev 
v Kočevski Reki naslikal delo, ki je po 
kompoziciji povsem identično Giorda-
novemu Mihaelu. Podobne prizore lahko 
najdemo še v drugih cerkvah po Sloveniji, 
na fasadah kmečkih hiš, en primerek po-
snemanja že uveljavljenega vzorca pa se 
nahaja na kapelici v Iški vasi. Podpisani 
umetnik, čigar signatura se danes zaradi 
slabega stanja ohranjenosti ne more raz-
brati, je osnovni motiv podkrepil še z uve-
ljavljenim atributom tehtnice. Na ta način 
je skušal sliko še bolj približati občinstvu 
ter posredovati idejo o zglednem krščan-
skem življenju, ki posameznika privede v 
nebesa. Dodana tehtnica povsem ustreza 
miselnosti 19. stoletja, saj je takrat Cerkev 
imela precej močan vpliv na dogajanje na 
umetniškem področju, ko se je zavzeto 
borila za upodabljanje, ki bi spodbujalo 
krščansko miselnost, umetnostni plati pa 
ni dajala velikega pomena. Vse to se od-
raža tudi na slikariji kapelice v Iški vasi, 

saj je kompozicija zreducirana na bistve-
no in ne vključuje kakšnih zahtevnejših 
elementov, poleg tega je Mihaelova figura 
izdelana v napačnih proporcih, največja 
»napaka« pa se kaže v izbiri tehnike (za 
poslikavo, izpostavljeno vremenskim raz-
meram, je slikar izbral tehniko slikanja na 
suh omet (secco) in ne na mokrega (fres-
co), kar bi bila vsekakor boljša izbira, saj 
bi bila slika v freskotehniki obstojnejša).

Podobam svetega Mihaela, ki se bojuje 
s hudičem, bi lahko kot paralelo postavili 
lik svetega Jurija. Mihael in Jurij sta božji 
figuri in tako predstavnika dobrega, njima 
nasproti pa sta satan in zmaj, s katerima 
se svetnika borita. Sicer sta zgodbi enega 
in drugega vojščaka različni, skupna pa je 
ideja o uporu proti zlu in sporočilo, ki go-
vori, da dobro vedno zmaga. Tako sta sve-
ti Mihael in Jurij le dva motiva, s katerimi 
so umetniki in preko njih tudi katoliška 
cerkev želeli povedati, da je treba živeti 
po božjih naukih, če želimo priti v raj. 

Nataša Kovačič

Odtujenost
Ko včasih sem okrog hodila,
sem večkrat tujca ogovorila,

z njim poklepetala, 
novice od drugod spoznala.

Človeški rod se je z leti spremenil,
drugačne nazore pridobil.

Ni nam treba klepetati,
NOVICE nas čakajo pred vrati.

Na gumb pritisnem – si ogledam svet,
nikamor več ni treba na klepet.

Posameznik v samoto se zapira,
svoje težave sam reciklira.

Kronično manjka mu denarja, 
premalo, pravijo, ustvarja.

Preveč ljudi samo sedi,
v papirje gleda, nič ne naredi.

Vendar prišel bo čas,
ko nas problemi bodo združili,

z življenjsko močjo ljudstva prepojili.

Ko človek človeka bo znova vesel,
ko bo tujca ob sebi radostno objel,

z njim pokramljal,
novice od drugod spoznal.

 Marija Apovnik

Mlin
Pritoki močne vode iz potoka

noč in dan
mlinska ženejo kolesa.

So stope žitno zrnje od plev ločile,
težki mlinski kamni

zrnje v moko so zdrobili.

Se v loku mehka moka
skozi sita v bele vreče stresa,
pridne roke kruh so umesile,
hvala zanj so ustnice molile.

Je tisoč poti …
Je na tisoče poti

v visoki travi med bilkami,
ki so ujete s koreninami,

k zemlji pripete.

Ko v njih veter hrepenenje prebudi,
se druga k drugi sklanjajo,

ljubeče nagibajo in tiho sanjajo.

Med bilkami je na tisoče poti
in med ljudmi.

Tončka Podlogar

 Če bi radi izvedeli, kaj imata skupnega obdobje renesanse in slado-
led***, če radi poslušate glasbo, če radi sami zapojete, če radi posku-
šate dobre jedi,

vas vabimo na renesančni večer
v sredo, 15. septembra, ob 18.30  
v Gostilni »Čot«, Pijava Gorica

Program:
Predstavitev obdobja renesanse v:

 renesančnih vzorcih na tekstilu, tapetah – Olga Marguč, izdelovalka histo-
ričnih oblačil

 glasbi  - Eva Pal, Viktorija Šuštaršič Smrekar, violini
                      - Trio Hymnia, dve kljunasti flavti in kitara,                    

 besedi - Jožef Žlahtič, filozof
 kemiji -  dr. Ivan Leban,  kemik
 kulinariki - Dragica in Franci Bolha, Gostilna “Čot”  - 

     pokušino jedi (po ceni 10 EUR),  
prosimo  rezervirajte po telefonu 01 366 12 02.

 

 povezovanje - Peter Pal, slovenist, 
 skupno petje za zabavo - Čotovi pevci

***V prvi polovici 17. stoletja je angleški kralj Karel I. (1600 – 1649) priredil 
veličasten banket za svoje prijatelje in družino. Večerja je bila sestavljena iz naji-
menitnejših jedi, vendar je največje presenečenje prišlo na koncu. Francoski chef je 
po dolgem prizadevanju ustvaril novo jed. Bila je mrzla in je spominjala na sveže 
zapadli sneg, le da je bila bolj kremasta in bolj sladka kot katerikoli drug desert … 
konec zgodbe boste zvedeli na renesančnem večeru.                    

Ves svet je teater. W Shakespeare   
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Novo na knjižnih policah
ODDELEK ZA ODRASLE
0  Splošno,  računalništvo

BRANJE za znanje in branje za zabavo: priročnik za spodbu-
janje družinske pismenosti

RATHBONE, Andy: Windows 7 za telebane
1    Filozofija, okultizem, psihologija, morala

ŽIŽEK, Slavoj: Začeti od začetka: čitanka
BRADEN, Gregg: Fraktalni čas: vizija človeštva pred in po 

letu 2012
FERRUCCI, Piero: Lepota in duša: kako doživetje lepega 

spreminja naše življenje
RUIZ, Miguel: Peti dogovor: tolteške modrosti: praktični vo-

dnik na poti k obvladovanju samega sebe
ATKINSON, William Walker: Sugestija in avtosugestija
MANDELJ, Simon: Človek za nove čase
BORYSENKO, Joan: Saj ni konec sveta: razvijanje prožnosti 

v času sprememb
ELLEGAARD, Anette: Superženska je v tebi: priročnik za 

ženske, ki želijo vse
RUBIN, Gretchen Craft: Načrt za srečo: zakaj sem se leto dni 

trudila z jutranjim petjem, pospravljanjem omar, pravičnim pre-
piranjem, branjem Aristotela in uživanjem na splošno

GURWITCH, Annabella: Ti praviš paradižnik, jaz pravim pa-
radajz: ljubezenska zgodba
2   Verstvo

MITCHELL, Stephen: Druga knjiga Taa
NUZZI, Gianluigi: Vatikan, d. d.: iz skrivnega arhiva: resnica 

o finančnih in političnih škandalih Cerkve
BAIGENT, Michael: Sodni dan: tri velike religije in njihove 

zarote o koncu sveta
3   Sociologija, vojaške vede, vzgoja, etnologija

LUYENDIJK, Joris: Je res ali ste videli na televiziji?: resnice 
in neresnice o Bližnjem vzhodu

KLADNIK, Tomaž: Slovenska vojska v službi domovine
KOŠMRLJ, Mojca: Ekologija v predšolskem obdobju
PAKIŽ, Alenka: »Ribnčan smo se lpu nosil!«: oblačenje v 

Ribniški dolini od konca 19. stoletja do druge svetovne vojne
6   Medicina,  tehnika, kuharske knjige, promet

VSE o negi dojenčka in malčka
GONZALEZ, Carlos: Moj otrok noče jesti
NARAVNA zdravila
GRILC, Mirjam: Zelišča z gore
BRIZENDINE, Louann: Moški možgani
STARC, Radovan: Bolezni zaradi stresa 1, Od utrujenosti, pe-

šanja spomina, razpoloženjskih motenj, glavobola, nespečnosti, 
razjede dvanajsternika in astme do rakavih obolenj

STARC, Radovan: Bolezni zaradi stresa 2, Od bolečin v križu, 
ledvičnih kamnov, neplodnosti in impotence do človeškega de-
javnika, prezgodnjega staranja in obvladovanja stresa

MOYNIHAN, Ray: Krošnjarji z boleznijo: kako farmacevtske 
velikanke delajo iz nas bolnike

DUKAN, Pierre: Ne znam shujšati
GORENC Jazbec, Špela: Pravilno ravnanje z dojenčkom (baby 

handling) ter pravilna izbira ustrezne opreme in pripomočkov
PAVLIČ, Emilija: Za otroke kuhajmo zdravo: za majhne in 

velike

BRIGHT, Spencer: Biobran: pot do močnega imunskega siste-
ma: imunomodulacija in njene koristi za bolnike z rakom

ZGODOVINA strojništva in tehniške kulture na Slovenskem
DOLENC, Iva: Uživajmo solate
SITAR, Sandi: 100 let avtomobilizma na Slovenskem
DOBER voznik bom: priročnik

7   Umetnost,  arhitektura,  ročne spretnosti,  fotografija,  
alpinizem

PEČJAK, Vid: Psihološka podlaga vizualne umetnosti
HRAUSKY, Andrej: Maks Fabiani: Dunaj, Ljubljana, Trst
SAPAČ, Igor. Grajske stavbe v zahodni Sloveniji. Območje 

Nove Gorice in Gorice
CROMPTON, Claire: Velika knjiga o pletenju
GOBLE, Fiona: Izdelajmo pošast: več kot 15 preprostih igrač 

iz flisa, ki jih boste z veseljem izdelali sami
Rački, Tone: Veščina risanja: majhne skrivnosti velikih moj-

strov
STELE, France: Alpske prisoje
JUSTIN, Jelena: Pozdravljene, gore
MESSNER, Reinhold: Jeti: resničnost in legenda

80/82   Jezikoslovje,  literarna teorija
ŠPACAPAN, Adrijana: Esej na maturi 2011
ŠINK, Jure: Ločil bom peno od valov, Feri Lainšček: priroč-

nik za spoznavanje književnih del
ŠINK, Jure: Gospa Bovary, Auguste Flaubert: priročnik za 

spoznavanje književnih del
BRADEŠKO, Marjan: Povejte z veseljem: priročnik za odli-

čen govorniški nastop
VOJNOVIĆ, Goran: Ko Jimmy Choo sreča Fidela Castra
VSE najboljše: 400 voščil, izrekov in citatov za vsako prilo-

žnost
821 – 1 Poezija

POLIČ, Andraž: Čarodejni palčki rastlin
VSAKA ljubezen je pesem: najlepše slovenske ljubezenske 

pesmi po izboru slovenskih pesnikov
821-311.2   Družabni roman

ROBERTS, Nora: Sanje o beli poroki
NU'AYMI, Salwa al: Medeni dokaz: drzna in čutna izpoved 

sodobne Šeherezade
THOMAS, Sherry: Načrtovana ljubezen
THOMAS, Sherry: Slast
SHAFFER, Mary Ann: Guerneysko društvo za književnost in 

pito iz krompirjevih olupkov
AHERN, Cecelia: Knjiga jutrišnjega dne
PARKS, Adele: Večje kot življenje: ženski roman
NIFFOI, Salvatore: Vrnitev v Baraule
GIER, Kerstin. Nevesta je žal rekla ne
MENENDEZ, Ana: Ljubljeni Che
ACIMAN, Andre: Pokliči me po svojem imenu
HEMON, Aleksander: Projekt Lazar
UGREŠIČ, Dubravka: Štefica Cvek v krempljih življenja
GIER, Kerstin: Moški in ostale katastrofe
MUSSO, Guillaume: Ne zapusti me
PHILLIPS, Susan Elizabeth: Reci da
DIAZ, Junot: Kratko, čudovito življenje Oscarja Waa
STEEL, Danielle: Dar ljubezni
AHERN, Cecelia: Na koncu mavrice: bi za resnično ljubezen 

tvegali vse
ATWOOD, Margaret Eleanor: Slepi morilec
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FLANAGAN, Richard: Plosk ene dlani
LECCA, Nicola: Hotel Borg
ASHER, Bridget: Vse ljubice mojega moža
MULLER, Herta: Zaziban dah
SLOVENSKI AVTORJI:
FRANČIČ, Franjo: Je zima v krilu poletja
BEVČIČ, Alenka: Jutro na obzorju
RAUE, Barbara: December Moon: ljubezensko-erotični ro-

man
HOČEVAR, Darja: Ranjeno srce: ljubezenski roman
PREGELJ, Sebastijan:

821-311.6   Zgodovinski roman
JONES, Sherry: Meč iz Medine
DIAMANT, Anita: Rdeči šotor
GALLOWAY, Steven: Sarajevski čelist

821-312.6, 929    Biografski roman, biografije
MANDELA, Nelson: Dolga pot do svobode
MORTENSON, Greg: Tri skodelice čaja: poslanstvo enega 

človeka za širjenje miru: … ena šola naenkrat
821-7  Humor

MOORE, Christopher: Jagnje: evangelij po Focnu, Kristuso-
vem prijatelju iz otroštva
821-32   Kratka proza

PAHOR, Boris: Zalivi: čitanka
MAKAROVIČ, Svetlana: Deseta hči: čitanka
BUKOWSKI, Charles: Južno od juga: zgodbe o pokopanem 

življenju
821-94  Spomini

MIKIČ, Neira: Nedosegljive sanje: v sistemu rejništva in usta-
nov

MERŠOL, Mitja: Beseda – svet
821-312.4    Kriminalke

GERRITSEN, Tess: Težnost
MARGOLIN, Phillip: Pogrebnikova vdova

HEINICHEN, Veit: Mrtveci s Krasa: komisar Laurenti in gro-
zljiv umor na Krasu

GREENWOOD, Kerry: Zemeljski užitki
HARRIS, Joanne: Modrooki deček
CHRISTIE, Agatha: Umor na golfišču
GLUVIĆ, Goran: Kočevje ekspres
LE CARRE, John: Najbolj iskani človek
COX, Greg: CSI: Na kraju zločina, Lovec na glave: po uspe-

šni televizijski seriji CBS
COX, Greg: CSI: Na kraju zločina, Nevada Rose: po uspešni 

televizijski seriji CBS
HARRIS, Robert: Senca
VARGAS, Fred: V Neptunovem vetru

821-311.3 Pustolovski roman
GIBBINS, David J. L.: Bojni tiger

821-312.9    Znanstvena fantastika
HARRIS, Charlaine: Mrtvi do mraka
MARTIN, George R. R.: Pesem ledu in ognja. Knj. 3, Vihra 

mečev
MEYER, Stephenie: Duša

9  Geografija,  turistični vodiči,  potopisi,  zgodovina
PREGELJ, Sebastijan: Literarne poti Ljubljane
FRATER, Alexander: Na lovu za monsunom: sodobno roma-

nje po Indiji
O'Hanlon, Redmond: V osrčju Bornea: opis potovanja na po-

gorje Batu Tiban, opravljenega leta 1983 z Jamesom Fentonom
PESEK, Rosvita: Osamosvojitev Slovenije

Pripravila Alma Vidmar Mederal

KNJIŽNICA ŠKOFLJICA objavlja KNJIŽNE NOVOSTI  
tudi na internetni strani:

www.skofljica.si in www.lavrica.eu

Kaj berejo knjižničarji?
Jesper Juul: KOMPETENTNI OTROK: druži-
na na poti k novim temeljnim vrednotam

Priznani danski avtor Jesper Juul v knjigi Kompetentni otrok 
pojasnjuje razloge za nove vzgojne smernice, primerja načine 
vzgoje iz različnih delov sveta in vzgojne vzorce iz preteklosti z 
današnjimi. Nekdanje destruktivne vrednote, kot so poslušnost, 
psihično in telesno nasilje in konformizem, ki so vladali v tradi-
cionalni hierarhični patriarhalni družini, so se spremenile. Od-
govor nanje je bila demokratična vzgoja, ki pa tudi ni prinesla 
pričakovanih sprememb.

Jesper Juul zato ponuja premislek o novih vrednotah in po-
udarja, da je vzgoja dinamični dvosmerni proces, v katerem se 
razvijajo oboji, starši in otroci. Dvosmernost obstaja zato, ker 
so otroci kompetentni, in sicer od vsega začetka, od rojstva 
naprej imajo svojo osebnost in so zato po človeški in socialni 
plati kompetentni partnerji staršev. Seveda to ne pomeni, da ne 
potrebujejo vodstva! Odrasli se morajo naučiti, da tudi v mo-
tečem otrokovem obnašanju najdejo njegovo sporočilo. Otroci 
staršem dajejo povratne informacije, ki jim omogočijo, da po-
novno vzpostavijo lastno kompetentnost in zavržejo nekoristne, 
neljubeče in samouničujoče vedenjske vzorce. Za to, da se lahko 

na ta način učijo od otrok, je potrebno veliko več kot to, da z nji-
mi spregovorijo na demokratičen način. Razviti morajo osebni 
dialog, ki temelji na enakovrednosti. Tako obliko dialoga mnogi 
odrasli niso zmožni vzpostaviti niti z drugimi odraslimi. 

Enakovrednost dostojanstva, zahteva odprtost in spoštovanje 
različnosti, pri vzgoji pa to pomeni, da starši skupaj z otroki ri-
šejo zemljevid osebnih in družbenih odnosov. SAMOSPOŠTO-
VANJE je tista vrednota, h kateri naj dobra vzgoja otroka stremi. 
Občutek samospoštovanja je torej po Juulu temeljna vrednota, ki 
jo postavlja daleč spredaj pred samozavestjo.

Bernarda Ščetinec

Marjana Moškrič: STVAR
Stvar je mladinski roman pisateljice Marjane Moškrič. Glavni 

junak je deček Dani, ki živi sam z mamo, očeta ne pozna. Je 
samotarski in brez pravih prijateljev. Nekega dne pa ga pritegne 
čisto, vsaj na prvi pogled, običajen kamen. Dani v njem vidi 
nekaj več. Pobere ga in odnese domov. Kamen poimenuje Stvar. 
Izkaže se, da kamen res ni navadna stvar, ampak pravi vesoljček, 
ki se spreminja, raste in živi. Dečku in ljudem, ki so z njim pove-
zani, pa obrne življenje na glavo …
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Zgodba se vrti okrog tega, koliko ljube-
zni je na Zemlji in zakaj je svet okoli nas 
lepši, kot se zdi.

Odličen roman, ki pusti nekaj lepega. 
Predvsem nas spomni na »stvari«, na ka-
tere prevečkrat pozabimo.

Katja Pinter

Ljubo Sirc: DOLGO ŽIVLJE-
NJE PO SMRTNI OBSODBI

Ljubo Sirc je Slovencem poznan z več 
vidikov. Kot študent prava je sodeloval v 
Stari pravdi, predvojni skupini intelektu-
alcev, ki je bila tudi ustanovna skupina 
Protiimperialistične fronte, kasneje pre-
imenovane v Osvobodilno fronto (OF). 
Ker se niso strinjali s prepovedjo boja 
proti okupatorju zunaj OF, so bili iz OF 
izključeni. Kljub temu je po vrnitvi iz 
Švice vstopil med partizane, po vojni pa 
je dobil službo v Tiskovnem uradu nove 
ljudske vlade. Ker je v okviru Nagodetove 
skupine skladno z dogovorom Tito-Šuba-
šić legalno razmišljal o organizacije poli-
tične opozicije, je bil leta 1947, ko je bil 
star 27 let, kot domnevni britanski vohun 
na t. i. Nagodetovem procesu obsojen na 
smrt. Kasneje so sodbo spremenili v 20 
let prisilnega dela, v zaporu pa je dejan-

sko preživel sedem let in pol, od tega kar 
dve leti v samici. Leta 1955 je pobegnil 
v Veliko Britanijo, kjer je začel novo ži-
vljenje. Tam je s podiplomskim študijem 
ekonomije napovedal propad komunistič-
nega gospodarstva in tudi političnega sis-
tema. Ves čas je bil velik domoljub, kar 
je pokazal tudi z naivno kandidaturo na 
predsedniških volitvah leta 1992, ko je bil 
s strani svojih predlagateljev grdo izigran.

Knjiga spominov, ki je izšla ob njego-
vi 90-letnici življenja, na podlagi indi-
vidualne usode predstavlja pomembno 
pričevanje o »dosežkih« komunistične 
revolucije na Slovenskem. Zanimiv je za-
pis pogovora z mladim partizanom: »Naj-
pomembnejša stvar,« je rekel, »da nismo 
le osvobodilna vojska, ampak politična 
vojska.« Prevedeno v normalen jezik je 
to pomenilo, da se bojujejo za partijo in 
ne za domovino. (str. 95) Zelo zanimivi 
so zapisi o tem, kako so potekala številna 
nočna zaslišanja in nato dnevi brez spa-
nja. Verjetno bo za marsikoga novo, da je 
pesnik Oton Župančič po fašistično poz-
dravil na gledališkem odru in sprejemal 
kavo od fašističnega visokega komisarja 
za ljubljansko pokrajino. Josip Vidmar je 
pred vojno branil svobodno umetnost, po-
tem pa, ko je bil postavljen za predsedni-

ka prezidija Ljudske skupščine, strastno 
zagovarjal socialistični realizem. Podrob-
no je predstavljen t. i. Nagodetov proces, 
prek katerega lahko jasno spoznamo sis-
tem stalinističnih montiranih sodnih pro-
cesov. Zanimivi so zapisi o prestajanju 
zaporne kazni. Zaporniki ali sovražniki 
ljudstva, kot so jih imenovali, so pouče-
vali svoje rablje srednješolske predmete, 
zlasti matematiko in tuje jezike, saj jih je 
velika večina bila brez formalne šolske 
izobrazbe. Za potrebe OZNE in države so 
prevajali tujo strokovno literaturo in ča-
sopisne članke. Kaj pomenijo oprani mo-
žgani, priča zapis o mladem komunistu, 
ki ni mogel skriti navdušenja nad tem, da 
je začela odmirati država, in sicer tako, da 
nima več vlade, ker se je le-ta preimeno-
vala v izvršni svet, ministri pa so posta-
li sekretarji. Ko se ob prebiranju človek 
včasih do srca nasmeje, se hkrati tudi čudi 
na eni strani neverjetnemu piščevemu 
upanju in pogumu, zaslepljenosti nekate-
rih vladanih, hkrati pa vasezaverovanosti 
vladajočih.

Knjiga je obsežna, a se lepo, tekoče 
bere. Dodano ji je tudi zgodovinsko gra-
divo in fotografije. Priporočam.

Iztok Petrič

Dragi otroci
Vabimo vas

na ustvarjalno srečanje

'USTVARJAMO MED KNJIgAMI  
V KNJIžNICI',

ki bo v sredo,  22. septembra 2010,   
ob 17.30 v Knjižnici Škofljica.

Na srečanju bomo (besedno in likovno) ustvarjali nove, zanimive zgodbe  
pod mentorstvom prof. lik. ped. in spec. lik. terapije Jožice Rade.

(Delavnice so primerne za otroke, stare od 5 do 11 let.)

S knjigami in domišljijo je svet lepši!
MKL    Društvo za spodbujanje    projekt delno 
    življenja – Radost bivanja  sofinancira MOL

Otroci se pri tem:
• na igriv način urijo v reševanju problemov
• bogatijo besedni zaklad
• učijo preko faz ustvarjalnega procesa izpeljati ideje do konca, podaljševati koncentracijo in si pridobivati nove izkušnje
• krepijo si svoje pozitivne sposobnosti in potenciale
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Kmečka tržnica

Vabimo vas na KNJIŽNI KLUB,  
ki bo potekal v  sredo, 29. septembra,

 ob 19. uri v Knjižnici Škofljica.

Tokrat se bomo pogovar-
jali o knjigi Velme  Wallis  

ŽENICI.
(aljaška legenda o izdajstvu, 

pogumu in preživetju)

Literarni večer bo vodila pisateljica 
Sonja Pirman!

Kdor se je letos udeležil Svarunovega 
pohoda, je imel priliko spoznati lepo ob-
novljen Ruskov kozolec – tako na startu 
kot na cilju.

Kdor je ljubitelj zdrave, lokalno pride-
lane zelenjave, sadja in drugih tovrstnih 
proizvodov, se je srečal s kozolcem že 
prej, ob sobotah, ko je bila tam prva in 
edina ekološka tržnica v naši občini.

Pobudnika za obnovo kozolca in vsebi-
no pod njim sta Marjan Čučkin in njegova 
žena Mateja Petrič.

G. Čučkina poznamo kot človeka, ki 
skuša z novimi pristopi obogatiti turistič-
no ponudbo našega okolja. Najdemo ga 
med začetniki občinske salamijade, prvi 
je predstavil someljerstvo, je ustanovni 
član oldtajmer kluba, njegovo trenutno 
poslanstvo pa je ekološko kmetovanje. 
Zato je prav, da slednje predstavimo jav-
nosti.

Najprej o obnovi kozolca.
Med letoma 2002 in 2003 so v sode-

lovanju z etnološko stroko obnavljali 
zgradbo v prejšnjem obsegu in enakem 
videzu, tudi zaključki na notranjih legah 
so enaki kot prej – pobarvani so s karmin 
rdečo barvo kot na stari hiši. Prof. dr. Vito 
Hazler, oče projekta Slovenski kozolec 
kot del krajine, je prispeval nekatere od-
ločilne nasvete, da so obdržali »zlati rez« 
na kozolcu in druge avtentične detajle. 
Izvajalec je bil ljubitelj kozolcev, hkra-
ti pa tudi specialist za tovrstno gradnjo. 
Pomembni so bili izbira lesa, pravilen čas 
sečnje, medenje lesa. Leta 2004 so po hudi 
zimi šli v gozd, ki je banka kmeta – banko 
so precej izpraznili že prej –, po 150 m³ 
smreke in 60 m³ hrasta, nekaj so ga celo 
morali dokupiti, ker toliko debelih hra-
stov sami niso imeli za podporne stebre. 
Leta 2006 so ves les zložili in obtežili, da 
se je posušil na licu mesta. Po dobrih dveh 

mesecih so ga postavili in sproti snemali 
vse dogodke v zvezi z gradnjo. Dali so 
kovati celo žeblje. Prvi trije štanti so bili 
grajeni l. 1736, kar so zasledili v vojaških 
dokumentih generalštaba avstro-ogrskega 
cesarstva, zato so uporabili kovane žeblje. 

Kaj nudi prostor pod kozolcem 
danes?

Prostor trenutno poleg arhitektonskega 
užitka nudi možnosti družabnih srečanj: 
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kmečka tržnica, srečanje članov programa Leader-Las, sre-
čanje županov, ki so vključeni v ta program, dekliščin, pra-
znovanj rojstnih dni, možno je pripraviti razstave, predsta-
ve, predstavitve društev, ki ohranjajo našo dediščino, letne 
igre v povezavi s šolo, izobraževanje, oglede za druge šole, 
možnost enodnevnih delavnic … je izhodišče Svarunove in 
učne gozdne poti.   

Kmečka tržnica kot del širšega dogajanja.
Seveda ima kozolec povezavo s preostalim delom kme-

tije, ki jo bodo skušali prenoviti v tradicionalnem slogu. V 
tem sklopu bi sčasoma zaživela kmečka tržnica – treba je 
pripeljati in zadržati uveljavljene proizvajalce s certifikati, 
z mnogimi ima stike preko predstavitve vin. 

Izkušnja s tržnico, ki deluje v času večjih dogodkov, je 
pozitivna – tako kot Ivankina tržnica v Ivančni Gorici in 
velikolaška tržnica, medtem ko je grosupeljska tedenska.

Ob primerjavi produktov iz integrirane in ekološke pri-
delave je bilo razvidno, da večji ekonomski učinek doseže-
jo še vedno integrirani pridelki. Pridelovalci so zadovoljni 
s tržnico, saj imajo eno lokacijo več za prodajo. Kupci pa 
vedno lahko nekaj najdejo zase: rumeno korenje, kolerabo, 
repo, stročji fižol, jabolka, jabolčni sok, kruh iz kmečke 
peči, piškote, kravji in kozji sir, domače mesnine, sadike 
sadnega drevja, med in izdelke iz medu, razne čaje in seve-
da srečajo lahko ljudi, ki jih že dolgo niso videli. 

Podpora lokalne skupnosti
Ruskova kmetija je trenutno v fazi pridobivanja certifi-

katov, pred tem so bila vlaganja v kmetijo manjša, vmes so 
bile bolezni; trenutno je ekološka kmetija za oba, za Matejo 
in Marjana, priložnost, usmeritev in šola hkrati.

Tudi izobraževanja so sestavni del ekološkega kmeto-
vanja, kot npr. cilji in vizije pri razvoju kmetijstva, kako 
postati poslovno uspešen na podeželju itd.

Potrebno je sodelovanje z organiziranimi oblikami, kot 
je program Lider Las, kjer Marjan Čučkin aktivno sodelu-
je kot član uprave iz naše občine. Na splošno bi želel ve-
čjo podporo lokalne skupnosti na področju zelenjadarstva 
(posebno višji predeli), pri sadjarstvu pa je potrebna aktiv-
na pomoč. Ko se prebijaš preko projektne dokumentaci-
je, opaziš, da ne razumeš izrazoslovja, ki je preneseno iz 
evropskih dokumentov. To predstavlja velik napor, ker ob 

kmetovanju ni časa za poglabljanje v papirje. Tovrstno znanje bi bilo 
treba bolj prenašati na kmetijske proizvajalce. 

Poudarjati bi morali lokalni izvor pridelkov – včasih, ko so imeli 
ljudje skrinje, so lahko shranili pol teleta, pomembno je bilo, da je 
od tega in tega kmeta. To velja še danes, ljudje radi kupujejo lokalne 
pridelke. Pred več kot 20 leti je kot gostinec pokupil od mamic zele-
njavo in jo čez dve uri postregel svojim gostom.

Mi lahko na tem področju računamo na enodnevne goste. Tem je 
treba ponuditi športno-rekreativne možnosti v okviru naravnega ob-
močja barja, imamo enega največjih klubov starodobnikov, balonar-
sko društvo in še kaj. 

V tem razširjenem kontekstu bi kmečka tržnica v Ruskovem ko-
zolcu še bolj zaživela. Načrtujejo Miklavževo oz. božično-novoletno 
tržnico …

Cilj je približati se temu, kar imaš na svojem vrtu. Veliko ročne-
ga dela, okopavanja z motiko, sonaravnega pridelovanja pridelkov, 
upoštevanja biodinamičnih principov pri času setve, sajenja, pobi-
ranja pridelkov. Seveda računajo na spremembo prehranskih navad 
v smeri sezonskega prehranjevanja – kar zraste v določenem času, v 
določenem okolju. Sveže borovnice sredi zime sem ne sodijo. Na-
mesto tega krhlji, jabolčni sok, jabolčni kis – odločitev je v rokah 
uporabnika. 

Zato računajo na ozaveščanje in tudi lokalno prebivalstvo, ki zju-
traj odhaja v službo in se proti večeru vrača. 

Leto je za njima, prvi krog, sledili bodo naslednji – če ne prej, 18. 
septembra v sklopu občinskega praznika. Skratka, vredno je obiskati 
in si ogledati Ruskovo kmetijo ter kmečko tržnico. 

Peter Pal
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Z recikliranjem odpadnih nagrobnih sveč  
do čistejšega okolja 

Kako in kje lahko uporabimo materiale, ki jih dobimo po reciklaži sveč?

Material Uporaba

Zmletine plastičnih mas (PVC, PP, PE in PET) Izdelava manj zahtevnih plastičnih izdelkov (cevi; polizdelki, namenjeni 
uporabi v gradbeništvu) 

Parafin Ponovna uporaba v proizvodnji nagrobnih sveč 

Kovine (železo in aluminij) Izdelava kovinskih izdelkov in polizdelkov 

Druge kovine (mangan, cink, nikelj in baker) Uporaba v industriji 

Predelava sveč bo zagotovila naslednje stopnje reciklaže (predvidena materialna bilanca odpadnih nagrob-
nih sveč)

Material Izhodna frakcija Stopnja reciklaže 
Plastika (PVC, PP, PE in PET) 33 % 90 %
Parafin 49 % 90 %
Kovine 1 % 100 %
Baterije 1 % 60 %
Nečistoče in drugi materiali 16 % 0 %

Koliko odpadkov nastane zaradi neustreznega ravnanja z nagrobnimi svečami? 
V Sloveniji je letno v prometu okoli 9000 ton nagrobnih sveč, v katerih je v povprečju 70 odstotkov parafina, ostalo maso nagrob-

ne sveče pa predstavljajo ohišje iz plastike, pokrov, ki je običajno iz kovine, ter baterije in drugi materiali. Ker do sedaj za reciklira-
nje nagrobnih sveč ni bilo poskrbljeno, je pri uporabi sveč vsako leto nastalo okoli 3000 ton odpadkov. 

Recikliranje nagrobnih sveč v številkah
Z vzpostavitvijo sistema recikliranja bo mogoče 75,4 odstotka sestavnih materialov v sveči ponovno uporabiti. Tako z reciklira-

njem ene tone odpadnih nagrobnih sveč pridobimo 297 kg plastike, 441 kg parafina, 10 kg kovin in 6 kg baterij. Reciklirane materi-
ale je mogoče uporabiti za izdelavo manj zahtevnih plastičnih in kovinskih izdelkov ali ponovno izdelavo nagrobnih sveč. Po drugi 
strani pa ena tona sveč, ki je ne recikliramo, obremeni okolje s 330 kilogrami plastike, 10 kilogrami kovin, 10 kilogrami baterij in 
160 kilogrami nečistoč in drugih materialov. 

Kako bo potekalo recikliranje odpadnih nagrobnih sveč? 
Na pokopališčih bodo nameščeni posebni zabojniki, namenjeni odpadnim nagrobnim svečam, v katere bo treba sveče po uporabi 

odložiti, in sicer ločeno od zelenega odreza in ostalih komunalnih odpadkov. Tako ločeno zbrane sveče bodo zagotovo vključene v 
nadaljnji tehnološko izpopolnjen postopek reciklaže.

Predelava pravilno odloženih in zbranih odpadnih sveč bo potekala v obratu za reciklažo podjetja Plastkom na Jesenicah, ki je 
bilo za reciklažo izbrano, ker je njihova tehnologija predelave odgovorna do okolja. Proces predelave namreč ne onesnažuje zraka 
in vode, s tem pa ne povzroča negativnih vplivov na lokalno okolje. 

Uroš Černuta, Interseroh, d. o. o.,
vodja razvoja novih produktov

Odpadki, ki nastanejo zaradi neustre-
znega ravnanja z nagrobnimi svečami, 
močno obremenjuje okolje. Zato je na 
podlagi državne uredbe o ravnanju z od-
padnimi nagrobnimi svečami družba za 
ravnanje z odpadno embalažo Interseroh, 
d. o. o., letos vzpostavila sistem ločenega 
zbiranja in recikliranja sveč. Zato je po-

membno, da odpadne nagrobne sveče od-
lagamo na pokopališčih v posebne zaboj-
nike za sveče. Tako odložene sveče bodo 
vključene v tehnološko izpopolnjen in 
okolju prijazen postopek predelave sveč. 

Zavedanje o pomenu recikliranja od-
padkov in odpadnih materialov, ki ob 
neprimernem ravnanju močno obreme-

njujejo okolje, postaja vedno močnejše. V 
letošnjem letu je zaživel tudi sistem reci-
klaže odpadnih nagrobnih sveč, saj je bil 
v juniju na Jesenicah odprt prvi obrat za 
reciklažo sveč v Sloveniji. S tem so bili 
končno vzpostavljeni pogoji za okoljsko 
sprejemljivo ravnanje z odpadnimi sve-
čami. 
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S kolesarske poti po Afriki – 1. del

Kenija, Tanzanija
S kolesom na jug

V začetku aprila sem poletel v kenijsko prestolnico Nairobi, kjer sem začel kolesarsko pot po Afriki. Prek Tanzanije, Ma-
lavija, Mozambika, Zimbabveja in Bocvane sem jo zaključil v Južni Afriki, kjer sem si ogledal vse tri tekme naše reprezen-
tance na svetovnem prvenstvu v nogometu. Skupaj sem prekolesaril 6117 km in se konec junija v domovino vrnil z letalom.

Že velikokrat sem kolesaril kam proti 
jugu … Ampak tako veliko, s severa proti 
jugu, kot letos nisem kolesaril še nikoli. 
Že leta 2004, ko so Južnoafriško republiko 
izbrali za gostiteljico svetovnega prven-
stva v nogometu, sem začel razmišljati, da 
bi kolesaril na jug črne celine. Leta 2008 
sem o tej poti razmišljal že konkretneje in 
se skoraj dokončno odločil, ne glede na to, 
ali bi se naši nogometaši uvrstili tja ali ne. 
Ko pa jim je to novembra lani uspelo, o 
tem ni bilo več dvoma. Največji dvom pa 
je bil, od kje kreniti na pot. Sam sem si 
najbolj želel, da bi pot začel iz Izraela ali 
Egipta, vendar so mi to nekateri popotni-
ški kolegi iz Slovenije odsvetovali, zlasti 
zaradi slabih cest v Sudanu in Etiopiji. 
Kot sem izvedel kasneje na poti po Afriki, 
so ceste tam dobre in marsikje nove. Zara-
di tega mi je bilo žal, da poti nisem začel 
severneje, a bilo je prepozno. Tako sem se 
odločil, da jo bom začel v Nairobiju v za-
četku aprila in jo v celoti na kolesu zaklju-
čil sredi junija v Johannesburgu. Porajal se 
je nov dvom, katero pot naj izberem. Prvi 
in zadnji del poti oziroma prvih in zadnjih 
tisoč km ni bilo spornih. Srednji del poti 
sem želel voziti ob vzhodnoafriški obali, 
a mi je večina popotniških kolegov zopet 
zaradi slabih cest, tokrat menda upravi-
čeno, to odsvetovala. Zato sem izbral pot 
bolj po notranjosti oziroma zahodneje od 

prvotnega načrta. Seveda je bilo zopet tre-
ba pridobiti pokrovitelje, kar ni bilo lahko. 
Kar zadeva vizumov, je bilo lažje kot pred 
dvema letoma, ko sem kolesaril po Aziji. 
Za JAR in Zimbabve sem ju pridobil že 
pred odhodom na veleposlaništvih na Du-
naju. Tudi v službi so mi šli na roke, saj 
smo se nekako le dogovorili za prekinitev 
delovnega razmerja. Na splošno sem se 
organizacijsko na pot bolje pripravil kot 
dve leti prej za Peking. Žal pa je huda in 
dolga zima onemogočila popolno kondi-
cijsko pripravo; pred odhodom sem kole-
saril manj, kot bi želel.

 Let sem imel iz Milana, ker je bila ugo-
dna cena, a že na letališču me je čakalo 
neprijetno presenečenje, saj sem moral za 
transport kolesa plačati 150 evrov, čeprav 
so mi na turistični agenciji zagotavljali, 
da je usluga brezplačna. V sredo, sedme-
ga aprila, sem malo pred četrto uro zju-
traj stopil na kenijska tla; prvič na afriška 
tla, pa nekaj ur prej na kratko že v Kairu. 
Ta dan sem kolesaril le od letališča, kjer 
sem dobil vizo v nekaj minutah, do pre-
stolnice Nairobi in malce po mestu ter si 
ogledal nekaj znamenitosti. Takrat se je v 
Nairobiju, ki je tudi največje kenijsko me-
sto s približno 3,5 milijona prebivalcev, 

začela konferenca vzhodnoafriških držav 
– AMFI. Ob tej priliki sta prišla na obisk 
španski kralj in kraljica. V sklopu konfe-
rence je potekala razstava masajske kultu-
re, kjer sem bil tudi sam. 

Učitelj plavanja v Keniji
V četrtek, osmega aprila, sem dejansko 

začel kolesarsko pot po Afriki in zapustil 
Nairobi, ki je bil ustanovljen leta 1899. 
Videl sem nekaj žiraf ob cesti in naslednji 
dan tudi antilope in zebre. Vse te živali 
sem kasneje videl še nekajkrat, tako da 
obiska dragega safarija sploh nisem potre-
boval. Na začetku in kasneje še v Tanzani-
ji sem nekajkrat ob cesti videl tudi Masaje 
v značilnih oblačilih, prvotne prebivalce 
tistega območja. Prvo noč, ko sem zapu-
stil Nairobi, sem spal v vasi z zanimivim 
imenom – Salama. Še zanimivejša je bila 
cena v skromnem hotelu – tri in pol evre. 
Žal se ta cena kasneje ni več ponovila, ra-
zen ko sem bil povabljen in je bila nočitev 
brezplačna. To se je prvič zgodilo že na-
slednji dan, ko sem spal pri nekem doma-
činu, šefu bencinske črpalke. V mestu Voi 
sem doživel neslaven rekord, saj sem na 
večerjo, natančneje na špagete, čakal kar 
dve uri in četrt. Med čakanjem v hotelski 
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restavraciji sem spoznal Celestine iz me-
sta Malindi, ki je bila ravno tako v tistem 
hotelu. Dan zatem sem prikolesaril do 
obale Indijskega oceana in hkrati do dru-
gega največjega kenijskega mesta Mom-
basa, ki šteje skoraj milijon prebivalcev. 
V ponedeljek nisem kolesaril in z avtobu-
som me je obiskala Celestine. Šla sva na 
plažo za nekaj ur, kjer sem jo učil plavati; 
kljub temu da je živela v mestu ob Indij-
skem oceanu, tega ni znala. Voda je bila 
izredno topla, saj je imela gotovo več kot 
30 stopinj. Naslednji dan sem Mombaso 
zapustil, a sem si jo še prej ogledal, zlasti 
njen stari del, kjer je nekaj znamenitosti, 
denimo utrdba Fort Jesus. Kolesaril sem 
naprej proti jugu in v kraju Ukunda srečal 
tri mladenke iz Nairobija, ki so začasno 
živele v Ukundi in tudi niso znale plavati. 
Še njih sem kako uro učil plavati v toplem 
oceanu. V zahvalo so me povabile v svoje 
stanovanje, kjer sem prenočil.

Blatna dobrodošlica v Tanzaniji
Deveti dan na poti sem Kenijo zapustil 

in tanzanijsko vizo dobil na meji v četrt 
ure. V vasi Mtadikeni, takoj za mejo, sem 
prenočil v skromnem hotelu. Zjutraj je šef 
hotela in natakar obenem hodil po vasi in 
iskal jajca za moj zajtrk. Vrnil se je pra-
znih rok in za zajtrk sem imel le kruh in 
maslo. To pa ni bilo največje razočaranje 
tistega dne, saj me je takoj, ko sem zapu-
stil vas, čakalo 60 km izredno slabe ceste. 
Vedel sem, da ni asfalta, ampak da bo tako 
zanič, si nisem mislil. Ni bilo niti maka-
dama. Prejšnjo noč je deževalo in bilo je 
samo blato. Težko sem kolesaril, povpreč-
no hitrost sem imel 10 km na uro. Vmes 
sem srečal geodete, ki so merili cesto. »Pr-
vega maja bomo začeli z obnovo in v dveh 
letih naj bi bil asfalt položen,« so dejali. 
»Oh, kako lepo. Ali se niste mogli tega 
domisliti že prej?« sem pripomnil. Proti 
koncu se je cesta vse bolj sušila ob sončni 
pripeki in bilo je za odtenek bolje, saj je 
bila podlaga trdnejša – vozil sem po ze-
mlji. Sicer so bile ceste večinoma po vsej 
Afriki v dobrem stanju in nad tem sem bil 
prijetno presenečen. Malo pred mestom 
Tanga sem pripeljal na asfalt in odleglo 
mi je. Kolo je bilo povsem blatno, tudi 
sam sem bil pošteno umazan, nič bolje ni 
bilo niti s torbami. V Tangi mi je počitek v 
hladu restavracije prišel še kako prav. Ne 
samo zaradi slabe ceste, pač pa tudi zaradi 
vremena, kajti temperature so se tiste dni 
gibale od 35 do 38 stopinj. Zaradi bližine 
ekvatorja je bilo v zraku veliko vlage. Po-
leg tega je v tistem delu Afrike moč sonca 

zelo velika, sončno sevanje je močnejše 
kot v Evropi ali drugje po svetu. Zaradi 
vsega tega je kolesarjenje po Afriki zelo 
naporno in je napornejše kot po drugih ce-
linah. Zapeljal sem se ob obali Indijskega 
oceana med lepimi in velikimi hišami, ki 
so večinoma v lasti tam živečih belcev. 
Mesto je bilo nekoč nemška kolonija in 
le-ti imajo v lasti tudi kopališče, kjer je 
vstopnina dokaj zasoljena in kamor za-
hajajo večinoma belci. Eden od nemških 
gostiteljev me je brezplačno povabil na 
zasebno plažo. 

Vso soboto sem preživel v Tangi in si 
vzel dan počitka. Del dneva sem zopet 
preživel na kopališču, tokrat proti plači-
lu. Naslednji dan sem obiskal cerkev sv. 
Matije in bil kratek čas pri maši. V Tanza-
niji je slaba polovica prebivalstva kristja-
nov, dobra tretjina je muslimanov. Bentil 
sem, ker je v tistem delu mesta dopoldne 
zmanjkalo elektrike in si zato nisem mogel 
ogledati dirke formule 1. Sicer se je v Ke-
niji in Tanzaniji v odročnih vaseh večkrat 
zgodilo, da je električnega toka zmanjkalo 
za več dni skupaj. Sredi dne sem Tango 
zapustil in se zvečer ustavil v vasi Kabu-
ku pri policijski postaji, kjer so imeli tudi 
kontrolo na cesti. Prosil sem jih, če bi lah-
ko prenočil v njihovih prostorih. Prišel je 
njihov vodja – policijski inšpektor, in me 
najprej povabil v skromno vaško gostilno 
na večerjo ter mi kasneje odstopil še svojo 
pisarno, kjer sem prespal. Zjutraj sem zgo-
daj zapustil policijsko postajo, čakala me 
je težka etapa s številnimi klanci. Po pri-
bližno 50 km sem ponovno naletel na po-
licijsko kontrolo in ena izmed policistk je 
bila tudi simpatična Elisabeth, ki je bila na 
dolžnosti že prejšnji večer v vasi Kabuku. 
Popoldne sem v neki vasi srečal osnovno-
šolskega učitelja Adama in zapletla sva se 
v prijeten pogovor. Domačini so me pov-
sod lepo sprejemali in se čudili moji dolgi 
poti. Motilo pa me je, ko so, zlasti otroci, 
za menoj vpili »muzungu«, kar v jeziku 
svahili, ki ga govorijo tudi v Keniji, po-
meni belec. Še huje je bilo, ko so za menoj 
kričali »daj denar« v angleškem jeziku. 
V Tanzaniji se mi je to pogosto dogajalo, 
včasih celo vsakih nekaj minut, v Keniji 

pa se mi to skorajda ni zgodilo. Tam sem 
večkrat slišal le »jumbo«, kar v jeziku 
svahili pomeni živijo. 

Krave na plaži in Miss Universe
Štirinajsti dan na poti sem prikolesaril 

v največje tanzanijsko mesto Dar es Sala-
am, ki ima slabe tri milijone prebivalcev. 
Malce pred mestom sem srečal dva doma-
čina, ki sta ravno začenjala kolesarsko pot 
v Nairobi, torej sta kolesarila v naspro-
tni smeri kot jaz, a sta imela krajšo pot, 
saj sta se izognila Tangi in Mombasi. V 
arabskem jeziku Dar es Salaam pomeni 
»hiša miru«. V tistem delu Tanzanije ob 
Indijskem oceanu je veliko priseljencev, 
največ je ravno Arabcev, veliko je tudi 
Indijcev. Nekoč je bilo to glavno mesto, 
zdaj pa je prestolnica Dodoma. Naslednji 
dan sem na malavijskem veleposlaništvu 
dobil vizo v dobri uri, se malo kopal na 
mestni plaži in si ogledal središče mesta. 
Dan zatem sem se s turistično ladjo zape-
ljal na znameniti otok Zanzibar, saj bi bil 
skoraj greh, če bi ga izpustil, ko sem bil 
tako blizu. Zanzibar je bil nekoč samo-
stojna država, 26. aprila leta 1964 pa se je 
združil s takratno Tanganjiko in nastala je 
nova država Tanzanija. Ta dan je tudi dan 
državnosti; otok sem obiskal le štiri dni 
prej. Nastanil sem se v ne ravno poceni 
hotelu ob Indijskem oceanu. V restavraciji 
ob plaži pri zajtrku pa nisem mogel verjeti 
svojim očem. Domačini so kak ducat krav 
pripeljali na plažo in do pasu v vodo, kjer 
so jih potem umivali. »Kaj za vraga počno 
krave na plaži?« sem se spraševal. Razlo-
žili so mi, da jih sperejo z morsko vodo, da 
jih razkužijo vseh bacilov. Kasneje sem se 
zalučal v vodo, a ne tam, kjer so bile kra-
ve. Popoldne sem se vrnil v Dar es Salaam 
in se za kar nekaj časa poslovil od Indij-
skega oceana. Zvečer je bil v mestu finalni 
izbor za Miss Universe Tanzanije, kamor 
sem se napotil še sam. Z novinarsko izka-
znico radia Zeleni val mi je nekako uspelo 
priti na prireditev. Po koncu sem se prebil 
do odra in se fotografiral z zmagovalko. 
Zaključna zabava je bila v 10 km oddalje-
nem hotelu, kjer sem že prej pustil kolo. 
Odločil sem se, da grem tja kar z avtobu-
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som, ki je prevažal misice, in dovolile so 
mi, da grem lahko z njimi. A na avtobus 
je še pred odhodom prišel glavni organi-
zator, me pogledal in dejal: »Edini moški 
poleg voznika na tem avtobusu sem jaz.« 
Moral sem se zadovoljiti z enim od avtov, 
ki je prevažal spremljevalce in novinarje. 
Na zabavi sem potem plesal in se družil 
z nekaterimi udeleženkami tekmovanja. 
Bil sem vesel, da sem misice videl tako od 
blizu. Kako bi šele bil, če bi njih videl na 
plaži namesto krav.

Velemesto sem nekoliko nerad zapustil 
in kolesaril proti notranjosti in jugu Tan-
zanije. Na začetku je bila dobrih 100 km 
pot enaka kot pred dnevi, ko sem se bli-
žal Dar es Salaamu. Vmes sem spet srečal 
Adama, tokrat v drugi vasi kot prvič; bil je 
na obisku pri prijatelju. Zvečer je prišel z 
avtobusom do hotela, kjer sem bil nasta-
njen, in hotel nekaj denarja, a mu ga ni-
sem dal. No, s pivom sem ga le pogostil. V 
ponedeljek, 26. aprila, na največji državni 
praznik, sem kolesaril skozi nacionalni 
park Mikumi in prvič na poti po črni celini 
videl slone. Srečanje ni bilo ravno prije-

tno, kajti slonica z mladičem je prečkala 
cesto in se napadalno napotila proti meni. 
Na srečo je naproti pripeljal avto in slona 
sta se umaknila, jaz pa sem mirno odko-
lesaril naprej. Naslednjih nekaj dni me je 
čakalo veliko klancev in občasno nekoliko 
slabše ceste, ki so jih s pomočjo evropskih 
podjetij prenavljali. Tudi vreme se je po-
slabšalo, bilo je veliko oblačnosti in vetra, 
sem in tja je deževalo in temperature so 
se drastično spustile, včasih je bilo le 17 
ali 18 stopinj. V četrtek so me domačini v 
vasi Ugimbano lepo sprejeli in vaški po-
glavar mi je organiziral prenočišče kar v 
bifeju na kavču. 

Petek, zadnji aprilski dan, je bil zame 
nesrečen, saj sem imel hudo okvaro ko-
lesa. Potem ko se je dopoldansko deževje 
umirilo in se je pot z visoke planote počasi 
spuščala, se mi je zgodaj popoldne zlomil 
nosilec zadnjega menjalnika in tudi veriga 
je popustila. Nisem se mogel peljati niti 
metra, zato sem približno pet kilometrov 
pešačil do najbližje vasi, kjer je bila po-
licijska kontrola. Ženska, ki je skrbela za 
hrano policistov, me je povabila na kosilo, 
rekoč: »Ne skrbi, policisti bodo vse uredi-
li.« Hiša je bila nekakšna cestarska bajta, 
kakršne so bile nekoč tudi pri nas. Komaj 
sem dobro pojedel, so policisti ustavili 
tovornjak in voznik Paul s še dvema so-
potnikoma me je odpeljal do najbližjega 
mesta Mbeya 140 km daleč. Že v mraku je 
ustavil v predmestju in bil tako prijazen, 
da je šel z menoj poiskat kolesarski ser-
vis in hotel. Potreboval sem le nastavek za 
menjalnik, verigo sem imel na zalogi. Bilo 
je že pozno in nastavka niso imeli, zato 
sem se z Denisom, nekim drugim serviser-
jem, ki je imel svojo obrt na ulici, dogo-
voril, da greva zjutraj v središče mesta. S 
Paulom sva se prisrčno poslovila in odpe-
ljal se je naprej v Zambijo. Z Denisom sva 

se zjutraj z avtobusom odpeljala v središče 
Mbeye, kjer je bilo nekaj kolesarskih trgo-
vin in servisov – vse skupaj je bilo na niž-
jem nivoju kot pri nas in pravega nastavka 
ni bilo nikjer. Menjalnikov je sicer bilo ne-
kaj, a vsi so bili daleč od idealnega oziro-
ma takega, kot sem ga imel sam. Vzel sem 
najboljšega od tistih, ki so bili na voljo, 
pa še ta je bil bolj slab. Menjalnik je bil 
poceni, a vseeno sem ga preplačal, poleg 
tega sem tudi Denisu za pomoč in servis 
odštel precej denarja. Takoj ko smo uredili 
zadevo, sem se odpeljal naprej in čakal me 
je dolg in zahteven klanec do nadmorske 
višine 2300 m, kar je bila najvišja točka na 
poti. Pripeljal sem do mesta Tukuyu blizu 
meje z Malavijem in se nastanil v katoli-
škem mladinskem centru proti majhnemu 
plačilu. V centru je bilo veliko mladine iz 
vse Tanzanije, ker so imeli tisti konec te-
dna srečanje. Na gospodov dan sem se v 
bližnji cerkvi udeležil maše, ki jo je vodil 
škof iz Mbeye in je bila namenjena tanza-
nijski mladini. Zaradi tega je maša trajala 
kar štiri ure, a imel sem čas, kajti vzel sem 
si prost dan. Poleg tega je bilo vreme kla-
vrno, z meglo in rahlim dežjem. Zamenjal 
sem le lokacijo nastanitve in se preselil v 
bližnji hotel … 

POKROVITELJI: TAO, KMETIJA 
SLAVEC, CULT, ŽOLNA ŠPORT, SLS, 
NZS, KZS, KROVSTVO IN KLEPAR-
STVO KOZLEVČAR, CANON, AD-
DACOM, PROCOND, BTS COMPANY, 
RUJZ DESIGN, AVTOSTORITVE ZA-
JEC, MIZARSTVO ZALAR, PICERIJA 
ARKADA, GOSTILNA PETKOVŠEK, 
GOSTILNA STRAH, HOTEL GRAND-
VID, EMONSKA KLET, FASADER-
STVO DOLINŠEK, FS ŠPICA, FS 
ALENKA, RADIO ORF – SLOVENSKI 
SPORED, RADIO ZELENI VAL

Aleš Juvanc   

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

JOGE NA PIJAVI GORICI
ob torkih ob 19. in ob četrtkih ob 20. uri. Začnemo v torek, 14. septembra.
Odločite se lahko za obiskovanje enkrat ali dvakrat tedensko po eno uro. Potrebujete blazino 
in udobna oblačila. Vadbo vodi priznana vaditeljica z dolgoletno prakso.

Informacije po telefonu 041 611 009 (Tončka).

Joga je vadba  za krepko in zdravo telo ter bister um. Gibe se dela v povezavi z dihanjem, gib 
zlahka naredimo, če pravilno dihamo, ravno tako lahko osvojimo asane to je položaje telesa, 

ki nam najbolj ustrezajo. Razgibavanje in sproščanje s pomočjo pravilnega dihanja  nam pomaga doseči notranji mir in zado-
voljstvo ter umiriti in obvladovati misli in čustva.
Mnenje  udeleženke: Če bi prej poskusila jogo, bi jo zagotovo začela vaditi že prej. Zato je potrebno poskusiti in se odločiti.
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ŠRD Kosec

Raft na Kolpi
Lani, ko je bil organiziran prvi raft čla-

nov ŠRD Kosec po Kolpi, je bilo kar ne-
kaj dvomov o ustreznosti takega početja. 
Dobra udeležba, prijetno vreme in veselje 
po končanem spustu so potrdili organiza-
torju, da je bil spust primerna novost na 
seznamu dejavnosti. Razumljivo, že lani 
je bila sprejeta odločitev za spust v letu 
2010.

Letošnji spust po Kolpi je privabil 15 
udeležencev, novinci med njimi so rado-
vedno opazovali izkušene pri izbiri opre-
me, shranjevanju obleke in drugih po-
trebščin v neprodušno zaprte sode, izbiri 
partnerjev v raftu ipd. No, naša Janja je 
vešče sestavila posadke in že smo odbrze-
li s kombijem in dodatnim vozilom proti 
startu. Lepo jutro in prelestna Kolpa sta 
nas prepričala, da izberemo start nekoliko 
višje kot lansko leto. Na Žagi smo dopol-
nili rafte z zrakom, preverili rešilne jopi-
če, zapeli čelade in se z velikim veseljem 
in pričakovanji podali na pot.

Na mirnem delu so trije trojčki in naš 
peterček pluli drug ob drugem, roke pa 
so bolj ali manj vešče pomakala vesla v 
vodo. No, nekateri so uglašeno veslali. 
Nasvetov soveslačem seveda ni manjka-
lo: pomoči veslo globlje, veslo mora po-
tovati ob čolnu, ne pomakaj ga kot žlico 
v juho, le kako držiš veslo … Mirnemu 
toku reke smo lahko kljubovali in se pri-
vajali drug drugemu. Pred nami so se po-
javili prvi jezovi in brzice, kar je pome-
nilo, da je treba poprijeti za veslo. Preko 
brzic je treba pohiteti, saj jih z večjo hitro-

stjo rafta lažje premagamo. No Janja nas 
je pravilno usmerjala, nas na mirnem delu 
zaustavila in pogostila z doma pripravlje-
nim pecivom. Tudi drugi člani so odprli 
neprodušno zaprte sode in pripravljene 
slaščice so vsem teknile. 

Kolpa nam je ponudila svoje lepote v 
vsej raznolikosti. Mirna gladina je omo-
gočila zrcaljenje okoliških hribov, po-
raščenih z drevesi in posutih s skalami. 
Ob bregu smo videli kar nekaj osamelih 
dreves, ki jim je voda olupila lubje in čas 
vtisnil patino. Grčavi deli ohranjajo svojo 
obliko, mehkejši deli pa zaobljeni čaka-
jo jesen in z njo višji vodostaj. Prijetno 
božanje vode jih bo obrusilo in jim dalo 
novo obliko. Na nekaterih predelih Kol-
pa pokaže svoja rebra, velike skale, kljub 
dežju v preteklih dneh pogumno gledajo 
iz vode in opozarjajo mimoidoče na čas, 
ki teče in se tako kot Kolpa ne vrača. Na 

brzicah in prehodu preko jezov smo po-
zornost usmerili na varen prehod, tu nam 
je najverjetneje marsikatera podrobnost 
ušla. Ves čas spusta smo radovedno opa-
zovali breg na slovenski strani in posku-
šali ugotoviti, kje se nahajamo.

Pot se je nadaljevala uspešno, saj smo 
si poleg izkušenj nabrali tudi nekaj moči. 
Proti cilju smo nekoliko tekmovali in ra-
zumljivo je zmagal najboljši. Verjetno je 
prav osvežilno špricanje z vesli nekaj čla-
nov prepričalo, da so zaplavali v Kolpi. 
Ko smo pospravili opremo in se preoble-
kli, je sledilo zasluženo kosilo, ki ga v La-
zih pri Predgradu res dobro pripravijo. Da 
bi nas na poti proti domu ne premagala 
utrujenost, je poskrbela dišeča kava. Ob 
odhodu smo si obljubili ob letu osorej.

Franc Jurkovič,
ŠRD Kosec

EUROFEST 2010 – ekipa ŠD Škofljica na 
rokometnem turnirju v Izoli

Kot že nekaj let zaporedoma so se tudi 
letošnje leto rokometaši Športnega dru-
štva Škofljica udeležili tradicionalnega 
mednarodnega rokometnega festivala 
v Izoli – EUROFEST 2010. Letošnje-
ga rokometnega festivala se je udeležilo 
rekordno število udeležencev (več kot 
3000), saj je sodelovalo kar 174 ekip iz 
celega sveta. Izvedenih je bilo približno 
400 tekem. Gre za rokometni turnir, kjer 
nastopajo klubske in šolske ekipe, selek-
cije regij in mest oziroma reprezentance 
posameznih držav. 

Naša ekipa starejši dečki B (Nejc Dem-

šar, Luka Janežič, Krištof Kovačič, Aljaž 
Lešek, Jaka Centa, Jan Pislevič, Jan Žni-
daršič, Žiga Kokolj, Rok Gradišar, Filip 
Markovič, Matic Pangerc, Anže Kacijan 
in Žan Garvas) se je v soboto popoldan 
skupaj z drugimi športniki prvič srečala pri 
izolskem svetilniku, kjer so se ekipe, raz-
vrščene po državah, skupaj sprehodile do 
centralnega igrišča. Mimohod so popestri-
li z razvedrilnimi točkami, plesom, folklo-
ro ... Sledila je tekma »slovenskih zvezd« 
proti »primorskim zvezdam«. Zmagale 
so slovenske zvezde, ki so jih predsta-
vljali športniki, med njimi tudi naš trener, 

Andrej Topolovec, ter Kastelic, Jovičič, 
Backovič, Simonovič, Pajovič, Flajs, Ko-
tnik, Bregar in Lapajne. Na drugi strani pa 
so stali primorski vrhunski športniki, kot 
so: Vončina, Kevič, Hrvatin, Božič, Čosič, 
Vukovič, Jurič, Čermelj, Žgavec, Nadoh, 
Cunjac, Radojković, Jereb, Bečirovič in 
Tul. Tekma se je končala v športnem duhu 
z zadovoljstvom obeh strani.

V nedeljo, 4. julija, se je rokometno 
tekmovanje začelo zares. Že ob 8. uri zju-
traj so se začele odvijati prve tekme na 
vseh prizoriščih: Riviera (centralno igri-
šče), OŠ Livade, OŠ Vojke Šmuc, Kraška 
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dvorana, OŠ Danteja Alighierija v Izoli 
ter OŠ Dušana Bordona v Kopru. Naša 
ekipa se je prvi dan na igrišču v Kopru 
pomerila z ekipo Li-Shan (Tajvan), ki pa 
so pokazali odlično rokometno znanje, saj 
so našo ekipo premagali kar z 28 : 6. V 
naslednjih vročih dneh pa se naši mladi 
rokometaši niso vdali, saj so ostale tek-
me odigrali odlično: RK Croatia B : ŠD 
Škofljica – 8 : 12, RK Trsat Rijeka : ŠD 
Škofljica – 20 : 7, ŠD Škofljica : UKS 
Sparta Ostrow (Poljska) – 12 : 6, RK Slo-
venj Gradec : ŠD Škofljica – 9 : 9. Zadnji 
dan so odigrali še zadnjo tekmo z ekipo 
RK Cimos Koper, kjer pa so ves čas tek-

me igrali zelo izenačeno, na koncu pa je 
ekipa Cimos Koper le stežka premagala 
našo ekipo za dva gola, tako da je bil na 
koncu rezultat 16 : 14. 

Vsak dan so do večernih ur poteka-
la predtekmovanja, zadnji dan pa so se 
odvile še finalne tekme ter zaključna 
slovesnost s podelitvijo nagrad. Namen 
prireditve ni zgolj športno udejstvova-
nje, temveč tudi priložnost za druženje in 
tkanje prijateljstev med mladimi iz različ-
nih držav, saj organizatorji udeležencem 
ob prostem času zagotavljajo tudi pester 
izbor družabnih dogodkov − od izletov 
do večernih zabav. Tako so za popestri-

tev večernega dela prireditve poskrbeli z 
raznimi tržnicami, kjer so se predstavile 
države s svojimi običaji, najzanimivejši 
in najbolj pričakovani dogodek pa je bil 
seveda izbor Miss in Mistra Eurofesta 
2010. Miss Eurofesta je postala slovenska 
rokometašica Romina, mister pa srbski 
rokometaš Aljoša. 

Polni vtisov iz Izole in rokometnega fe-
stivala so se naši mladi rokometaši v četr-
tek pozno popoldan vrnili domov. Druge 
rezultate in nekaj fotografij dogajanja v 
Izoli si lahko ogledate na spodnji pove-
zavi: http://eurofest.si/eurofest/info/p/ho.

Za ŠD Škofljica zapisala Darja Centa 

Športno društvo SLAVKO DUŠČAK
šola košarke

 

vabi k vpisu 
učence in učenke, ki bi radi spoznavali košarkarske spretnosti  

in uživali v igranju košarke.
Vadba, s katero pričnemo drugi teden v septembru, bo potekala  

2x tedensko po 60 minut.

Dodatne informacije in  prijave na telefonih:
041 677 007, Slavko Duščak

031 543 541, Igor Thaler

Ekipa ŠD Škofljice začela priprave
V ponedeljek, 9. 8. 2010, je članska 

rokometna ekipa ŠD Škofljica začela pri-
prave na novo tekmovalno sezono. Po 
lanskem osvojenem 2. mestu v 2. DRL so 
se neposredno uvrstili v 1. B DRL, zato so 
v ekipi že kar zgodaj zavihali rokave, saj 
se zavedajo, da je narejen preskok v višji 
kakovostni razred in se bo za vsako točko 
treba pošteno potruditi.

Ker je dosedanji trener Anton Bašič za-
ključil s trenerskim delom, je mesto prve-
ga trenerja ekipe prevzel Boštjan Ficko, 
njegov pomočnik ostaja Gregor Rot, za 
vratarje pa skrbi Damir Kamenica. V klu-
bu je prišlo do nekaterih okrepitev tudi v 
igralskem kadru, vendar se ta še formira 
in seznam igralcev še ni dokončen.

Ekipa trenira doma, odigrala pa je že 
dve pripravljalni tekmi, in sicer v gosteh 
v Železnikih in doma s Slovenj Gradcem. 
Obe tekmi sta se končali z zmago škoflji-
ških rokometašev, kar je zelo spodbuden 
rezultat za nadaljnje delo in priprave. Se-
veda se zavedamo, da so vse ekipe šele 
na začetku priprav in rezultati niso pravi 

kazalnik moči posameznega moštva, vse-
eno pa so potrditev pravilnega treninga in 
zavzetega pristopa. V tem tednu sta načr-
tovani še dve trening tekmi, nato pa gre 
ekipa na 4-dnevne priprave na Dolenjsko.

Prva uradna tekma v novi sezoni bo 
1/16 finala slovenskega pokalnega tekmo-
vanja, in sicer 15. 9., liga pa se pričenja 

zadnji vikend v septembru. V prvem kolu 
se bo ekipa ŠD Škofljice 25. 9. ob 19. uri 
v svoji dvorani pomerila z ekipo RK Aj-
dovščine.

Janez Rigler,
vodja članske ekipe
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Motovilec je prav gotovo najpo-
membnejša solatnica na jedilniku Slo-
vencev. Brez njega si ne znamo pred-
stavljati kosila ali večerje. Šele ko se 
poletje preveša v drugo polovico, se 
spomnimo tudi na setev. V tem času 
bodimo pozorni tudi na poznopoletne 
težave solatnic.

Motovilec je vrtnina, ki jo poznamo vsi 
Slovenci, nekoliko manj pa je poznana 
drugje po svetu. Ker prenaša nizke tempe-
rature in preživi zimo, je nadvse dobrodo-
šla rastlina – spomladi je med prvimi, ki 
obogati naš pusti zimski jedilnik s svežim 
okusom narave. Septembra so najboljši 
predposevek motovilca rastline za zeleno 
gnojenje, če smo jih le sejali dovolj zgo-
daj, da jih že lahko pokopljemo. V tem 
primeru nam grede za jesensko setev mo-
tovilca ni treba posebej pognojiti. Enako 
velja tudi, če motovilec sejemo na gredi-
ce, na katerih so predhodno rasli kapu-
snice in krompir, njihove ostanke pa smo 

3. avgusta 2010 je bila v Uradnem 
listu Republike Slovenije objavljena 
odredba o ukrepih za zatiranje ško-
dljivih rastlin iz rodu Ambrosia spp.

Ker so rastline iz rodu Ambro-
sia zelo škodljive za zdravje ljudi, s 
svojim cvetim pelodom povzročajo 

močne alergije oz. seneni nahod pozno poleti, jih je treba uničiti 
pred cvetenjem. 

Zelenolistna ambrozija je rastlina, ki ima do 80.000 semen le-
tno. Semena kalijo sukcesivno in so kaljiva do 20 let. To pomeni, 
da bodo semena rastlin, ki bodo letos semenile, lahko kalila še 
leta 2030, zato je treba semenenje teh rastlin preprečiti. 

Trenutno je največ ambrozije na nekmetijskih zemljiščih na 
obrobju cest in drugih javnih površinah, zato vas prosimo, da 
ustrezno ukrepate in čim več rastlin populite – sama košnja na-
mreč ni dovolj uspešna. 

V pomoč vam prilagamo povezave na spletne strani Fitosani-
tarne uprave RS, Uradnega lista RS, različnih lekarn:

http://www.uradni-list.si/1/content?id=97576
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010063.pdf

Nasveti

Motovilec in jesenske težave solatnic

Zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia
http://www.furs.si/svn/zvr/ambrosia_osn.asp
http://www.pomurske-lekarne.si/si/index.cfm?id=1459
http://narava.mojforum.si/narava-about192.html

Zlatko Krasnič,
Kmetijski svetovalec

zakopali v zemljo. Spomladi, ko zemlja 
odmrzne in se dnevi pričnejo daljšati, 
prezimljen motovilec najprej okopljemo. 
S tem prezračimo tla in korenine spodbu-
dimo k hitrejši rasti. Za še bolj zdrav in 
bogat pridelek nato rastlino še rahlo do-
gnojimo s tekočim organskim gnojilom 
Bio Plantella Vrt.

Poznopoletne težave solatnic
Če smo naredili na vrtu vse prav, v tem 

času s solatnicami ne bi smeli imeti težav. 
Žal pa so naši vrtovi pogosto preobilno 
založeni s hranili. V tem primeru sta pred-
vsem endivija in radič žrtvi koreninskih 
uši. Pomagamo jim tako, da rastline vsaj 
trikrat zalijemo v razmiku tri do pet dni 
z ekološkim pripravkom na osnovi na-
ravnega piretrina Bio Plantella Kenyatox 
Verde, nato pa tla med vrstami še večkrat 
prerahljamo. V naslednjih letih gnojenje 
z organskimi gnojili zmanjšamo vsaj za 
tretjino. Endivija in radič rada v vlažnih 
pogojih tudi gnijeta. Temu se lahko vsaj 
delno izognemo s pravočasnim redčenjem 
rastlin –  primerna razdalja med vrstami 
je štirideset centimetrov, med rastlinami 
v vrsti pa trideset do štirideset centime-
trov. Rastline lahko tudi večkrat zalijemo 
z močnejšim žajbljevim čajem. 

Na endiviji se rade pojavljajo črne lise, 
ki se pozneje združijo in listje zgnije. To 
je posledica črne listne pegavosti endivi-

je. Da bi se ji izognili, pazimo, da se ra-
stline ne tiščijo preveč skupaj, redno pa 
jih tudi krepimo z naravnim pripravkom 
na osnovi sojinega lecitina Bio Plantel-
la Super-f. Rastline s pripravkom dobro 
omočimo, škropljenje pa ponovimo po 
vsakem večjem dežju.

Na radiču in včasih tudi motovilcu se 
v tem času pojavi pepelasta plesen. Prve 
bele lise lahko odstranimo z močnejšimi 
curki vode, če pa smo prepozni, pomaga 
redna uporaba pripravka na osnovi nji-
vske preslice Bio Plantella Natur-f. Ker je 
pepelasta plesen nevarna samo v suhem in 
toplem vremenu, lahko z varstvom rastlin 
s prihodom jesenskih deževij prenehamo. 

Davor Špehar, strokovnjak Kluba Gaia

Če niste prepričani, kakšna nevšečnost 
napada vaše solatnice in druge rastline, 
za nasvet povprašajte na brezplačni tele-
fonski številki Kluba Gaia 080 81 22 ali 
kliknite na www.klubgaia.com.
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Vabi vse občanke in občane
na jesenski večer

v okviru občinskega praznika
S KONCERTOM IN PREDAVANJEM.

Večer bo potekal v kulturni dvorani
Občine Škofljica na Šmarski cesti 3
v petek, 10. septembra 2010, ob 18. uri.
Gostja večera bo gospa Marta Ozimek,
učiteljica in dipl. soc. del.,
s predavanjem na temo
Mladi, prostovoljno delo in usmerjanje k pozitiv-
nim vrednotam.
V nadaljevanju bomo v kulturnem programu prisluhnili 
petju umetniško uveljavljenega Okteta Gallus.
Sledilo bo družabno srečanje s pogostitvijo.

Vljudno vabljeni!

UstANOVItEV PObUdE zA UREdItEV 
PROblEmAtIkE VARstVA PREdšOlskIh 

OtROk V ObčINI škOflJICA
Cilji pobude za ureditev varstva predšolskih otrok v ob-

čini Škofljica so:
• konstruktivno pomagati sedanjemu in bodočemu župa-

nu pri ureditvi mobilnih ali grajenih enot za zagotavljanje 
varstva večjemu številu otrok kot v preteklih letih

• s stalno prisotnostjo opozarjati na perečo problematiko 
zaposlenih staršev

• obveščanje javnosti o aktivnostih reševanja problema-
tike

• odprava kriterijev za sprejem otrok, živečih v občina 
Škofljica, v vrtec

• predlog uvedbe subvencije za organizacijo privatnega 
varstva, kot imajo to urejeno v občini Kamnik in Brezovica

Če se nam želite pridružiti, nam pišite na naslov 
otroci.skofljica@gmail.com. Vse pridružene člane bomo 

obveščali o objavah na spletni strani  
www.pobuda-skofljica.si tudi preko elektronske pošte.

Člani pobude

Vabilo na javno tribuno
V četrtek, 16. 10. 2010, ob 18. uri bo

v kulturni dvorani Občine Škofljica javna tribuna na 
temo Prometna varnost v Občini Škofljica.

Organizator je podžupan Ivan Jordan. Gost večera bo go-
spod magister Janez Blaž iz DRSC in drugi zanimivi gosti. 

Javna tribuna bo vsebovala naslednje vsebine:
- obvoznica Škofljica
- avtobusna linija 3B
- druga prometna problematika

Vljudno vabljeni!

Glasba je zvonka radost. 
(nemški pregovor)

Če bi radi preživeli večer 
brez televizije,
VAS VABIMO

NA SREDE PETJA ZA ZABAVO.
VSAKO SREDO OD 18. URE NAPREJ 
V GOSTILNI ČOT, PIJAVA GORICA

Prideš, ko moreš, ostaneš, kolikor moreš, poješ,  
kolikor ti da srce.

Pridi in pomagaj ustvariti en lep večer.  
Da bi umiril misli, poj – in sprostil se boš.  

(Sri Sri Ravi Shankar)

Informacije 041 611 009 (Tončka)

VABI 
NA ZANIMIVO IN ZABAVNO PRIREDITEV

VEČER POD 
KOZOLCEM

v   NEDELJO,
19. SEPTEMBRA, ob 18. uri 

PICERIJA ONA, ŠKOFLJICA
Pod Javornikovim kozolcem bomo spoznali nekaj domačih 

obrti. Izvedeli bomo tudi, da so domače obrti na tradicijo ali 
dediščino opirajoča se dela in izdelki. S skeči, tekmovanjem 
in glasbo bomo poskrbeli za vedro razpoloženje nedeljskega 

večera!
PRIJAZNO VABLJENI!
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Odšli so

Vsi, ki jih imamo,
nikdar ne umro,
le v nas se preselijo
in naprej, naprej živijo,
so in tu ostanejo.

ZAHVALA
Z bolečino v srcih smo se poslovili od

ANE MENARD 
(roj. 4. 8. 1914)

iz Drenika 2.
Iskrena zahvala vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem 

in znancem, ki so jo pospremili na njeni poti k večnemu po-
čitku in izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče in svete maše.

Posebno se zahvaljujemo dr. Tatjani Jezerc - Križanič, 
sestri Miči, patronažni sestri Majdi Zalar, kaplanu Janezu 
Žerovniku z Iga, gospe Silvi Dolinšek in gospodu Antonu 
Vrhovcu za pogrebni obred.

Hvala vsem in vsakemu posebej.
Vsi njeni

ZAHVALA
Z veliko bolečnino v srcu smo se v sredo 23. junija 2010 poslovili od svoje drage sestre in tete

ANE MAVSAR
29. 5. 1948–17. 6. 2010 Iz Lanišč

Najlepša hvala vsem, ki ste nam v najtežjih trenutkih stali ob strani in nam izrekli sožalje.
Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom in drugim vaščanom, Amalijini molitveni skupini, kureškim 
prijateljem in znancem za vse maše in molitve, s katerimi ste jo spremljali v času njene hude bolezni 
in na njeni zadnji poti.

Hvala za darovane sveče, cvetje in maše.
Iskrena hvala vsem zdravnikom, medicinskim sestram in drugemu osebju C-oddelka Onkološkega inštituta. Hvala bolniškemu 
duhovniku Miru Šlibarju za obisk. Hvala gospodu župniku Jožetu Tomincu in somaševalcu Antonu Koširju – upravitelju cerkve 
Kraljice miru na Kureščku za darovano mašo, za lepo opravljen pogrebni obred, za tolažilne besede in zahvalo. Hvala pevcem 
cerkvenega zbora sv. Cirila in Metoda za zapete pesmi in trobentaču za pesem slovesa.
Hvala vsem in vsakemu posebej!
Iskrena hvala vsem, ki obiskujete njen grob, prinašate cvetje in prižigate sveče.

V imenu sorodstva sestra Jožica Jančar

ZAHVALA
Globoko pretreseni smo se  

v Želimljah poslovili od dedka, 
pradedka in prijatelja

RADA PODLOGARJA
13. 5. 1926–5. 8. 2010

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje ter da-
rovano cvetje in sveče.

Posebej se zahvaljujemo Jožetu Rojcu, ki se je od pokoj-
nega poslovil v imenu KO ZB NOB Škofljica in DU Ško-
fljica, Alojzu Intiharju za poslovitev v imenu PGD Želimlje 
in Francu Zupančiču v imenu mladostnih prijateljev.

Zahvala tudi številnim prisotnim praporščakom in vsem, 
ki so Rada spremili na njegovi zadnji poti. Vsi ga bomo 
ohranili v najlepšem spominu.

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

 

       
 

            
              

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Glavnik 
"Uf, kako sem besen!" potoži Gorenc svojemu 
sosedu. "Ja kuga pa je blo?" ga začuden vpraša 
sosed. "Na glavniku se mi je odlomil en zob," 
mu odgovori. "Zaradi enega zoba boš kupoval 
novega glavnika?" se mu smeji sosed. "Moram, 
bil je zadnji!" 

Vojaške vaje 
Vojaki bodo uporabljali pravo municijo. 
Poročnik je opozoril topničarje: "Bodite 
previdni! Pri prejšnji vojaški vaji je pri 
topu izgubilo življenje sedem vojakov!" 
"Nam se ni potrebno bati!" se je oglasil 
eden od vojakov. "In zakaj ne?" "Ker nas je 
samo pet!" 
 



Dogodki v barvahDogodki v barvah

Piknik DU LavricaPiknik DU Lavrica S kolesom po AfrikiS kolesom po Afriki



PROGRAM PRIREDITEV 
OB OBČ INSKEM PRAZNIKU 2010

SREDA, 1. SEPTEMBER 2010

SLAVNOSTNA SEJA OBÈINSKEGA SVETA OBÈINE ŠKOFLJICA 
ob 19. uri v kulturni dvorani v Škofljici 
organizator: Obèina Škofljica

NEDELJA, 5. SEPTEMBER 2010

TURNIR TROJK V KOŠARKI
od 11. ure naprej na igrišèu pred OŠ Škofljica
organizator: Športni klub Pijava Gorica

ÈETRTEK, 9. SEPTEMBER 2010

SLADKORNA BOLEZEN Z MERJENJEM OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH 
FUNKCIJ
(predavanje patronažne sestre Marije Zalar)
ob 9. uri v gasilskem domu na Pijavi Gorici
organizator: DU Škofljica

SREÈANJE ÈLANOV KO ZB NOB ŠKOFLJICA, KRAJANOV TER 
DOMICILNE ENOTE 1. SPUB TONETA TOMŠIÈA OB SPOMENIKU 
PRI GROBNICI PADLIH BORCEV
pohod ob 14. uri izpred gasilskega doma na Pijavi Gorici
sreèanje ob 15. uri v Brezju nad Pijavo Gorico
organizator: KO ZB NOB Škofljica 

PETEK, 10. SEPTEMBER 2010

MLADI, PROSTOVOLJNO DELO IN USMERJANJE K POZITIVNIM 
VREDNOTAM
(predavanje Martine Ozimek, uèiteljice in diplomirane socialne delavke)
OKTET GALUS
ob 18. uri v kulturni dvorani v Škofljici
organizator: ŽUPNIJSKA KARITAS ŠKOFLJICA

SOBOTA, 11. SEPTEMBER 2010

BALINARSKI TURNIR 
ob 9. uri na balinišèu Vrh nad Želimljami 
organizator: BK Gradišèe

DELAVNICA IZDELOVANJA RENESANÈNIH VZORCEV
(pod vodstvom Olge Marguè)
od 9. do 13. ure v gasilskem domu na Pijavi Gorici
organizator: TD Škofljica

TURNIR TROJK V ODBOJKI NA MIVKI 
od 11. ure naprej na igrišèu RC ROYAL CLUB v Smrjenah
organizator: Športno-turistièno društvo Club Royal

TOREK, 14. SEPTEMBER 2010

ALI SLOVENSKI ÈLOVEK ZNA MISLITI O SVOJEM PROSTORU IN 
ÈASU?
(prireditev bo vodilo veè intelektualcev, urednikov revije Tretji dan)
ob 20. uri v kulturni dvorani v Škofljici
organizator: OO NSZ Škofljica

SREDA, 15. SEPTEMBER 2010

RENESANÈNI VEÈER NA PIJAVI GORICI 
ob 18.30 v Gostilni Èot
organizator: TD Škofljica 

ÈETRTEK, 16. SEPTEMBER 2010

JAVNA TRIBUNA NA TEMO PROMETNE VARNOSTI V OBÈINI 
ŠKOFLJICA
ob 18. uri v kulturni dvorani v Škofljici
organizator: civilna iniciativa, Ivan Jordan, predsednik

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
(predavatelj: izr. prof. dr. Marjan Zaletelj)
ob 19.30 v kulturni dvorani v Škofljici
organizator: Ivan Jordan, podžupan, in DU Škofljica

PETEK, 17. SEPTEMBER 2010

ODPRTJE SPOMENIKA JOŽETU PRIVŠKU
ob 18. uri pred obèinsko stavbo v Škofljici
organizator: Obèina Škofljica 

OSREDNJA PRIREDITEV S SLOVESNO PODELITVIJO OBÈINSKIH 
PRIZNANJ IN KONCERTOM ALENKE GODEC 
ob 19. uri v veènamenski športni dvorani v Škofljici
organizator: Obèina Škofljica 

SOBOTA, 18. SEPTEMBER 2010

OTROŠKO DOPOLDNE
od 9. do 13. ure v telovadnici ali na igrišèu pri OŠ Škofljica
organizator: Obèina Škofljica

POUÈNO IN ZABAVNO Z GASILCI
od 9. do 17. ure na igrišèu pri OŠ Škofljica
organizator: GZ Škofljica

TRŽNICA POD RUSKOVIM KOZOLCEM
od 8. do 13. ure pod Ruskovim kozolcem pri OŠ Škofljica
organizatorji: Marjan Èuèkin in Mateja Petriè Èuèkin v sodelovanju z 
Obèino Škofljica

BALINARSKI TURNIR 
ob 9. uri na balinišèu pri Piceriji Ona
organizator: BŠK Balinèek Škofljica

TENIŠKI TURNIR DVOJIC
od 11. ure naprej na igrišèu RC ROYAL CLUB v Smrjenah
organizator: Športno-turistièno društvo Club Royal

SLOVESNO ODPRTJE RAZSTAVE STARODOBNIKOV 
ob 11. uri zaèetek jesenske klubske vožnje pri Avtocentru Žgajnar
ob 12. uri slovesno odprtje razstave na Gospodarskem razstavišèu v 
Ljubljani
organizator in sodelujoèi: OTC ŠKOFLJICA

SLOVESNA PRIREDITEV OB 15-LETNICI DELOVANJA OLD TIMER 
CLUBA
ob 15. uri na Gospodarskem razstavišèu v Ljubljani
organizator: OTC ŠKOFLJICA

NEDELJA, 19. SEPTEMBER 2010

VEÈER POD KOZOLCEM
(Domaèe obrti v Škofljici)
ob 18. uri pod Javornikovim kozolcem (Picerija Ona)
organizator: KUD Škofljica

PONEDELJEK, 20. SEPTEMBER 2010

KOLESARSKI IZLET PO OBÈINI
zbirališèe ob 17. uri pred kulturno dvorano v Škofljici
organizator: Športno-rekreacijsko društvo Kosec

ÈETRTEK, 23. SEPTEMBER 2010

TURNIR V ODBOJKI
ob 17. uri v telovadnici Zavoda sv. Franèiška Saleškega v Želimljah
organizator: Športno-rekreacijsko društvo Kosec

SOBOTA, 25. SEPTEMBER 2010

DAN KOŠARKE IN NOGOMETA V ŠKOFLJICI 
od 9. ure naprej na igrišèu in v veènamenski športni dvorani v Škofljici
organizator: Športno društvo Korenine
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