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Kazalo - Uvodnik

Uvodnik
Drage občanke in občani,
poletje se nagiba h kraju, in ko pišem tale uvodnik, 

je zunaj oblačen sobotni dan. Vendar nebesno sivino 
uspešno preganja veselje nad vsebino prispevkov, ki 
sem jih urejal nekaj ur nazaj. Kljub poletnemu umiku 
v zasebnost in počitek objavljamo nekaj poročil o do-
godkih, še več pa je napovedi ob začetku novega šol-
skega leta. September je pač na nek način vedno mesec 
novega zagona, čeprav koledarsko dejanski začetek 
pomeni mesec januar.

V tej številki bi vas posebej povabil k prebiranju in-
tervjuja z županom Boštjanom Riglerjem, v katerem je 
ob občinskem prazniku na široko spregovoril o doga-
janju in načrtih v naši občini. Pogovarjali smo se tudi z 
zlatim maturantom Blažem Cimpermanom z Vrha nad 
Želimljami, ki je na maturi dosegel vse možne točke. 
Andrej pa je obiskal mladega tekača – maratonca Miho 
Permeta z Lavrice. Ob prebiranju o njegovih uspehih 
človek preprosto začuti športnega duha v sebi.

V septembru praznujemo občinski praznik. Ob tej 
priložnosti bodo v občini skozi ves mesec potekali 
športno-kulturno-izobraževalni dogodki. Vsakdo bo 
zagotovo našel kaj zase! Koledar dogodkov boste na-
šli na strani 15. Občinski praznik zaznamujeta tudi pri-
spevka Katje in Jureta, ki prinašata nekaj podatkov o 
naši občini.

V prejšnji številki Glasnika smo objavili tudi nagrad-
no igro. Odziv ni bil najboljši, vendar zadosten, da smo 
lahko izžrebali dobitnika nagrade. Upamo, da jo bo s 
pridom uporabljal. Obširen odgovor na nagradno vpra-
šanje sta pripravila Bojan in Nataša z željo, da se iz 
njega vsi naučimo, kako pravilno obešati zastave.

Naj v uvodniku opozorim še na bolj žalostno plat 
našega življenja. V prejšnji številki Glasnika smo ob-
javili nekrolog mlade žrtve prometne nesreče. Vedno 
znova sem pretresen, koliko žalosti povzročajo ceste, 
ki bi nas morale konec koncev povezovati. Vprašajmo 
se, kaj lahko vsak izmed nas osebno stori, da bo pro-
met na naših cestah potekal bolj varno. September bo 
na naše ceste zlasti ob konicah zopet vrnil gost promet 
in veliko število pešcev, med katerimi bo veliko otrok. 
Imejmo v mislih, da nismo sami in da smo soodgovorni 
za varnost v prometu.

Srečno!
Iztok Petrič, odgovorni urednik
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Novice iz občinske hiše

Sprejeta sta bila z veliko mero optimiz-
ma kot rezultat desetletne priprave in ob-
ljubljala sta, da se bodo lahko investitorji 
enostavno odločili o gradnji objekta na 
podlagi nedvoumne lokacijske informa-
cije, gradbena dovoljenja pa bodo izda-
na brez nepotrebnih zapletov in v rokih, 
predpisanih z Zakonom o splošnem upra-
vnem postopku, to je v 30 oziroma mak-
simalno 60 dneh. Občinske uprave so se 
takoj srečale s prvimi pomanjkljivostmi 
nove zakonodaje. Lokacijska informa-
cija je predstavljala zgolj izpis iz javne 
evidence, to je nabor podatkov, ki jih je 
mogoče prebrati v občinskih prostorskih 
aktih. V lokacijski informaciji se do pred-
laganih posegov investitorjev ni oprede-
lilo, niti jih dovoljevalo niti zavračalo. 
Stranke, navajene jasnega odgovora na 
vprašanje, kaj je dovoljeno in kaj ne, so 
prejele več listov obsežen izpis prostor-
skih aktov in to brez odgovora na vpra-
šanje, ali je nameravani poseg dopusten 
ali ne. Priglasitve enostavnih del so bile 
ukinjene. Stranka je morala sama, na pod-
lagi lokacijske informacije, vedeti, kaj je 
dovoljeno in kaj ne.   

Dobra štiri leta kasneje, to je 28. 4. 
2007, je pričel veljati Zakon o prostor-
skem načrtovanju (ZPNačrt), ki je ukinil 
večino členov Zakona o urejanju prostora, 
predvsem pa je ukinil obveznost pridobit-
ve lokacijske informacije pred namerava-
nim investicijskim posegom. Lokacijske 
informacije občine še vedno izdajajo, ven-
dar imajo le-te dejansko le informativno 
vsebino in so lahko zgolj v pomoč pri pro-
jektiranju, niso pa več pogoj za gradnjo 
enostavnih objektov oziroma izvajanje 
enostavnih posegov v prostor.  Izjema je 
le potrdilo o namenski rabi prostora – prej 
lokacijska informacija za namene prome-

ta z zemljišči – ki je še vedno obvezna pri-
loga oziroma informacija o dejanski rabi 
prostora (med drugim za namene sklenit-
ve kupoprodajnih, menjalnih in drugih 
pogodb z nepremičninami), vendar tega 
potrdila ni več dolžna predložiti stranka, 
temveč si jo mora pridobiti organ sam. 

Pripravljavec novega Zakona o pros-
torskem načrtovanju  je istočasno pristo-
pil tudi k spremembam in dopolnitvam 
Zakona o graditvi objektov. Z ukinitvijo 
obvezne izdaje lokacijske informacije za 
namene izvajanja enostavnih posegov v 
prostor je namreč prišlo do pravne praz-
nine in vprašanja o tem, ali se lahko eno-
stavni posegi izvajajo brez vsakršne pri-
glasitve. Kdo preverja kršitve? Pojavil se 
je tudi dvom bodočih investitorjev o tem, 
kaj je dovoljeno in kaj ne. Ker so se in-
vestitorji množično pritoževali, da niso 
sposobni sami preveriti vseh predpisanih 
pogojev in jim v takšnem sistemu ni za-
gotovljena pravna varnost pri gradnji eno-

stavnih objektov, saj ne vedo, ali postav-
ljeni objekt izpolnjuje predpisane pogoje 
ali ne, je predlagatelj novele Zakona o 
graditvi objektov predvidel izdajo dovo-
ljenja za gradnjo enostavnega objekta ali 
izvajanja drugih posegov v prostor (npr. 
nasipavanje), ki bi se izdalo v skrajšanem 
postopku. Stranka tega postopka bi bil 
zgolj investitor, odločba pa bi se izdala na 
obrazcu, ki bi ga kot vlogo oddal že inve-
stitor. Vloga bi  vsebovala zgolj enostaven 
izris, ki bi ga izdelal sam investitor. Nad-
zor nad temi objekti naj bi bil prenesen na 
inšpektorje lokalnih skupnosti. 

Novi, že uveljavljeni Zakon o pros-
torskem načrtovanju in predlog Zakona 
o graditvi objektov v naš pravni prostor 
vnašata nove spremembe, kljub temu da 
smo se uporabniki šele dobro navadili 
na spremembe, ki sta jih vnesla ZureP-1 
in ZGO-1. Stare prostorske akte, kot so 
Dolgoročne sestavine prostorskih aktov 
(skrajšano prostorski plan) je Zakon o 

Županovo vabilo
Spoštovane občanke in občani!

Občinski praznik, ki ga praznujemo v spomin na začetke šolstva v naši občini, je vedno priložnost  za analizo preteklosti in za 
pogled vnaprej. V tem letu smo zastavili precej projektov, ki se jih bomo veselili v prihodnosti, zato je prav, da se tega spomnimo. 
V sodelovanju z društvi smo vam pripravili nekaj prireditev, kjer lahko obudimo spomine, se pogovorimo, poučimo, razvedrimo, 
spoznamo, razgibamo in še kaj. Pridružite se nam. Posebej pa vas vabimo na slavnostno sejo in osrednjo prireditev, kjer bomo 
podelili občinska priznanja našim občankam in občanom. Želim vam prijetno praznovanje občinskega praznika.   

Boštjan Rigler,
župan

Obvestilo upokojencem, 
ki prejemajo pokojnino iz republik 
nekdanje SFRJ

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve nam je posredovalo dopis, da mo-
rajo upokojenci, ki prejemajo pokojnino iz republik nekdanje SFRJ, ki so na osno-
vi dopolnitve zakona letos prvič upravičeni tudi do letnega dodatka – regresa in ga 
niso prejeli, izpolniti obrazec oziroma zahtevek za izplačilo letnega dodatka in ga 
posredovati ZPIZ-u. Obrazec lahko pridobite v sprejemni pisarni Občine Škofljica.

Problem je nastal zato, ker prejemnik tuje pokojnine, ki ne prejema slovenskega 
dodatka, ni zajet v evidenci ZPIZ-a, zaradi česar regresa ni prejel. Ostali slovenski 
upokojenci, ki prejemajo pokojnine iz republik nekdanje SFRJ in prejemajo sloven-
ski dodatek, so regres prejeli. 

Zdenka Repovž,
višja svetovalka za družbene dejavnosti

Nova prostorska in gradbena zakonodaja
Prvega januarja 2003 sta pričela veljati Zakon o urejanju prostora (ZureP-1) in Zakon 
o graditvi objektov (ZGO-1).
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Novice iz občinske hiše

urejanju prostora nadomestil s terminom 
Strategija prostorskega razvoja občine; iz-
vedbene akte, kot so Prostorsko ureditveni 
pogoji, s terminom Prostorski red občine; 
zazidalni načrt pa s terminom Občinski 
lokacijski načrt. Novi Zakon o prostor-
skem načrtovanju pušča v veljavi vse 
doslej sprejete prostorske akte, nove 
akte pa naj bi občine sprejele najkasneje 
v 24 mesecih po sprejemu posebnega pra-
vilnika, s katerim bo minister za okolje in 
prostor podrobneje predpisal vsebino, ob-
liko in način priprave prostorskega načr-
ta. Prostorski plan se po novem zakonu 

imenuje Občinski prostorski načrt in 
vsebuje tako strateški kot izvedbeni del. 
Zazidalne načrte in Občinske lokacijske 
načrte pa nadomešča Občinski podrobni 
prostorski načrt. V veljavi, do sprememb, 
ostanejo še vsi stari akti. 

Kdaj bo torej sprejeta novela Zakona 
o graditvi objektov, ki naj bi postopke 
pridobitve gradbenega dovoljenja po-
enostavila in s tem investitorjem olaj-
šala gradnjo? Ali bodo postopki res pre-
prostejši, če bi se ponovno uvedel institut 
pridobivanja dovoljenj za enostavne po-
sege v prostor? Kako se bo vršil nadzor 

nad nezakonitimi posegi v prostor, če je 
splošno znano dejstvo, da so občinski in-
špektorji – če jih občine sploh zaposlujejo 
– že sedaj preobremenjeni z nadzorom 
nad izvajanjem raznovrstnih predpisov, 
ob enem pa se kot predpisana zahteva tudi 
izobrazba gradbene smeri, ki predstavlja 
izrazito deficitaren poklic?   

Občina Škofljica bo letošnjo jesen 
pristopila k pripravi novega Občinske-
ga prostorskega načrta, in sicer na pod-
lagi Strategije razvoja občine, ki je že v 
pripravi. 

mag. Lorena Goričan

JAVNI RAZPIS
ZA UPORABO VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE ŠKOFLJICA IN

TELOVADNICE  V OSNOVNI ŠOLI  ŠKOFLJICA
Vabimo športna društva, klube, rekreativne skupine …, da predložite vlogo za uporabo prostorov (telovadnica OŠ Škofljica, 

plesna dvorana in večnamenska športna dvorana Škofljica), ki so namenjeni športnim dejavnostim (igranju rokometa, košarke, od-
bojke, namiznega tenisa, badmintona in različni drugi splošni vadbi oziroma rekreaciji). 

Prednost pri uporabi prostorov imajo športna društva in klubi, ki se ukvarjajo z mladino, so usmerjeni v kakovosten in tekmo-
valni šport in so vključeni v financiranje programa športa iz proračuna Občine Škofljica. 

Vloga mora obvezno vsebovati:
- naziv in naslov društva/kluba, rekreativne skupine …,
- priimek, ime, naslov in telefonsko številko kontaktne osebe (zaželen tudi elektronski  naslov,
- naslov prejemnika računov za najem športne površine,
- želeni termin (v okviru spodaj navedenih),
- oblika rekreacije (vrsta, dejavnost),
- seznam udeležencev v skupini.

Obrazec vloge je objavljen na internetni strani Občine Škofljica, dobite pa ga tudi v občinski sprejemni pisarni v času uradnih 
ur. Vloge bomo sprejemali  do vključno 30. septembra 2007. 

Vloge pošljite na naslov:  Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
Cene najema  prostorov, namenjenih športnim dejavnostim, v sezoni  2007/2008, ki jih je sprejel Občinski svet Občine Škofljica 

na 7. redni seji (26. 6. 2007) in veljajo za izvajalce športnih programov, ki pridobivajo sredstva na razpisu, ki ga objavi Ob-
čina Škofljica za sofinanciranje programov športa, znašajo:

ČAS/KATEGORIJA POVRŠINA CENA (€/h) CENA (SIT/h)

16.00 do 18.00 Telovadnica OŠ 7,00 1.677

18.00 do 22.00 telovadnicaOŠ 8,00 1.917

16.00 do 18.00 plesna dvorana 6,00 1.437

18.00 do 22.00 plesna dvorana 7,00 1.677

16.00 do 18.00 1/3 dvorane 7,00 1.677

18.00 do 22.00 1/3 dvorane 8,00 1.917

16.00 do 18.00 2/3 dvorane 14,00 3.354

18.00 do 22.00 2/3dvorane 17,00 4.073

16.00 do 18.00 cela dvorana 21,00 5.032

18.00 do 22.00 cela dvorana 25,00 5.991

sobota in nedelja nižja tarifa nižja tarifa

tekma (semafor, ozvočenje) cela dvorana 28,00 6.709
ostale prireditve cela dvorana po dogovoru glede na vrsto oziroma 

površino najetih prostorov
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Po daljšem času se spet oglašamo z 
Orel. Že na zboru krajanov sem na krat-
ko predstavil delo vaške skupnosti, ki v 
prejšnjem mandatu ni imela posebnih 
uspehov. Dosegli smo, da so se obnovile 
gozdne poti in nekaj vzdrževalnih del na 
cesti skozi naselje. Po dolgotrajnem do-
pisovanju se je uredil del cestišča, ki se 
je poškodoval ob novogradnji na začetku 
vasi. Naši glavni cilji pa še zmerom osta-
jajo nerešeni. Na sestanku vaške skupnosti 
smo sklenili, da bi vse probleme in pobude 
predstavili našemu novemu županu, go-
spodu Riglerju. Sprejel nas je v četrtek, 
10. 05. 2007. Izpostavili smo vse pro-
bleme, pa tudi predloge, kako bi prišli do 
rešitev.

Prva naloga oziroma cilj je gotovo na-
kup objekta, kjer bi radi zgradili otroško 
igrišče in postajališče za šoloobvezne 
otroke. V širšem območju pa bi bil ta pros-
tor izrednega pomena za nadaljnji razvoj 
vasi, saj se vse prireditve, ki se dogajajo 
na Orlah, odvijajo pred gasilnim domom, 
vedno znova pa se soočamo s pomanjka-
njem osrednjega prostora. S Turističnim 
društvom Lavrica imamo nekaj tradici-

onalnih dogodkov, v dvorani so pevske 
vaje Mešanega pevskega zbora Češnje. 
Problem je tudi parkiranja. Pojavljajo se 
novi predlogi in pobude za večje projek-
te, vendar na tako majhnem prostoru jih 
je težko izpeljati. Župan je predlagal, da 
bi se dobili z lastniki ter poizkusili skupaj 
najti rešitev in tako rešiti nastalo situaci-
jo.

Glede telefonije oziroma priklopov na 

internet pa je župan povedal, da se do-
govarjajo s Telekomom o posodobitvi 
omrežja, tako naj bi se zadeve na bolje 
premaknile že v kratkem.  Izpostavil smo 
tudi problematiko glede vodovoda – zakaj 
imamo v vodi toliko klora, o pomanjkanje 
pritiska v sistemu, o izvedbi nadzemelj-
nih hidrantov ter o graditvi vodohramnih 
zajetij. Obljubljeno je, da bodo skupaj s 
sodelavci, ki so zadolženi za to proble-

Novice iz občinske hiše

preračunano po CPT: 1 € = 239,640 SIT  
v ceno  ni vključen DDV 

 
Brezplačno bodo prostore, namenjene športnim dejavnostim, uporabljale skupine, ki  izpolnjujejo vse tri navedene pogoje:

a) so prejemniki sredstev z razpisa, ki ga objavi Občina Škofljica za sofinanciranje programov športa,
b) organizirano izvajajo vadbo za otroke in mladino,
c) tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez.

Za vse ostale najemnike velja 100 % višja cena, kot je navedena v zgornji tabeli.

Pričetek rekreacije je predviden  v začetku novembra 2007.
Prostore, namenjene športnim dejavnostim, bo možno uporabljati:
ponedeljek, torek, sreda, četrtek,  petek: 16.00 do 22.00 
sobota:     9.00 do 22.00 
nedelja:     po dogovoru

Na osnovi prejetih vlog bo uprava Občine Škofljica pripravila predlog koriščenja prostorov, namenjenih športnim dejavnostim, 
dokončno pa ga bo  potrdil  župan Občine Škofljica. Razpis je objavljen, termini pa bodo dodeljeni s pogodbo za šolsko leto 20-
07/2008. 

Urnik uporabe prostorov oziroma dodeljenih terminov (s pogodbo) vam bomo poslali na naslov, ki ga boste posredovali, objav-
ljen pa bo tudi v prostorih Osnovne šole Škofljica. 

Zainteresirani uporabniki telovadnice morajo obvezno vložiti vlogo na obrazcu, ki je objavljen na internetni strani Občine Škof-
ljica: www.skofljica.si. V primeru, da želite prejeti obrazce po e-pošti, prosimo, da naslov sporočite na: joze.kastelec@obcina.
skofljica.si.

Občina Škofljica
Boštjan Rigler, univ. dipl. inž. grad. 

Ž U P A N

Krajevne, četrtne in vaške skupnosti

Orle

Z županom o problemih in predlogih



7

Krajevne, četrtne in vaške skupnosti

matiko, preučili in rešili nastale pomanj-
kljivosti.

Naredil se bo tudi ekološki otok za lo-
čeno odlaganje odpadkov oziroma emba-
laže s tedenskim odvozom, če pa se bodo 
pokazale potrebe, se bo naredil dodaten 
otok. 

Tudi glede nasutja in vzdrževanja kolo-
voznih poti naj ne bi bilo težav, saj so za 
te potrebe sredstva zagotovljena. 

Na koncu pa smo se pogovarjali o ve-
likem priseljevanju v našo občino. S tem 

nastajajo novi problemi. V naši vasi je 
veliko sprehajalcev, vsak ima še enega ali 
dva psa, ki se prosto sprehajajo po trav-
nikih oziroma letajo po vasi in puščajo 
svoje iztrebke povsod. Zato smo predla-
gali, da bi se uredile nekakšne sprehajalne 
oziroma pešpoti za sprehajalce. Mislimo, 
da so Orle še zmerom kmečka vas z  živi-
no v hlevih, in ko pospravljamo seno, je 
zelo neprijetno, ko je na travnikih ogrom-
no pasjih iztrebkov in palic. Tu je kultura 
sprehajalcev zelo očitna.

Predstavnikom vasi je bilo zagotovlje-
no, da se bodo zadeve premaknile na bo-
lje, saj je gospod župan potrdil, da bodo 
probleme skušali  rešiti v najkrajšem 
možnem času oziroma jih vsaj preučiti. 

Na koncu bi se gospodu županu za-
hvalil za obisk naše vasi in čas, da smo si 
skupaj ogledali naše probleme in zamisli, 
saj je s tem dejanjem pokazal na resnost 
svojih obljub.

Lojze Nebec,
predstavnik VS Orle

»Verno ljudstvo je že od srednjega veka 
dalje postavljalo nabožna znamenja iz naj-
različnejših razlogov: v spomin in opomin 
na hude nesreče, kugo, turške vpade, po-
plave in druge nezgode, iz hvaležnosti in 
po zaobljubi za uspešno vrnitev iz daljnih 
krajev, iz ujetništva ali vojske, za ozdravi-
tev ter ob drugih priložnostih. Znamenja 
pripovedujejo o pristni vernosti sloven-
skega človeka, običajno so kažipoti, ki 
nas usmerjajo in opominjajo, hkrati pa so 
tudi kulturni okras našega okolja.

Vaščani Vrha nad Želimljami smo po-
nosni na cerkev sv. Petra, prav tako na 
znamenje, ki že mnogo let stoji na začetku 
vasi. Pri znamenju se prekrižamo, prosimo, 
zahvaljujemo, srečujemo, poslavljamo, za-
čutimo svoj notranji mir.«

Vrh nad Želimljami

Priznanje župljanom podružnične cerkve sv. Petra

Jože Štefe, župnik Ivan Janez Žabot, Milan Virant in Peter Gačnik

Na žegnanjsko nedeljo, 1. julija 2007, 
je župnik Ivan Janez Žabot blagoslovil 
obnovitvena dela na podružnični cerkvi 
sv. Petra na Vrhu nad Želimljami in vse 
tamkajšnje prizadevne župljane. Po maši 
je ključarjema Jožetu Štefetu in Milanu 
Virantu ter članu župnijskega gospodar-
skega sveta Petru Gačniku podelil po-
sebno župnijsko priznanje in zahvalo za 
vodenje ter izvedbo obnove cerkvene 
strehe. Simbolno je bilo pisno priznanje 
namenjeno vsem vaščanom Vrha. Zave-
dati se moramo, da cerkev sv. Petra ni le 
zbirališče vernikov pač pa za našo občino 
pomemben kulturni spomenik, saj v pre-
zbiteriju hrani srednjeveške freske. Tako 
ključarji, ko skrbijo za božjo hišo, skrbijo 
tudi za narodovo zapuščino.

Iztok Petrič

Blagoslov znamenja ob zgornjem uvozu v vas

Vaščani Vrha nad Želimljami pri blagoslovu novega znamenja
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Krajevne, četrtne in vaške skupnosti

S temi besedami je v nedeljo, 29. juli-
ja 2007, g. Alojz Vesel nagovoril zbrane 
pri blagoslovu obcestnega znamenja, ki 
ga je  postavila družina Skubic - Vovk z 
Vrha nad Želimljami. Ga. Jožefina Skubic 
– domačinom poznana pod imenom Pepca 
– mi je zaupala, da je pobudo za postavi-
tev dal njen zet in znamenje tudi postavil, 
ona in mož pa sta krila stroške. Blagoslov 
znamenja je ob številni udeležbi vaščanov 
opravil župnik Ivan Janez Žabot SDB iz 
Želimelj.  Po blagoslovu se je druženje 
vaščanov nadaljevalo ob čebelnjaku. Go-
spodinje so pripravile pecivo, moški pa so 
poskrbeli za pijačo.

G. Vesel je svoj nagovor zaključil s po-
menljivimi besedami, ki si jih je vredno 
vtisniti v srce: »Vaščani si želimo, da bi 
nas to znamenje združevalo, da bi se ob 
njem večkrat srečali, si delili dobro in sla-
bo. Ko si že tako daleč, da ne zmoreš niti 
koraka več, si prehodil ravno polovico 
razdalje, ki si jo sposoben prehoditi.  To 
znamenje naj  nam bo vodilo ob naši ne-
prehojeni poti in vsem trdna opora v vsak-
danjem življenju.«

Besedilo in fotografije
Iztok Petrič

Člani družine Skubic - Vovko
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Krajevne, četrtne in vaške skupnosti

Avgustovskega jutra sem se s »fotko« 
odpravil, kot velikokrat, proti bivališču 
Boga v naši župniji Škofljica. Že pri ka-
peli Božje matere »Pri izviru« sem naletel 
na župljanki, ki sta s polno mero priza-
devnosti čistili kapelo in njeno okolico.

Po nekaj korakih po stopnicah sem za-
slišal znani glas iz mladosti – brušenje 
kose z oslo. Bila je že skoraj deveta ura 
dopoldne, ko so nekoč kosci glavnino 
košnje običajno že imeli za seboj. Tudi 
naši so že šli h koncu zadnjih redov nepo-
košene trave, tudi robidovja in še česa.

Med košnjo je gospod župnik Jože To-
minc po strmih brežinah koscem prinašal 
studenčnico, v košari pa je imel tudi moč-
nejše napitke, če se je kateri počutil dovolj 
krepkega. Pa vrli naši kosci so odklanja-
li »maligane« in izjavljali, da si bodo po 
meri privoščili šele ob zaključni malici. In 
že so se z novo močjo zagrizli v porašče-
ni breg in za ta dan zadnjič zamahnili s 
koso. Ta trenutek jih je vsakega posebej 
ponesel v svojo mladost, ko so ob koncu 
vsakoletne košnje njihovi starši vsakič iz-
ražali hvaležnost Bogu, da vsako sekundo 
našega življenja skrbi za za vse živo, kar 
vidno in nevidno leze, rije, hodi, plava in 
leti na naši zemlji. Prepričani smo, da če 
bi Bog samo za trenutek zanemaril svoje 
stvarstvo, bi se v tistem trenutku zrušilo 
celotno vesolje. Ker pa je Bog neskončna 
ljubezen, tega nikoli ne bo storil, ampak 
bo ta Njegova neskončna ljubezen tudi 
nas nastanila v neskončni sreči. Po nam 
danih predstavah si ne moremo misliti, da 
bi po smrti bili izničeni;  prostor vesolja 

je dejansko brez konca, nas pa nikoli ne 
bo toliko, da bi prenapolnili neskončno 
vesolje.

Naj preneham s preglobokimi razglab-
ljanji in se vrnem k našim vrlim mlado-
stnim koscem, ki so ta čas s košnjo kul-
tivirali okolico cerkve in omogočili rast 
novi travi. Pred malico so se kosci z go-
spodarjem še postavili v vrsto za slikanje, 
za verodostojnost lepega dogodka.

Ozrimo se sedaj še k vsakomesečnim 
župnijskim čistilnim skupinam. V župniji 
jih je 13, tako da vsaka s čiščenjem cerkve 
in neposredne okolice v 12 letih obere vse 
mesece v letu in tako vse skupine pridejo 
na vrsto, da prostor pripravijo primeren 
za rojstvo Odrešenika, božič, njegovo 
javno delovanje s poveličanjem in smrtjo 
na križu ter odrešilnim vstajenjem, veliko 

nočjo (katere bomo deležni tudi mi, če se 
zavestno temu ne bomo uprli).  

Na podoben ali malo drugačen način je 

večina naših cerkva, kjer je redna božja 
služba, polepšana v vseh dvainpetdesetih 
tednih leta. 

Vsa ta dela z vzdrževanjem cerkva, ka-

pel in znamenj po krajih verniki v celo-
ti vzdržujemo in negujemo z ljubeznijo, 
brez pomoči države ali občine. Državne 
in občinske pomoči so ob obnovah delež-
ne samo posamezne cerkve, ki so razgla-
šene za zgodovinske spomenike, pa tudi 
za tekoče vzdrževanje, čiščenje in kraše-
nje le-teh zastonjsko skrbijo verniki.

No, in prišli smo do odgovora na v na-
slovu postavljeno vprašanje: Cerkev in 
naše cerkve niso v breme ne občini in ne 
državi, pač pa lahko vsem nam le v vese-
lje in ponos.

Drage župljanke in župljani! Hvala vam 
za vašo stalno, vseživljenjsko skrb in trud, 
da so nam naši božji hrami lahko v ponos, 
nebesom pa v veselje. Bog plačaj za vaš 
trud! 

Za ŽPS Škofljica
Anton Mušič

Škofljica

Je Cerkev v breme?
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Aktualno

Pravila volilne kampanje za predsednika republike v Glasniku
Skladno z Zakonom o volilni kampanji (5.–7. člen) objavljamo pravila za izrabo časopisnega prostora za predstavitev pred-

sedniških kandidatov, ki jih bodo javno podprle politične stranke ali liste, ki delujejo v naši občini.
1. Za volilno kampanjo v času predsedniških volitev 2007 bo na voljo prostor v 8. številki Glasnika, ki bo izšla 1. oktobra 

2008.
2. Vsaka politična stranka ali lista ima na voljo eno brezplačno stran (format A 4), ki jo lahko izkoristi po lastnih željah v skladu 

s primerno etiko do vseh kandidatov. Prispevke na uredništvu zbiramo do 15. septembra.
3. Ostale oglase objavljamo po veljavnem ceniku (glej Glasnik 2/2007, str. 4).
4. Vrstni red objav bomo določili z žrebom. O datumu žrebanja bomo vse, ki boste poslali prispevke, pisno obvestili.
5. Barvne strani za volilno kampanjo niso na voljo.

Iztok Petrič, odgovorni urednik

Upokojenec 
– pokojnina
Da pokojnina večja bo, 
v časopisu je prebral,
dobre volje se v banko 
je podal.
Misel je vesela ga prevzela,
da sreča ga je doletela.
Hodil je hitrih, lahkih nog,
saj denarja več – 
manjši dolg.
Novica kot strela 
z neba je padla,
da pokojnina ista bo ostala.
Sam sebi se smeji,
v duši svoji pa hudo trpi.
V gostilno bližnjo je odšel,
za svojo bolno 
dušo poskrbel.
Od tam nihče slabe 
volje se ne vrača,
za svoje zdravje, 
to se splača.
Od nekdaj je tako bilo,
da pokojnino nakaže 
ti nekdo.
To vlada je za nas storila,
pokojnino nam je ukrojila.
Saj pregovor ta drži,
nam upokojencem veli:
Nikoli ne sprašuj,
koliko si star
in koliko dobiš,
važno je, da si zdrav
in da živiš.

Tončka Podlogar, Želimlje
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I.
Volilna kampanja se lahko začne najprej 

30 dni pred dnevom glasovanja, končati 
pa se mora najkasneje 24 ur pred dnevom 
glasovanja.

II.
Volilno kampanjo lahko organizirajo 

politične stranke, predlagatelji kandida-
tov, sami kandidati in drugi organizatorji 
volilne kampanje. 

III.
Lepljenje in nameščanje plakatov z 

volilno propagandnimi sporočili je dovo-
ljeno na zgolj za to namenjenih prostorih 
samo s soglasjem lastnika naprave. Izrec-
no ni dovoljeno plakatiranje na drevesih. 
Nameščajo se lahko samo s strani Občine 
Škofljica potrjeni plakati; vsi nepotrjeni se 
bodo odstranili na stroške organizatorja. 

Prelepljanje in uničevanje plakatov 
drugih organizatorjev volilne kampanje 
je prepovedano. V času volilnega molka 
je prepovedano lepiti oziroma nameščati 
nove plakate. 

IV.
Za nameščanje plakatov z volilno pro-

pagandnimi sporočili, ki omogočajo 
osnovno informiranje volilcev, se določi-
jo naslednja brezplačna plakatna mesta: 

I. Občinski panoji, v velikosti 1,5 m x 2 
m, ki so nameščeni:
– pred prostori KS Lavrica,
– na zelenici pred občinsko stavbo na 
Škofljici,
– pred gasilskim domom na Pijavi Gori-
ci,
– pred gasilskim domom v Želimljah. 

II. Na kozolcih za oglaševanje po po-
sameznih naseljih na območju Občine 
Škofljica 

Zaradi načela enakopravnosti organiza-
torjev volilne kampanje smejo imeti vsi 
plakati, ki bodo nameščeni na plakatnih 
mestih, format 50 cm x 70 cm. 

V.
Organizatorji volilne kampanje so dolž-

ni Občini Škofljica najkasneje do srede, 
12. 9. 2007, do 12. ure v sprejemni pi-
sarni na naslovu Šmarska cesta 3, 1291 
Škofljica,  pisno sporočiti namero za so-
delovanje v volilni kampanji za volitve 
predsednika republike.

Skladno z načelom enakopravnosti 
organizatorjev volilne kampanje bodo 
brezplačni oglasni panoji razdeljeni na 
podlagi javnega žrebanja, ki bo v sej-
ni sobi Občine Škofljica, na naslovu 

Šmarska cesta 3, Škofljica, dne 14. sep-
tembra ob 10. uri. 

VI.
Organizator volilne kampanje sme pla-

katirati samo na zanj določenem mestu. 
Upravljalec plakatne površine bo na 

stroške organizatorja volilne kampanje 
nemudoma odstranil ves propagandni ma-
terial, ki ne bo nameščen skladno s temi 
pogoji. 

Organizatorji volilne kampanje morajo 
najkasneje v roku 15 dni po dnevu glaso-
vanja odstraniti svoje plakate in ves ostali 
propagandni material s plakatnih mest. 
V nasprotnem primeru  jih bo odstranil 
upravljalec na njihove stroške. 

VII.
Ti pogoji pričnejo veljati naslednji dan 

po objavi na spletnih straneh Občine Škof-
ljica www.skofljica.si, objavijo pa se tudi 
v občinskem glasilu Glasnik in na krajev-
no običajen način. 

Datum: 10. 8. 2007
Šifra: 003-02/2007

Boštjan Rigler, univ. dipl. inž. grad., l.r.
Ž U P A N 

Aktualno

Plakatna mesta za volitve predsednika republike
Občina Škofljica objavlja na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. l. RS, št. 41/07), 11.a člena Odloka 

o plakatiranju in oglaševanju na območju Občina Škofljica (Ur. l. RS, št.  57/96, št. 30/02 in št. 48/02)

P O G O J E
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve predsednika republike

Center za usposabljanje, delo in varstvo 
Dolfke Boštjančič je v občini Škofljica 
prisoten že dvaindvajset let – že odkar je 
na Gumnišču v nekdanji »Rugljevi« bol-
nici pričela z življenjem in delom enota 
za odrasle z zmernimi, težjimi, težkimi 
in dodatnimi motnjami v duševnem raz-
voju. Začetki so bili težki, stanovalci in 
zaposleni smo se srečevali s strahom in 
nelagodjem lokalnega prebivalstva, ki mu 
je seveda botrovalo zgolj nepoznavanje 
ljudi z motnjami v duševnem razvoju. Z 
leti se je situacija spreminjala, spoznavali 

smo drug drugega, se počasi pričeli dru-
žiti, najprej v cerkvi, potem tudi drugje. 
Ledino sprejemanja v lokalno okolje je 
oral takratni vodja Doma, Imre Jerebic, ki 
je pridobil tudi nekaj družin, da so kdaj pa 
kdaj povabile katerega od stanovalcev na 
nedeljsko kosilo v svoj dom. Žal je bilo  
z Imretovim odhodom teh vabil čedalje 
manj in čez nekaj časa jih sploh ni bilo 
več.

Za Domom Škofljica je zrasla trim ste-
za, ki je ustrezna za uporabo vseh »trim-
čkarjev«, ne glede na sposobnosti, tudi za 

manjše otroke. Pred Domom je lepo ure-
jeno dvorišče z vrtnimi garniturami, kjer 
si človek lahko odpočije, če seveda želi. 
Trim steza je že vseskozi odprta za vse za-
interesirane, prebivalci lokalne skupnosti 
so bili povabljeni nanjo preko obvestila 
v občinskem glasilu. Vabilo ponavljamo: 
Vabljeni vsi, željni rekreacije.

Sledilo je asfaltiranje ceste, ki pelje na 
»staro Kočevko«, ki jo uporablja veliko 
ljudi, tako voznikov kot tudi sprehajalcev, 
vključno s stanovalci Doma.

S pridružitvijo Slovenije v Evropsko 

Nov dom za odrasle s posebnimi potrebami na Škofljici
Pot do tega je bila dolga …
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unijo sta postali na področju družbenih 
dejavnosti zelo popularni besedi lokalna 
skupnost in socialno vključevanje. Dej-
stvo je, da vsi stanovalci Doma Škofljica 
niso občani Občine Škofljica, pač pa jih je 
sem pripeljala življenjska usoda. Dejstvo 
pa je tudi, da na splošno priseljevanje v 
občino raste, še zlasti priseljevanje mla-
dih družin, kar je bilo nedavno ovredno-
teno kot prednost. Zdi se, da je torej tukaj 
dobrodošel kdor koli.

Odprtost za druge je znak visoke etič-
nosti. Pripravljenost sprejemati drugač-
nost tudi. Čas začetnega medsebojnega 
spoznavanja stanovalcev Doma Škoflji-
ca in prebivalcev lokalne skupnosti je že 
zdavnaj za nami. Občutek sprejetosti člo-
vek dobi ob vsakdanjih stikih: pri maši, 
v trgovini, v bifeju, na prireditvah, ob že 
tradicionalnih obiskih … Pa vendar bi se 
dalo storiti marsikaj, da bi se stanje še iz-
boljšalo.

Center ni le uporabnik občinskih stori-
tev. S svojimi kadrovskimi in prostorski-
mi kapacitetami ter z zavidljivo količino 
znanja s področja socialnega varstva, sve-
tovanja družinam,  kjer se pojavi problem, 
svetovanja v zvezi s težavami z otroki, 
kreativnih znanj (glasba, gledališka igra, 

ples, likovne dejavnosti) je tudi lahko 
neprecenljiv vir različne ponudbe za lo-
kalno prebivalstvo. S svojo odprtostjo in 
potrebami po širitvi socialne mreže za 
stanovalce pa prav tako  predstavlja pri-
ložnost za vse osamljene ali pripravljene 
storiti kaj dobrega, da žrtvujejo nekaj časa 
za obisk v Domu. Korist je za obe strani: 
za stanovalce, ki so veseli novih obra-
zov, potrpežljivih poslušalcev, ki si lahko 
vzamejo nekaj časa, drugačne družbe od 
osebja, prav tako pa tudi za krajane, ki so 
morda osamljeni, odrinjeni in si lahko z 
druženjem povrnejo občutek potrebnosti 
in koristnosti, pa tudi za mladino, ki ima 
na tak način možnost pridobiti si nekaj 
drugačnih socialnih izkušenj, ki jim bodo 
morda koristile kdaj kasneje v poklicnem 
ali osebnem življenju, ali za mlade dru-
žine z majhnimi otroki, ki lahko združi-
jo priložnost gibanja na svežem zraku in 
tkanja novih socialnih vezi, pa čeprav z 
ljudmi, ki imajo morda posebne potrebe 
(tako je samo na prvi pogled, saj si  tudi 
ti ljudje želijo iste preproste stvari kot 
večina). Verjemite, dosedanje izkušnje so 
enkratne. 

Letošnjo jesen nas čaka slovesen za-
ključek večletnega prizadevanja skupine 

staršev, ki imajo svoje že odrasle otroke v 
Centru, otvoritev  nove hiše za osemnajst 
stanovalcev z motnjami v duševnem raz-
voju. Pomemben je prispevek škofljiške 
družine Martinc, ki je podarila zemljišče, 
da se je gradnja sploh lahko začela. Poza-
biti tudi ne smemo na prizadevanja pro-
jektanta dr. Jožeta Kušarja in drugih.

Nova pridobitev bo bistveno zvišala 
kvaliteto življenja odraslih stanovalcev 
Centra, ki so do sedaj imeli na voljo le 
malo prostora, kajti hiša je zgrajena po 
najnovejših standardih.

Za mnoge, ki so si za to izgradnjo priza-
devali, je cilj dosežen.

Na otvoritev 20. septembra 2007 ste 
vabljeni in ste dobrodošli vsi krajani Škof-
ljice, še zlasti sosedje. Pridite in se pove-
selite z nami ter se spoznajte s stanovalci. 
To je dobro izhodišče oziroma priložnost 
za navezavo stikov, za kasnejši obisk in 
kavico, ki je pomemben element v vsak-
danu bodočih stanovalcev Doma Barje.

Otvoritev je tudi dobra priložnost za 
medsebojno izmenjavo informacij o mož-
nostih sodelovanja v prihodnosti.

mag. Alenka Golob

Spremembe v župniji Ljubljana - Rudnik

Dosedanji župnik Vinko Cingerle se je poslovil in 
odhaja na novo delovno mesto

Ob vsakoletnih spremembah po sloven-
skih škofijah so farani župnije Ljubljana 
Rudnik doživeli spremembo. Po osem-
letnem službovanju na Rudniku je odšel 
častitljivi gospod Vinko Cengerle. Dobil 
je nove naloge na Bledu.

Delo in pridobitve v njegovem mandatu 
so bile velike. Naj naštejem le nekaj več-
jih in opaznejših, kot so: zamenjava oken 
na cerkvi, obnova zvonika in centralne 
kurjave v cerkvi ter napeljava plina, nov 
prezbiterij, talno ogrevanje pri oltarju, 
nova spovednica, posodobitev cerkvene 
razsvetljave, novo ozvočenje, prekritje 
strehe na cerkvi in zakristiji, nov krstni 
kamen, obnova raznih kipov in nabava 
novih modernih jaslic, sanacija vlage v 
stenah cerkve. To so samo večja dela, da 
o malih ne govorimo.

Na duhovnem področju so bile uvedene 
nekatere novosti, kot so: pobožnost izven 
cerkve – križev pot v postnem času, šmar- Župnik Vinko Cingerle v župnijski cerkvi na Rudniku
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nične pobožnosti ob nedeljah popoldne v 
naravi, molitve družin ob Mariji Romarici 
v adventnem času, organiziranje oratori-
jev, razstav, miklavževanje, srečanja bol-
nikov.

Z vsem napisanem je povzeta le glavni-
na dejavnosti. V resnici je bilo narejenega 
še mnogo več. To ni le hvala. To so dela in 
napredek, ki so ostala na Rudniku. 

Na Občini Škofljica je bila v prostorske 

plane uvrščena rezervacija prostora na 
Lavrici za bodočo gradnjo cerkve in Pa-
storalnega centra in doma z varovanimi 
stanovanji za ostarele občane. 

Ob vseh velikih uspehih pa je izostal 
uspeh z Javnim podjetjem Žale za novo 
mrliško vežico ali obnovo stare. Nekateri 
mlini pač meljejo počasi, hote ali nehote. 
Pa vendar se je v zadnjem času premak-
nilo vsaj to, da je začelo Javno podjetje 
Žale planirati neka sredstva tudi za obno-
vo mrliške vežice v neki bližnji bodočno-
sti. Morda so za današnje stanje krivi tudi 
nerodni prijemi z obeh strani. 

Na koncu gospodu Vinku  zaželimo še 
veliko uspehov po poti duhovnih in go-
spodarskih dejanj. Naj še naprej po poti 
svojega novomašniškega gesla, kjer je za-
pisal  »Ti pa pojdi in oznanjuj evangelij«,  
hodi pokončno in trdno.

Novi župnik je salezijanec gospod 
Alojzij Zupan, ki je pred tem župnikoval 
v župniji Goriče pri Golniku na Gorenj-
skem. Želimo mu, da bi se med nami do-
bro počutil.

Besedilo in fotografiji
Andrej Pogačnik

Župnik Vinko Cingerle z družino Martinc iz Sel pri Lavrici

Dva meseca je minilo od praznovanja 
dneva državnosti, pred nami pa je prazno-
vanje občinskega praznika. Tako kot je v 
navadi in kot se spodobi, se ob državnih 
in občinskih praznikih izobešajo zastave.

V sklop pomembnejših splošnih znanj 
vsakega posameznika, občana in/ali dr-
žavljana, uvrščamo tudi védenje o grbu, 
zastavi, himni in drugih istovetnostnih 
simbolih naroda. Pa vendar se nam po-
sebej v času praznikov dogaja, da  nismo 
vedno prepričani, kdaj izobešamo zastave 
in predvsem na kakšen način so zastave 

pravilno izobešene.  Namen članka je, da 
si pogledamo osnovna pravila, ki so po-
vezana z izobešanjem zastav.

Grb, zastavo in himno ureja Zakon o 
grbu, himni in zastavi Republike Slove-
nije (Ur. l. RS, št 67/1994). V omenjenem 
zakonu je navedeno, da zastave izobeša-
mo ob naslednjih praznikih, ki so hkrati 
dela prosti dnevi:

- 8. februarja – Prešernov dan, kulturni 
praznik, 

- 27. aprila – dan upora proti okupa-
torju, 

- 1. in 2. maja – praznika dela, 
- 25. junija – dan državnosti, 
- 26. decembra – dan samostojnosti.
Zastave  med drugim izobešamo še:
- ob praznikih lokalne skupnosti, 
- za označevanje poslopij, v katerih so 

sedeži ministrstev ali drugih državnih 
organov in organov lokalne skupnosti,

- ob mednarodnih srečanjih, športnih, 
kulturnih in drugih tekmovanjih, humani-
tarnih in drugih prireditvah. 

Kako pravilno izobešamo zastave?
Protokol Republike Slovenije je pri-

Rezultati nagradne igre
V prejšnji številki Glasnika smo vam zastavili nagradno vprašanje, ki se je navezovalo na neljubo napako, ki se je zgodila 

na akademiji od dnevu državnosti. Kdor je pogledal fotografijo, na katero se je nanašalo vprašanje, je lahko kaj hitro ugotovil, 
da je pravilen odgovor skrit v zastavi Republike Slovenije, ki je sicer visela na drugem mestu, vendar napačno obrnjena. Barve 
državne zastave si morajo gledajoč od leve proti desni slediti v zaporedju bela, modra in rdeča.

Do sobote 25. avgusta je uredništvo prejelo 17 odgovorov, od tega 16 pravilnih. Izmed tistih, ki ste pravilno odgovorili, smo 
izžrebali Blaža Adamiča iz Želimelj.

Uredništvo se je odločilo, da srečnemu izžrebancu podari zastavo Republike Slovenije z upanjem, da jo bo ponosno in pravilno 
izobešal ob državnih praznikih.

Čestitamo!
Za uredniški odbor

Bojan Pirnat

Tudi zastave so del praznika



14

Aktualno

pravil navodila, v katerih je napisano, da 
mora biti  drog, na katerega se izobesi 
državna zastava, na odprtem in v zaprtih 
prostorih, izdelan tako, da se zastava nanj 
pritrdi izključno na krajši strani. Zastava 
Republike Slovenije pa se na drog pri-
pne tako, da je bela barva zgoraj, rdeča 
pa spodaj. 

Kadar je slovenska državna zastava izo-
bešena poleg kakšne druge zastave, mora 

biti, gledano od spredaj, vedno na levi. 
Izjema je le v primeru uradnih obiskov 
visokih predstavnikov tujih držav, ko je, 
gledano od spredaj, na desni strani. Upo-
raba zastave Evropske unije je zapisana v 
posebni uredbi (Ur. l. RS, št. 38/2004).  

V omenjeni uredbi je med drugim tudi 
zapisano:

– Če se izobesita samo zastavi Republi-
ke Slovenije in Evropske unije, je zadnja, 
gledano od spredaj, desno od slovenske 
državne zastave. 

- V primeru izobešanja treh zastav je 
levo izobešena zastava Evropske unije, 
na sredini slovenska državna zastava in 
desno zastava lokalne skupnosti oziroma 
druga – tako si v vrsti desno sledijo še na-
slednje zastave, če jih je več. 

Besedilo Bojan Pirnat
Ilustracija zastav Nataša Kovačič

Politične stranke

Občinski odbor Škofljica
Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica
tel.: 01 3666 153, 041 386 978
e-pošta: skofljica@nsi.si
www.nsi.si/oo/skofljica

Dragi članice in člani Nove Slovenije,
kot sem že večkrat dejal, verjamem, da je Lojze Peterle pravi človek za naš čas. Njegove bogate politične izkušnje na domačem 

in evropskem političnem prizorišču ter njegova ljudskost so nam vsem trdno zagotovilo, da bo znal združevati vse Slovence in nas 
povezovati pri ustvarjanju širokih političnih soglasij, ki so potrebna za reševanje ključnih odprtih vprašanjih naše družbe in države. 
Naše skupne izkušnje od časa osamosvojitve dalje so jasno pokazale, kaj vse smo zmožni, ko ustvarimo takšna soglasja. Če kdo to 
razume, je to prav gotovo naš Lojze Peterle, ki je kot predsednik prve demokratično izvoljene vlade vse to doživljal na vodilnem 
položaju. Seveda so njegovi protikandidati  tudi izkušene osebnosti.  Zato je najbolje, da se vsi močno potrudimo in mu zmago za-
gotovimo že v prvem krogu. To je mogoče!   

Dr. Andrej Bajuk,
predsednik Nove Slovenije

Tema meseca

7. občinski praznik na Škofljici
September v naši občini ni zaznamovan 

le z začetkom novega šolskega leta in s 
tem povečano varnostjo na cesti, temveč 
tudi z občinskim praznikom, obogate-
nim s pestrim dogajanjem. 15. septembra 
2001 smo bili deležni prvega občinske-
ga praznovanja s slovesnim privzemom 
občinskega grba in zastave.  O določitvi 
datuma praznika in (pol)zgodovinskih 
dejstvih, povezanih z njim, se natančne-
je lahko podučimo v priložnostno izdani 
brošuri o občinskih obeležjih in prazniku  
(2001) ter v prvem zvezku zbirke De-

diščina z naslovom Fran Saleški Finžgar 
– župnik v Želimljem (2002), oboje izdala 
Občina Škofljica s sodelavci. Več v  na-
daljevanju predstavljenih zanimivosti je  
povzetih po imenovanih knjižicah.

O občinskem prazniku
Občinski svet Občine Škofljica je na 

osnovi 10. in 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi ter 6. in 7. člena Statuta ob-
čine Škofljica na 24. redni seji 11. julija 
2001 sprejel Odlok o grbu, zastavi, žigih 
in občinskem prazniku. O zadnjem piše 
v četrtem delu, in sicer 17. člen določa 

čas praznovanja: »Občina Škofljica ima 
občinski praznik prvega septembra. Na 
ta dan leta 1903 se je začel reden šolski 
pouk v novi šoli v Želimljem, ki je bila 
zgrajena na pobudo Frana Saleškega 
Finžgarja, župnika v Želimljem. Občinski 
praznik praznujemo na izbrano soboto v 
prvi polovici septembra.« V 18. členu je 
nakazana vsebinska zasnova: »Vsebino in 
program praznovanja občinskega prazni-
ka lahko opredeli občinski svet na predlog 
župana vsako leto posebej. Ob občinskem 
prazniku se opravi slavnostna seja občin-
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skega sveta.« V 19. členu pa preberemo 
o priznanjih in nagradah občine, ki se jih 
skladno z odlokom o občinskih priznanjih 
in nagradah podeli na osrednji prireditvi. 

Šolstvo
Neobvezen (nedeljski) pouk se je v Že-

limljem začel že 1851; z vsakodnevnim 
poukom  je leta 1894 je pričel duhovnik 
Anton Lesjak; ob Finžgarjevem prihodu 
pa se je začela gradnja nove šolske stav-
be. V želimeljski farni kroniki, ki sta jo 
pisala imenovana duhovnika, zasledimo 
podatek o pričetku rednega šolstva na ob-
močju današnje občine: »Do jeseni je bila 
šolska stavba ometana in otroci so šli pr-
vič l. 1903 1. sept. vanjo.«

Fran Saleški Finžgar v 
Želimljem nekoč …

Med ljudstvom priljubljen slovenski 
književnik in duhovnik Fran Saleški  Finž-
gar (1871–1962) je od 8. oktobra 1902 do 
20. aprila 1908 župnikoval v Želimljem. 
Poleg duhovniškega poklica se je lotil 
tudi kmetovanja ter izobraževanja mladi-
ne in odraslih. Za zadnje je ustanovil tudi 
izobobraževalno drušvo Luč. V času nje-
govega bivanja se je  kraj razvil v bogato 
kulturno središče, saj so ga obiskovale 
mnoge znane osebnosti. Finžgar pa je 
bil v želimeljskem obdobju tudi literarno 
dejaven. V tem času so nastala naslednja 
dela: cikel črtic in novel Moja duša va-
suje,  roman Iz modernega sveta, Srečala 
sta se, črtica Selskega župnika sveti večer, 
Selskega  župnika Velika noč, Življenje in 
smrt mohorske knjige, Za rodno grudo, 
Na pragu in Vzdržal je. Na pobudo dr. Ja-
neza Evangelista Kreka pa seje lotil pisa-
nja zgodovinske »povesti davnih dedov« 
Pod svobodnim solncem. Delo je v letih 
1906 in 1907 izhajalo v Domu in svetu, 
leta 1912 pa je (v posodobljenem jeziku 
in s spremenjenim koncem) prvič izšlo v 
knjižni obliki. Slovencem je skušal z de-
lom utrditi zgodovinsko  in narodno za-
vest ter pripadnost.  

… in  danes
Ob stoti obletnici pisateljevega rojstva 

so Želimljani 16. maja 1971 odkrili spo-
minsko ploščo na šoli, na župnišču pa 23. 
maja istega leta.

Dolina Želimeljščice  je pred leti nav-
dihnila tudi umetnika iz Združenih držav  
Amerike. Zelenico pred Domom Janeza 
Boska namreč  krasi lesena skulptura Pod 
svobodnim soncem Bernia Lavrisa.  

Pomembna kulturna točka naše občine, 
tudi kulturni spomenik državnega pome-

četrtek, 6. september
Srečanje ob spomeniku pri grobnici 
padlih borcev
pohod ob 14. uri izpred gasilskega doma 
na Pijavi Gorici
srečanje ob 15. uri v 
Brezju nad Pijavo Gorico
organizator:  KO ZZB NOB Škofljica 

sobota, 8. september
Turnir trojk v košarki
od 17. ure dalje na igrišču pri 
OŠ Škofljica
organizator: Športno društvo Pijava Go-
rica

ponedeljek, 10. september
Kolesarski izlet po občini
zbirališče ob 17. uri pred kulturno 
dvorano na Škofljici
organizator: Športno rekreacijsko 
društvo Kosec

torek, 11. september
Preventiva srčnih in žilnih bolezni
(predavanje patronažne sestre Marije 
Zalar)
ob 10.  uri v gasilskem domu v 
Želimljem
organizator: DU Škofljica

Odprtje fotografske razstave
ob 19. uri v kulturni dvorani na Škofljici
organizator: KUD Škofljica

sreda, 12. september
Turnir v odbojki 
od 17. ure dalje v telovadnici Zavoda sv. 
Frančiška Saleškega 
organizator: Športno rekreacijsko dru-
štvo Kosec

četrtek, 13. september
Ustvarjalna delavnica
(izdelava igrač)
ob 17. uri v domu krajanov na Lavrici
organizator: DPM Lavrica

Slovenska preteklost in 
identiteta danes
(večer z dr. Matijem Ogrinom)
ob 20. uri v kulturni dvorani na Škofljici
organizator: OO NSZ Škofljica

petek, 14. september
Otroško popoldne
od 16. ure dalje na igrišču pri 
OŠ Škofljica
organizator: Občina Škofljica

Večer pod kozolcem
ob 19. uri pod Javornikovim kozolcem
organizator: KUD Škofljica

sobota, 15. september
Turnir trojk v odbojki na mivki in te-
niški turnir dvojic
od 10. ure dalje v RC ROYAL CLUB 
v Smrjenih
organizator: Športno turistično 
društvo Club Royal

Slavnostna seja Občinskega sveta Ob-
čine Škofljica 
ob 17.30 v kulturni dvorani na Škofljici 
organizator: Občina Škofljica

Osrednja prireditev ob občinskem 
prazniku
ob 19. uri v avli OŠ Škofljica
organizator: Občina Škofljica

četrtek, 20. september
Odprtje Doma Barje
ob 14. uri v Domu Barje 
(Cesta ob Barju)
organizator: CUDV Draga

sobota, 22. september
Dan košarke na Škofljici – turnir 
trojk
od 10. ure dalje na igrišču pri 
OŠ Škofljica
organizator: Športno društvo Korenine

na, je  najstarejša hiša v Želimljem – Ju-
vančeva hiša z naslovom Želimlje 9. V 
enem od prostorov te hiše so se odvijale 
dejavnosti izobraževalnega društva Luč. 
Hiša je že nekaj let v občinski lasti, na-
rejena pa so bila najnujneša vzdrževalna 
dela. 

Spominsko sobo, posvečeno Finžgarju,  
bodo ob ugodnih okoliščinah in pridobitvi 
ustreznih razstavnih predmetov uredili v 
obnovljeni stavbi želimeljskega župnišča.

Lansko jesen so v središču Želimljega, 
ob križišču pred cerkvijo sv. Vida, odkrili 
Finžgarjev doprsni kip, delo Mirsada Be-
gića,  kulturni program pa so oblikovali 
dijaki Gimnazije Želimlje, ustanove, ki 
nadaljuje Finžgarjevo izobraževalno delo 
v kraju. 

Vsem prijaznim prebivalcem želimelj-
ske doline se zahvaljujem za koristne po-
datke.

K. Š.

Dogodki ob občinskem prazniku
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Gospod župan, povejte mi, kako iz-
gleda povprečen delovni dan profesio-
nalnega župana?

Različno od dneva do dneva. Načelom 
svoj delovni dan začenjam ob 7. uri zju-
traj. Na hitro preletim časopise, potem pa 
se takoj začnejo pogovori in delo s člani 
občinske uprave, skoraj vsak dan pa je 
polovica dneva namenjena sestankom in 
raznim srečanjem z reševanjem proble-
mov na terenu. Kadar je pred nami seja 
občinskega sveta, pa z uslužbenci občine 
več časa preživimo skupaj in se priprav-
ljamo nanjo.

Kako pogosto greste iz pisarne na te-
ren?

Pravzaprav dnevno. Ali imam sestanke 
z izvajalci in investitorji ali pa si grem 
zadeve, ki jih bomo v bodoče reševali, 
ogledat direktno na teren. Vsako stvar si 
namreč rad ogledam v živo, ker si iz sa-
mih načrtov oziroma pogovorov v pisarni 
ne moreš ustvariti popolne slike. Tudi iz 
izkušenj samih opažam, da zadeve mnogo 

hitreje in učinkoviteje rešujemo, če se o 
njih konkretno pogovarjamo na terenu.

V svojem volilnem programu ste za-
pisali, da boste zagotovili prijazno ob-
činsko upravo. Kako ste se lotili te toč-
ke vašega programa?

Sestava občinske uprave je ostala taka, 
kot je bila ob mojem prihodu. Najprej 
smo se dobili na skupnem srečanju, kjer 
sem jim predstavil svoje videnje delo-
vanja občinske uprave. V zadnjem času 
pa smo upravo celo nekoliko izpopolnili. 
Okrepili smo računovodski sektor, saj je 
računovodske storitve do sedaj opravlja-
lo zunanje podjetje, kar pa za občino ni 
bilo rentabilno. Sedaj imamo lastno raču-
novodstvo in verjamem, da bodo zadeve 
dobro tekle.

Pravite, da ste uslužbencem predsta-
vili vašo vizijo delovanja uprave. Lah-
ko poveste kaj več o tem?

En segment je zagotovo prijaznost do 
uporabnikov naših storitev. Tudi v pri-
meru, da kakšna zadeva ne sodi v naš 
delokrog, skušamo stranko napotiti na 
pravi organ. Hkrati se seveda trudimo, da 
pravočasno rešujemo vse prispele vloge. 
Odzivi na naše delo so do sedaj večinoma 
pozitivni.

Na zadnji seji občinskega sveta je bilo 
rečeno, da je občina naročila nov raz-
vojni program. Na kakšnih izhodiščih 
nastaja oziroma v čem se bo razlikoval 
od sedanjega?

Starega razvojnega programa v takem 
smislu, kot ga pripravljamo sedaj, prav-
zaprav sploh nimamo. Strategija dolgo-
ročnega razvoja bo predstavljala primar-
ni ali centralni dokument, iz katerega se 
bo potem razvijalo vse ostalo. K pripravi 
razvojnega programa smo povabili vse 
predstavnike ožjih lokalnih skupnosti, ki 
imajo, vsaj mislim tako, veliko povedati 
o viziji razvoja svojega ožjega okolja. Po-

tem so vključeni predstavniki zavodov, 
društev, podjetniki, posamezniki, pa tudi 
strokovnjaki, ki imajo specifična znanja za 
posamezna področja. Kaj nas je še vzpod-
budilo? Občina Škofljica je pred velikimi 
izzivi oziroma načrti, ki so tudi finančno 
zahtevni. Zato je pri realizaciji potrebno 
določiti prioritete. Proračun je namreč 
omejen in izmed množice projektov, kjer 

je seveda vsak po svoje pomemben, je po-
trebno izbrati tiste, ki so za sam razvoj ob-
čine najpomembnejši. V jeseni bomo za-
čeli tudi s spremembo prostorskih planov. 
Moje mnenje je, da mora za kakovostno 
pripravo teh načrtov občina dobro vedeti, 
katere so njene razvojne prioritete, v ka-
teri smeri bo plula v naslednjih letih. Vse 
to nas je vzpodbudilo k pripravi strategije 
dolgoročnega razvoja naše občine.

Kako sama priprava konkretno po-
teka?

Prvi koraki so bili storjeni že pred po-
čitnicami. Imeli smo tri delavnice, ki so 
bile razmeroma dobro obiskane. Na njih 
smo ugotavljali obstoječe stanje in se 
vprašali, kje smo na določenih področjih, 
katere so prednosti, slabosti in morebitne 
prežeče nevarnosti.

In kje trenutno smo? Kakšno je naše 
izhodišče?

Škofljica ima svoje prednosti, ima pa 
tudi svoje slabosti. Na prej omenjenih 
delavnicah smo govorili največ o slabo-
stih. To je tisto, kar moramo popraviti, 
dobro pa seveda obdržati in še izboljše-
vati. Kot največja slabost se je izkazalo 
stanje na področju družbene (vrtci, šola), 
komunalne, prometne in telekomunika-
cijske infrastrukture. Zavedamo se, da se 
ta problem v večji meri vleče še iz časov 
nekdanje občine Vič -Rudnik, saj je bilo 
v tedanjem času investicij malo, pa še te 
povečini v mestnem delu. Ta zaostanek se 
čuti še danes; prav zaradi nadaljnjega raz-
voja naše občine pa je še kako pomemb-

Pogovor z županom Boštjanom Riglerjem

»Občino Škofljica si predstavljam kot zelo 
prijetno območje za bivanje.«

Od volitev je minilo že kar nekaj časa in občinski praznik se zdi zelo primeren tre-
nutek za nekoliko daljši pogovor z gospodom županom. Dobila sva se zgodaj zjutraj, 
ob pol osmih, v njegovi pisarni na Občini. Do mojega prihoda je že pregledal jutranje 
časopisje – kar stori redno, da vidi, ali je v njih zapisanega kaj v zvezi z našo občino 
– in me čakal pri odprtih vratih pisarne. Priznam. Imel sem nekaj treme, saj je bil to 
zame prvi večji intervju. Začela sva preprosto, z njegovo vlogo profesionalnega župa-
na. Skozi razgovor sem vedno bolj spoznaval, kako zelo mu je mar za občino. Nič ne 
želi prepustiti naključju. Ima jasno vizijo.

»Življenje občine se ne 
začne in konča z enim 

županom, je kontinuiran 
proces.«
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no, da to osnovno infrastrukturo čim prej 
zagotovimo.

Program verjetno pripravlja agenci-
ja. Nas bo drago stal?

Ne. Stroški niso preveliki. Če bomo do-
bili uporaben program – jaz verjamem, da 
ga bomo – je vanj vredno nekaj vložiti. Bi 
pa še dodal, da je to javen dokument, ki 
bo dan vsem na vpogled, hkrati pa vabim 
vse, ki so zainteresirani, da se nam, v koli-
kor niso bili posebej povabljeni, pridruži-
jo na delavnicah, ki jih bo še kar nekaj.

Koliko vam bo dediščina vašega pred-
hodnika dr. Jožeta Jurkoviča v pomoč 
pri realizaciji vašega programa?

Ko sem prišel na mesto župana, sem 
veliko razmišljal, kako oceniti delo za-
dnjih treh mandatov. Odločil sem se, da 
se ne bom spuščal v javno polemiko in 
oceno dela prejšnjega župana. Mislim, 
da je bilo kar nekaj narejenega, hkrati pa 
so bile kakšne priložnosti tudi zamujene. 
Natančno smo pregledali stanje in gre-
mo naprej. Življenje občine se ne začne 
in konča z enim županom, je kontinuiran 
proces. Gradnja športne dvorane se je za-
čela tik pred nastopom mojega mandata 
in gre v skladu z roki h koncu. Zagotovo 
bo prinesla kakovostnejše življenje v sam 
kraj. Naslednja stvar, ki je bila zastavlje-
na, ko sem prevzel mandat, je bila selitev 
knjižnice, za katero me je na mizi čaka-
la podpisana pogodba o najemu novih 
prostorov. Vsi nadaljnji postopki v zvezi 
z načrtovanjem, zagotovitvijo sredstev, 
izbiro izvajalcev in samo izvedbo adap-
tacije prostorov  so bili še pred nami; vse 

te naloge smo razmeroma hitro in učin-
kovito izpolnili, tako da smo konec junija 
nove, večje prostore knjižnice tudi odprli. 
Ena večjih investicij, ki se je tudi začela 
ob koncu prejšnjega mandata, je izgrad-
nja primarnega fekalnega kanala Rud-
nik–Lavrica, kjer pa smo žal naleteli na 
veliko težav, preden se je gradnja sploh 
lahko začela.

Na kakšne probleme ste naleteli?
Neurejena soglasja z lastniki. Tukaj smo 

potem na račun kakšnega meseca zamika 
naredili potezo, ki se je izkazala za zelo 
dobro. Od Agencije za železniški promet 
smo uspeli dobiti soglasje za zmanjšanje 
odmika trase od železniške proge, tako 
da smo kanal umaknili s privatnih parcel 
na javno pot, kar nam je olajšalo delo pri 
iskanju soglasji, hkrati pa sedaj delamo po 
boljšem terenu, gradnja teče hitreje, stro-
ški pa se bodo zato nekoliko zmanjšali.

Komunala
Kdaj bo torej primarni kanal dosegel 

Lavrico?
Še v letošnjem letu bo zgrajen do Kam-

nikarjeve ulice. Potem pa nas čaka seveda 
še navezava na sekundarni kanal, ki, žal, 
že toliko let stoji neuporabljen.

Koliko sekundarnih kanalov je v ob-
čini že zgrajenih?

Kar zadeva Lavrico je zgrajen po Kam-
nikarjevi, Srednjevaški, Babškovi poti in 
na Poti na Debeli hrib, vendar pa ta sistem 
še ni v funkciji, saj ni povezan s primar-
nim kanalom, ki je sedaj v izgradnji. Na 
Škofljici je urejena Pevčeva dolina, Rav-

ne in pa Novo Lanišče. Kanal poteka do 
osnovne šole na Škofljici.

Kaj pa Pijava Gorica?
Projekti so v zaključni fazi. Temu sledi 

najtežji del, to je pridobitev vseh potreb-
nih soglasij (zlasti odkup zemljišč in skle-
panje služnosti) za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, česar se bomo lotili še letos.

Zakaj je pridobivanje soglasij naj-
težji del? Konec koncev je izgradnja 
kanalizacije nekaj dobrega za vse. Ali 
so ljudje pripravljeni sodelovati ali pa 
vidijo v gradnji priložnost za dober za-
služek?

Žal moram reči, da zadnje čase pred-
vsem to drugo. Veliko ljudi več ne vidi, da 
je to neka javna korist in korist za vsakega 
posameznika, pač pa v izgradnji javne in-
frastrukture vidijo možnost, da bodo pri-
šli do zaslužka in pričakovanja so včasih 
zelo nerealna.

Kakšen pa je razpon cen gradbenih 
parcel?

Na centralnem delu Lavrice in Škoflji-
ce se cene v povprečju gibljejo od 100 do 
250 €/m2, v bolj odmaknjenih krajih pa so 
cene nekje med 80 in 90 €/m2. Vendar se 
moramo pri tem zavedati, da občina za iz-
gradnjo javne infrastrukture ne more in ne 
bo plačevala tako visokih zneskov.

Pri sami gradnji sodelujejo tudi po-
samezna gospodinjstva. Kolikšen je 
povprečen strošek posameznega gospo-
dinjstva?

Izgradnja nove infrastrukture pomeni 
izboljšano opremljenost gradbenih parcel. 
V primeru, da posamezna infrastruktura 
še ni bila obračunana pri komunalnemu 

prispevku, se prispevek posameznega 
gospodinjstva določi po programu opre-
mljanja in je odvisen predvsem od stro-
škov gradnje, stopnje poselitve in nivoja 
opremljenosti.  Za primerjavo naj povem, 
da je bil izračunan prispevek za izgradnjo 
sekundarne kanalizacije na Lavrici 4,95 € 
na m2 gradbene parcele.

Primarni kanal se bo tako zaključil 
na Škofljici. Kaj pa Smrjene, Gradišče 

»Prepričan sem, da bo 
POC v doglednem času 

zaživela, je pa res, da je bila 
njena gradnja v samem 

začetku nekoliko nerodno 
zastavljena.«
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in Vrh pa Želimlje?
Pijava Gorica in Želimlje bosta imeli 

svoj kanalizacijski sistem s čistilno napra-
vo. Za ostala naselja (Blato, Gumnišče, 
Drenik, Smrjene, Gradišče, Vrh in Orle) 
pa se pripravlja programska naloga, ki 
bo povedala, kako urediti ta naselja – kot 
posamezne zaključene celote z manjšimi 
čistilni napravami ali pa posamezna na-
selja združevati in navezovati na večje 
sisteme.

Poleg kanalizacije našo občino pesti 
tudi slaba oziroma prenasičena tele-
komunikacijska infrastruktura. Pred 
kratkim se je na nas obrnila občanka, 
ki je želela naročiti telefonski priklju-
ček in dobila odgovor, da novi telefon-
ski priključki do nadaljnjega niso mo-
goči. Bila je zelo razočarana. Kako bi ji 
vi pojasnili zadevo?

Vlaganja v tozadevno infrastrukturo so 
bila na območju Škofljice v zadnjih letih 
minimalna. V letošnjem letu je potekala 
in se v jeseni končuje investicija Teleko-
ma na področju Gradišča, Smrjen in Brez-
ij. Najslabša situacija pa je na celotnem 
območju Škofljice in Vrha nad Želimlja-
mi. Škofljiška centrala je na meji zmoglji-
vosti, hkrati pa je tudi omrežje zastarelo. 
S Telekomom smo podpisali sporazum o 
gradnji širokopasovnega omrežja, s tem 
pa bomo z možnostjo širokopasovnega 
dostopa skušali pokriti tudi komercialno 
manj zanimiva področja v občini. Torej 
se problematika telekomunikacij rešuje, 
vendar časovno projekta ta trenutek še ne 
morem opredeliti, saj ni v celoti odvisen 
le od volje in naporov občine. Se pa neka-
tere stvari že dogajajo. Nova centrala bo 
v novem stanovanjskem naselju  na Škof-
ljici, obeta se tudi na Lavrici, saj pri vseh 
investicijah sodelujemo s Telekomom. Bi 
pa poudaril, da novi centrali ne bosta slu-
žili samo novima naseljema, pač pa vsem 
prebivalcem.

Obstaja poleg Telekoma zanimanje 
drugih ponudnikov?

Zaenkrat kakšnega posebnega interesa 
ni bilo. Škofljica do sedaj očitno tržno ni 
bila tako zanimiva kot mestna območja, 
verjetno pa bo v povezavi z gradnjo novih 
stanovanjskih naselij tudi ta interes večji.

Gradnja obvoznice
Že dolgo se govori o gradnji obvozni-

ce, ki naj bi obšla Lavrico in Škofljico. 
Bo obvoznico v celoti gradila država?

Obvoznica je državni projekt, uvrščen 
tudi v program gradnje, svoje mesto pa 
ima tudi v državnih proračunih v nasled-

njih letih. Je pa zadeva trenutno nekoliko 
zastala, in sicer na Ministrstvu za okolje 
in prostor. Ministrstvo bi moralo izpelja-
ti državni lokacijski načrt za obvoznico, 
cesto torej umestiti v prostor, pa tega še 
ni storilo. Vmes je bil sicer sprejet nov 
zakon o prostorskem načrtovanju, ven-
dar osebno nisem zadovoljen z dinamiko 

del na ministrstvu, predvsem pa ne s ko-
munikacijo med občino in ministrstvom. 
Na občino namreč težko dobimo kakšno 
uradno informacijo. Vendar mi je uspelo 
vzpodbuditi župane občin, ki jih ta pro-
blematika zadeva, poslance v državnem 
zboru z našega območja in pristojne mi-
nistre, da se na to temo srečamo na naši 
občini. Termin pred poletjem je žal padel 
v vodo, se pa trenutno dogovarjamo za 
sestanek takoj po počitnicah. Od sestanka 
pričakujem predvsem jasne odgovore gle-
de poteka trase in pa samega tempa oziro-
ma časovnega okvira gradnje.

Verjetno gradnjo zadržuje tudi potek 
obvoznice, to je po Barju?

Ja. Jasno je, da bo obvoznica šla po 
Barju. Obstajata pa daljša in krajša raz-
ličica. Omejitev pa je več: Natura 2000, 

naravovarstveniki, ogrožene živalske in 
rastlinske vrste, kmetijstvo, na koncu pa 
seveda tudi finance.

Za katero različico se zavzema naša 
občina?

Občinski svet je o tem že razpravljal 
in podprl daljšo varianto, ki občini tudi 
v bodoče zagotavlja možnost za nadaljnji 
razvoj, hkrati pa je načrtovana tako, da bi-
stveno ne posega v centralni, še ohranjeni 
del Ljubljanskega barja.

Bo obvoznica zgrajena še v tem man-
datu?

Glede na trenutno stanje je bolj realno 
pričakovati gradnjo obvoznice v nasled-
njem mandatu.

Ali mislite, da lahko preusmeritev 
tranzitnega prometa bistveno vpliva na 
razvoj krajev oziroma na promet v tr-
govinah in gostiščih?

Mislim, da bosta Lavrica in Škofljica z 
izgradnjo obvoznico šele prav zaživeli. V 
bistvu že razmišljamo, kako po izgradnji 
obvoznice urediti Dolenjsko cesto, ki se-
daj območja obeh krajev dobesedno loču-
je. Spremeniti jo bo potrebno v lepo ur-
bano cesto s pločniki in kolesarsko stezo, 
dodatnimi parkirišči, s primerno zasadit-
vijo in ostalo urbano opremo. Cesta mora 
postati del naselja.

Prav tako pa sem prepričan, da zaradi 
obvoznice promet v gostinstvu in trgovi-
nah ob kakovostni ponudbi ne bo upadel.

Vzgoja in izobraževanje
O velikih potrebah po novih kapaci-

tetah v vrtcih in osnovni šoli se že dolgo 
časa razpravlja. Sedaj je odločeno, da 
se na Lavrici zgradi osnovna šola in po-

»Mislim pa, da bi v 
naslednjih letih morali 
postati malo bolj drzni. 

Za določene projekte se je 
smiselno zakreditirati, saj ti 
potem zagotavljajo dodano 

vrednost.«
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veča vrtec. Širitev vrtca je predvidena 
tudi na Škofljici. Od kod boste črpali 
denar za gradnjo osnovne šole in kdaj 
naj bi v njej stekel pouk?

O problematiki vrtcev in šole moramo 
govoriti kar skupaj, saj gre za enako pere-
čo problematiko. Od kod denar? Za šolo 
obstajata dve možnosti. Prva je klasična, 
kar pomeni, da v prihodnjih letih rezer-
viramo določena sredstva v občinskem 
proračunu. Hkrati smo se že prijavili na 
razpis Ministrstva za šolstvo in šport za 
sofinanciranje investicij, ki pa znašajo 
zgolj 10 % gradbeno obrtniških del. Dru-
ga možnost je, da investitorstvo pri grad-
nji OŠ prevzame investitor stanovanjske 
soseske na Lavrici. Z investitorjem smo 
že dogovorili vsebino pogodbe o opre-
mljanju, glede gradnje šole pa smo pustili 
dve opciji. Ena je ta, da investitor hkrati s 
stanovanjsko sosesko zgradi tudi osnovno 
šolo in bi šola zaživela hkrati z novim na-
seljem, finančna obveznost občine pa bi 
se porazdelila na neko daljše časovno ob-
dobje, da bi se denar, ki bi ga sicer morali 
naenkrat vložiti v šolo, lahko investiral 
drugam. Druga pa je ta, da od investitorja 
pridobimo zemljišča, ki so namenjena za 
gradnjo OŠ, investicije pa se lotimo z ob-
činskim denarjem.

Če bo šolo gradil investitor, kar ni 
prav pogost primer, da bi zasebnik vla-
gal v javno šolstvo oziroma infrastruk-
turo, kako boste rešili lastništvo šole. 
V tem primeru bo lastnik šole namreč 
investitor?

Občina bi to zadevo reševala z zakupno 
pogodbo.

Mislite, da to ne bo vplivalo na kako-
vost same gradnje?

Ne. Vse stvari bi bile v naprej natančno 
definirane, hkrati pa nad takimi projekti 
bdi tudi ministrstvo s svojimi normativi.

Kdaj bodo prvošolci zakorakali v 
novo šolo?

Po dokumentu identifikacije investicij-
skega projekta naj bi se to zgodilo konec 
leta 2010.

Če prav razumem, je trenutno za 
Lavrico marsikaj pogojeno z gradnjo 
novega naselja. Izgradnja kanalizacije, 
telefonija, nova osnovna šola. Kaj pa 
recimo lokalne ceste?

Ravno to sem želel dodati. V teh pogaja-
njih, ki so bila dolgotrajna in mukotrpna, 
sem zahteval, da se skupaj z novo sose-
sko reši tudi vprašanje navezovalnih cest, 
to je od Dolenjske ceste pa do vpadnice 
v novo naselje. Torej izgradnje križišča z 

Dolenjsko cesto na Jagrovi in Kamnikar-
jevi ulici ter vse potrebne infrastrukture 
znotraj teh dveh cest.

Kako velika pa naj bi bila nova so-
seska na Lavrici?

Približno 300 novih stanovanj, kar po-
meni, da se bo populacija povečala za pri-
bližno 1000 prebivalcev.

Kolikšno je pravzaprav povpraševa-
nje po stanovanjih oziroma zazidljivih 
parcelah?

Povpraševanje je veliko, zlasti interes 
investitorjev za večstanovanjsko gradnjo 
je zelo velik. Po sedaj veljavnih prostor-
skih aktih večjih območjih za tako grad-
njo ni več, kar nekaj pa je še zazidljivih 
parcel za individualno gradnjo.

V čigavi lasti pa so ta zemljišča? Ob-
činski?

Ne. Žal je to tudi ena izmed stvari, ki 
sem jo ugotovil, ko sem zasedel župan-
sko mesto. Občina namreč razpolaga z 
zelo malo uporabnimi zemljišči. Kar za-
deva zemljišča za širitev obeh vrtcev, 
pa je tako: na Lavrici smo že začeli do-
govore za odkup (dogovoriti se moramo 
za primerno ceno), en del bomo pridobili 
od investitorja stanovanjske soseske, na 
Škofljici pa je zemljišče še vedno v po-
stopku reševanja denacionalizacijskega 
zahtevka. 

Ali ste se ob odločitvah za novograd-
njo šole in povečanje vrtcev oprli na 
kakšne raziskave glede na to, da je v 
Sloveniji zaznati splošen upad rojstev?

Poglejte, mi teh stvari ne delamo na 
pamet. Preden smo sploh začeli razmiš-
ljanje o tem, ali šolo graditi ali ne, smo 
naredili študijo, ki je upoštevala vse po-
trebne vidike, in na tej podlagi  smo dobili 
rezultat, v kakšno investicijo naj gremo. 
Je pa moje mnenje tudi tako, da bo vsa ta 
novozgrajena infrastruktura nato usmer-
jala nadaljnjo poselitveno politiko. Torej 
odpirati zazidalna območja tako, da bomo 
zagotavljali, da bodo vzgojno-izobraže-
valne kapacitete primerno popolnjene.

Dom starejših občanov
O domu starejših občanov je bilo že 

kar nekaj napisanega. Prosim, da na 
kratko povzamete, kaj se trenutno do-
gaja na tem področju?

Za dom starejših, ki bo stal za zdrav-
stveno postajo na Škofljici, je zemljišče 
odkupljeno, v postopku je sprememba za-
zidalnega načrta. Investitor, ki bo kandi-
diral tudi za pridobitev koncesije, je pod-
jetje Sanolabor, upravljavec doma pa bo 
družba Vita dom. 

Kako velik bo dom?
Dom naj bi bil grajen za približno 160 

oskrbovancev. Poleg tega pa naj bi bilo v 
njem še 60 varovanih stanovanj in dnev-
novarstveni center za približno 20 ljudi.

Poslovno obrtna cona (POC)
POC se gradi že precej časa. Kaj se v 

njej trenutno dogaja?
Naj najprej povem, da smo končno do-

bili uporabno dovoljenje za infrastruktu-
ro, ki je bila že zgrajena. Odpraviti je bilo 
treba več manjših pomanjkljivosti. Sedaj 
smo v fazi pridobivanja gradbenega do-
voljenja še za preostali del infrastrukture. 

Prijavili smo se na razpis za pridobitev 
sredstev iz naslova regionalnih vzpodbud 
in bili uspešni. Pred kratkim smo imeli 
razgovor z lastniki zemljišč centralnega 
dela, ki je še neurejen. Mislim, da smo 
že zelo blizu dogovoru, ki bo prispeval k 
temu, da se bo velik del cone lahko začel 
komunalno opremljati.

Kakšno je zanimanje investitorjev?
Zanimanje je kar veliko. Problem nasto-

pi, ko vidijo, kakšna je lastniška struktura 
in apetiti posameznih lastnikov glede cene 
zemljišč. V naši POC namreč ni enega ve-
likega lastnika, pač pa so parcele lastni-
ško zelo razdrobljene, poleg tega tudi ob-
čina ni lastnik nekega večjega kosa. Tako 
posamezni lastniki postavljajo vsak svojo 
ceno. To investitorje odvrača. Osebno si-
cer skušam lastnike animirati, da bi stopili 
skupaj. Prepričan sem, da bo POC v do-
glednem času zaživela, je pa res, da je bila 
njena gradnja v samem začetku nekoliko 
nerodno zastavljena.

V čem konkretno?
V samem pristopu z lastniki zemljišč. 

Namreč, preden smo šli v izgradnjo in-
frastrukture, z lastniki ni bil sklenjen ni-
kakršen dogovor glede cene opremljenih 
zemljišč. Kaj se nam dogaja sedaj? Ob-
čina investira v komunalno opremo zem-
ljišč, edini, ki pa tukaj pridobiva, pa so 
lastniki zemljišč. Vložena sredstva naj bi 
občina sicer dobila nazaj preko komunal-
nih prispevkov, vseeno pa sem vedno bolj 
prepričan, da je bila stvar premalo pre-
mišljena, še preden je padla odločitev o 
investiciji v POC.

Katere dejavnosti bi po vašem mne-

»Zelo dobro bi bilo, da se 
podjetniki in obrtniki v naši 

občini organizirajo.«
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nju morale v POC najprej dobiti svoje 
mesto? Vsebina je predvidena s samim 
odlokom o ZN za obrtno cono. Tukaj ni 
predvidena kakšna težka industrija, pač 
pa predvsem obrtno-storitvena, logistič-
no-distribucijska in trgovska dejavnost. 

Problem je ta, da s cono zelo zamuja-
mo. Tista domača podjetja, ki so imela 
interes in kapital, so zaradi neurejenih 
zemljišč našla prostore v drugih občinah. 
Tako so glavni podjetniki odšli drugam.  
Za manjše obrtnike in podjetnike, ki so še 
ostali, pa je sedanja cena zemljišč v POC 
predraga.

Ko sva že pri podjetnikih in obrtnikih 
– zelo dobro bi bilo, da se podjetniki in 
obrtniki v naši občini organizirajo. Sam 
jim na vseh srečanjih, ki jih imam z nji-
mi, polagam na dušo, naj se organizira-
jo. Kot župan nimam sogovornika, ki bi 
jih predstavljal. Z njimi imam sicer do-
bre izkušnje in odnose, vendar pa nimam 
osebe, ki bi zastopala gospodarstvenike v 
naši občini. To se mi zdi zelo pomembno. 
Mislim, da so podjetniki to mojo pobudo 
sprejeli, da neki koraki že tečejo v smer 
ustanavljanja oziroma ponovnega oživlja-
nja takega združenja.

Ob velikem številu prebivalstva in 
gradnji novih sosesk se seveda vpra-
šamo, kako je z zagotavljanjem ostale 
ponudbe za dovolj kakovostno življenje 
občanov. Za šport je do neke mere po-
skrbljeno z novo dvorano, kaj pa je z 
glasbeno šolo in ostalimi društvenimi 
prostori?

Kar zadeva glasbeno šolo, se mi zdi, 
da je zadeva zaenkrat zadovoljivo rešena. 
Sodelovanje z Glasbeno šolo Grosuplje je 
zelo dobro, tako da zaenkrat ne razmiš-
ljamo o ustanovitvi svoje glasbene šole. 
Res pa je nekoliko problem s primernost-
jo prostorov. Razmišljamo, da bi glasbene 
kabinete uredili v zgornjem delu novega 
prizidka k OŠ na Škofljici. Prav tako si ob 
vseh drugih investicijah, ki so pred nami 
v naslednjih letih, ne upamo še razmišljati 
o gradnji kulturnega doma, saj tudi naša 
trenutna ponudba ali delo naših društev še 
ne kažejo nekih izrednih potreb. Dolgo-
ročno pa bo vsekakor potrebno razmisliti 
o nekakšnem upravno-kulturnem centru 
in v ta namen vsaj rezervirati določeno 
zemljišče.

Pojavile so se pobude, da bi društvom 
namenili staro lavriško šolo.

Zaenkrat tudi mi razmišljamo v tej sme-
ri, vendar moramo najprej videti, kako 
bodo stvari na Lavrici tekle, tudi kako se 

bo zadeva finančno izšla. V skrajnem pri-
meru bomo morda morali razmišljati tudi 
o prodaji te zgradbe. Vendar stara šola bo 
zagotovo še nekaj let služila svojemu na-
menu. Je pa res, da so trenutni prostori, ki 
so kulturi in drugim društvom na Lavrici 
namenjeni, za delo neprimerni.

Gradnja sakralnega objekta na 
Lavrici in kulturna dediščina

Glede na to, da se populacija župnije 
Ljubljana Rudnik vedno bolj koncen-
trira na Lavrici, me zanima, ali bi ob 
interesu župljanov podprli gradnjo sa-
kralnega objekta in morebiten prenos 
sedeža župnije z Rudnika na Lavrico?

To je vprašanje, ki pravzaprav zadeva 
tudi sam razvoj kraja. Ja, absolutno, če 
bi bil interes prebivalstva, da dobi svojo 
župnijo, in hkrati interes Cerkve. Mi v 
prostorskih planih pravzaprav že predvi-
devamo lokacijo za gradnjo pastoralnega 
oziroma sakralnega objekta. Je pa ta po-
buda seveda najprej na strani župljanov.

Z vidika kulturne dediščine imamo 
dokaj lepo vzdrževano sakralno dediš-
čino. Sta pa v občini dve zgradbi več-
jega kulturnega pomena, to sta grad 
Lisičje in Juvančeva hiša v Želimljah. 
Oba objekta sta v občinski lasti in – zla-
sti Juvančeva hiša – že dolgo v mirova-
nju. Kaj namerava občina storiti s tema 
dvema objektoma?

Juvančeva hiša je bila kupljena, narejen 
je bil posnetek stanja in izvedeni najnuj-
nejši ukrepi, da bi se zaščitilo nadaljnje 
propadanje. Zakaj se je investiranje usta-
vilo? Eno so finance, o čemer govorimo 
pri vsakem projektu, drugo pa je pro-

blem samega interesa oziroma vsebine te 
hiše. Kako bi ta hiša živela oziroma kaj 
bi dajala okolju? Zavedati se moramo, da 
bodo potrebna velika sredstva za obno-
vo. Hkrati je potrebno upoštevati, da hiša 
nima funkcionalnega zemljišča, kar takoj 
sproži težave okoli parkiranja in podobno. 
Skratka, največji problem je, kaj vanjo 
umestiti, da bi kar najbolje služila svoje-
mu namenu. Verjetno bo denar morala za-
gotoviti občina, v njej pa postaviti kakšno 
stalno razstavo in hkrati omogočiti pros-

tor za občasne razstave in prireditve.
Grad Lisičje, katerega zgodovino bo 

potrebno še dodatno raziskati, je sedaj 
tudi v občinski lasti. Kakšni so načrti 
z njim?

Najprej bomo morali rešiti socialno te-
žavo. V njem je še vedno eno stanovanje, 
kar bo pred kakršnimi koli posegi potreb-
no rešiti. Drugače pa za grad iščemo in-
vestitorja, ki bo sledil našim smernicam, 
saj ne bomo dovolili, da bi v grad prišle 
dejavnosti, ki ne sodijo v grajski okoliš, 
na primer dodatna gradnja in podobno.

Kakšno vsebino bi mu namenili?
Vsekakor bi dopustili gostinsko dejav-

nost, uporabljali bi ga za protokolarne po-
trebe občine, zaradi bližine Ljubljane bi 
bila verjetno zanimiva poročna dvorana, 
morda bi bil primeren za kakšno stalno 
muzejsko zbirko.

Torej gre zgolj za trženje. O tem, da 
bi v njem, recimo, imeli kulturno sre-
dišče naše občine z osrednjo dvorano, 
društvenimi prostori in podobno, pa ne 
razmišljate?

Ne. Grad je prevelik zalogaj tako z vi-
dika investicij kot nato za vzdrževanje. 
Občina si tega ne more privoščiti. Z enim 
investitorjem smo bili že zelo blizu do-
govora. Dorekli smo krasen program, ki 
bo sicer uporaben za nadaljnja izhodišča, 
žal pa nismo našli soglasja, kako pravno 
urediti lastništvo gradu. Občina gradu ne 
bi rada prodala, rada bi obdržala vsaj del 
vpliva nad njim.

Kako bi se občina lahko še tržila z vi-
dika turizma?

V turistični ponudbi občine smo sedaj 
naredili en korak naprej. Začeli smo s 
pripravo projekta turističnega produk-
ta »Enodnevni izlet v občini Škofljica«. 
Občina Škofljica verjetno nikdar ne bo 
»turistična« občina, vseeno pa imamo 
kaj ponuditi. Pomembno je, da produkt 
plasiramo na turistični trg. Tukaj imam v 
mislih Orle, grad Lisičje, Svarunovo pot, 
Želimlje z Juvančevo hišo, sakralno de-
diščino, v ustanavljanju je Krajinski park 
Barje. Računamo predvsem na prebivalce 
Ljubljane z okolico, ki bi želeli dan preži-
veti v naravi, si ogledati kulturne in zgo-
dovinske znamenitosti ter poizkusiti kuli-
narične dobrote naših gostiln in kmetij.

Urejanje krajevnih in vaških 
središč

V volilnem programu ste si zadali tudi 
ureditev krajevnih in vaških središč. 
Glede na to, da je velik del občine zara-
di magistralke in železnice dobesedno 

»Začeli smo s pripravo 
projekta turističnega 

produkta »Enodnevni izlet 
v občini Škofljica«.
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razdeljen, me zanima, kako si konkret-
no predstavljate ureditev središč?

So stvari, ki jih lahko relativno hitro 
rešimo, nekatere pa bodo zahtevale več 
časa. Naša kraji nimajo nekih klasičnih 
središč, trgov. Edini kraj, ki ga pravza-
prav ima, je Želimlje. Najprej bo potreb-
no s prostorskimi plani definirati središ-
če kraja, kjer bomo tudi določili, katere 
dejavnosti in objekti v to središče sodijo. 
Potrebno bo odkupiti nekaj zemljišč, ki 
bi jih uredili kot javne površine. Oseb-
no skušam animirati zasebnike, ki v teh 
središčih opravljajo razne dejavnosti, da 
bi skupaj pristopili k urejanju. Klasičnih 
središč oziroma trgov, kot jih imajo sta-
rejša mesta in vasi, tudi po tem ne bo. Si 
pa predstavljam sledeče. Na Škofljici si 
predstavljam razpotegnjen center, ki se 
bo vlekel od območja picerije Arkada pa 
nekje do zaključka križišča pod občinsko 
stavbo. Na Lavrici se obeta bipolaren cen-
ter. Eden na križišču Dolenjske ceste in 
Kamnikarjeve ulice, kjer se bo uredil tudi 
prostor nekdanje Ogrinove domačije, na 
območju bivše trgovine SBS pa bo ver-
jetno nastal trgovski center. Drugi manj-
ši center pa bi nastal okoli sedanje šole, 
gasilskega doma in verjetno železniškega 
postajališča. Je pa ureditev Dolenjske ce-
ste seveda pogojevana z izgradnjo obvoz-
nice, o čemer pa sva že govorila.

Prav tako tečejo aktivnosti za ureditev 
vaškega središča na Pijavi Gorici z uredit-
vijo križišča in odkupi zemljišča naspro-
ti cerkve, razmišljati pa bo potrebno še, 
kako urediti težave na Orlah.

V kakšnem časovnem obdobju naj bi 
bila središča urejena?

Zadeve se bomo lotili fazno, odvisno 
tudi od zmožnosti pridobitve potrebnih 
zemljišč. Dolgoročno si občino Škofljica 
predstavljam kot zelo prijetno območje za 
bivanje, ki bo res dala izrabiti vse možno-
sti, ki se nam ponujajo. Bližina Ljubljane 
– možnost za dobro ekonomsko življenje, 
poleg tega pa izkoristiti naravo, ki nam je 
na voljo.

Finančna kondicija občine
Glede na najin pogovor imate z ob-

čino zelo velike načrte. Predvidene in-
vesticije so ogromne. Od kod bo občina 
črpala denar?

Kar zadeva POC, smo bili zelo uspešni 
pri črpanju sredstev iz evropskih skladov 
že v prejšnjem mandatu. Kar je zelo po-
hvalno. V enakem tempu nadaljujemo 
tudi naprej.  Mislim, da je bilo premalo 
narejeno na področju pridobivanja sred-

stev iz kohezijskih skladov, predvsem 
za potrebe gradnje primarne komunalne 
infrastrukture (kanalizacije). Neuspešno 
smo bili vključeni v projekt čiščenja od-
padnih voda v porečju Krke, potekali so 
pogovori o projektu čiščenja odpadnih 
voda v porečju Ljubljanice, pa tudi tu-
kaj ni bilo konkretnih rezultatov. Po teh 
volitvah smo se zadeve vnovič lotili in 
verjamem, da bomo tokrat bolj uspešni. 
Seveda bomo še vnaprej redno sledili raz-
pisom in se nanje prijavljali. Se pa mora-
mo hkrati zavedati, da vsi ti razpisi pogo-
jujejo, da mora interesent zagotavljati tudi 
določena lastna sredstva. Vedno bolj bo 
pomemben tudi zasebni kapital, torej bo 
potrebno iskati zasebne investitorje. Vse 
večje stvari na področju infrastrukture pa 
bo potrebno seveda graditi fazno.

Je občina finančno zadolžena?
Naša občina je minimalno zadolžena, 

pa še to z naslova poroštev za kredite 
javnih podjetij. Do sedaj nismo najema-
li kreditov. Mislim pa, da bi v naslednjih 
letih morali postati malo bolj drzni. Za 
določene projekte se je smiselno zakre-
ditirati, saj ti potem zagotavljajo dodano 
vrednost. Recimo, izgradnja primarnega 
kanala je nujno potrebna  za razvoj tako 
POC kot celotne Lavrice in Škofljice. In 
če ne bo šlo drugače, se bo potrebno za-
kreditirati.

Pred nekaj časa je občina Škofljica 
izstopila iz nekaterih podjetij Holdin-
ga Ljubljana, za kar ste kot neko od-
škodnino prejeli določena sredstva, 
ki pa ne bodo izplačan v denarju pač 
pa kot investicije. Kam boste vložili ta 
sredstva?

Izstopili smo iz podjetij Žale, Tržnice 
in Parkirišča. Pogajanja so se vlekla kar 
nekaj časa, izpogajana sredstva se bodo 
poračunala preko sredstev za investicije 
na področju vodovoda in kanaliazcije.

Če za konec pogledava še malo pre-
ko meja naše občine, lahko ugotoviva, 
da občina dobro sodeluje zlasti z obči-
no Mersch v Luksemburgu in Weichs 
v Nemčiji. Zakaj je takšno sodelovanje 
koristno, v čem vidite prednosti?

Z občino Mersch se je razvilo resnič-
no dobro sodelovanje. Z njo pripravlja-
mo sedaj tudi pobratenje in delegacija iz 
Merscha nas bo verjetno obiskala ob od-
prtju nove športne dvorane, ko naj bi se 
pogovorili o konkretnih korakih. Tukaj 
je pomembno predvsem povezovanje na  
kulturnem, športnem, izobraževalnem, 
socialnem področju, hkrati pa je Luk-

semburg država z dolgo tradicijo lokalne 
samouprave, iz česar se lahko mi veliko 
naučimo. Pri tem sodelovanju ima veliko 
vlogo tudi naš občan, ki se zelo angažira 
za samo sodelovanje.

Volitve
Pred nami so predsedniške volitve. 

Volilna kampanja se je že začela. Kdo 
je vaš favorit?

Vsekakor nočem s stališča župana su-
gerirati volivcem, koga naj volijo. Lahko 
pa povem osebno stališče. Menim, da so 
vsaj trije kandidati dovolj kakovostni in 
vsi so sedaj precej medijsko izpostavlje-
ni. Meni je osebno najbližji Lojze Peterle. 

Ne le po osebnem prepričanju, pač pa tudi 
zaradi stvari, ki jih že lahko pokaže. Ima 
velike zasluge, da je postala Slovenija to, 
kar je; uživa velik ugled tako pri nas kot v 
tujini. Zdi se mi, da je človek, ki bo znal 
povezati ljudi, tudi tiste, ki ga ne bodo vo-
lili. Predsednik države mora biti človek, 
ki uživa določeno avtoriteto, da mu nacija 
prisluhne, ko se oglasi.

Kaj pa vaša morebitna kandidatura 
v pokrajinske vodstvene organe? Vas to 
polje zanima?

Glede pokrajin je še veliko neznank. 
Vendar – sicer nikoli ne reci nikoli –  sam 
sem to županovanje vzel resno, sem pro-
fesionalni župan in to funkcijo želim na 
tem mestu tudi izpeljati. Sicer pa bomo 
župani na ravni pokrajine soudeleženi v 
odločanju s članstvom v drugem domu 
pokrajinskega sveta. So pa drugo leto tudi 
državnozborske volitve, na katerih pa tre-
nutno tudi nimam ambicij.

Želite ob koncu pogovora še kaj do-
dati?

Glede na to, da bo najin pogovor ob-
javljen pred občinskim praznikom, želim 
vsem občanom čestitati in jim zaželeti 
prijetno praznovanje. Bodimo ponosni, 
da smo občani Občine Škofljica, saj kljub 
nekaterim problemom, ki jih imamo, ži-
vimo v prijetni občini. Vabim vas, da se 
udeležite praznovanj, ki bodo organizira-
na v okviru tega praznika, in na ta način 
počastite naš občinski praznik.

Pogovarjal se je
Iztok Petrič

»Predsednik države 
mora biti človek, ki uživa 
določeno avtoriteto, da 

mu nacija prisluhne, ko se 
oglasi.«
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Uradna spletna stran naše občine nam 
postreže s podatkom, da v njej prebiva 
8266 prebivalcev, kmečki delež le-tega pa 
predstavlja 7 % vseh občanov. Za podro-
bnejšo analizo in obsežnejše statistične 
podatke pa se moramo obrniti na zadnji 
popis prebivalstva, ki je bil izveden leta 
2002.

Takrat je v škofljiški občini prebivalo 
7119 ljudi, katerih povprečna starost je 
bila 41,1 let. Škofljica je tako po povpre-
čni starosti prebivalstva presegala državno 
povprečje, ki je znašalo 39 let in pol. Pri-
merjava števila prebivalstva iz leta 2002 
in trenutnih uradnih podatkov občine nam 
pove, da je prebivalstvo občine v petih 
letih poraslo kar za 16,1 %. Trend pa se 
ob novih gradnjah in priseljevanju očitno 
nadaljuje. Izmed 7119 prebivalcev se je 
6118 ljudi opredelilo kot Slovenci, osta-
li pa so predstavljajo občane drugih na-
rodnosti ali pa so podatki neznani. Kljub 
temu pa je za svoj materni jezik navedlo 
slovenščino več ljudi, kot se jih je opre-
delilo za Slovence, namreč 6453. Drugi 
najbolj zastopan jezik v občini je bil s 183 
govorci hrvaški, sledili pa so srbsko-hrva-
ški s 96 ter srbski in bosanski jezik s po 
94 maternimi govorci. Od 3306 delovno 
aktivnih prebivalcev jih je bilo v občini 
zaposlenih 746. Izmed drugih občin jih je 

bilo daleč največ zaposlenih v Ljubljani, 
in sicer 2176, sledita pa Grosuplje z 88 
in Ig z 41.

Versko opredeljenih je bilo 4566 ob-
čanov. Izmed teh je 4299 ljudi pripadalo 
katoliški veroizpovedi, kar znaša 60,4 
% prebivalstva občine. Delež katolikov 
v občini je bil rahlo nad deležem katoli-
škega prebivalstva na ravni države, ki je 
znašal 57,8 %. Pripadniki pravoslavne in 
islamske vere so bili po številu približno 
enako zastopani s po 116 oziroma 124 
opredeljenimi, kar odraža približno enako 
razmerje tudi na ravni države. 256 ljudi se 
je opredelilo za vernike, ki pa ne pripada-
jo nobeni od navedenih veroizpovedi. 774 
ateistov oziroma 10,9-odstotni delež ne-
verujočih ponovno predstavlja reprezen-
tativen vzorec prebivalstva, ki na državni 
ravni znaša 10,1 %.

Prebivalstvo Občine Škofljica pred-
stavljajo predvsem priseljenci, takšni ali 
drugačni. Občanov, ki že od rojstva živi-
jo v naselju prebivališča, je bilo namreč 
le 2230, priseljencev pa 4889. Od tega 
je bilo daleč največ priseljencev iz iste 
statistične regije, kar 3831. Priseljencev 
iz drugih držav je bilo skupaj 442. Levji 
delež od teh so predstavljali priseljenci iz 
Bosne in Hercegovine ter Hrvaške s 175 
oziroma 129 prebivalci. Število priseljen-

cev iz držav Evropske unije je bilo 35.
Rodnost v občini Škofljica je v letu 

2002 znašala 1,51 živorojenega otroka na 
žensko in je bila nižja od povprečne dr-
žavne vrednosti, ki je znašala 1,55. Naj-
številčnejše so bile na Škofljici družine z 
dvema otrokoma, teh je bilo 723, in dru-
žine z le enim otrokom, ki jih je bilo 711. 
Družin s tremi ali več otroki je bilo 159, 
družin brez otrok pa 491.

Naša občina predstavlja dokaj repre-
zentativen vzorec prebivalstva na ravni 
države. Višji je le delež kmečkega prebi-
valstva, opazno višja pa je tudi povprečna 
starost. Narodnostna in verska struktura 
prebivalstva je skoraj popoln odraz držav-
nih vrednosti teh struktur, višji v občini 
je le delež prebivalstva katoliške veroiz-
povedi. Skrbi vseeno zbuja nizka rodnost, 
ki je nižja od že tako zaskrbljujoče pre-
nizke vrednosti na državni ravni. Kljub 
temu prebivalstvo občine zahvaljujoč pri-
seljevanju naglo raste. Vprašanje je le, do 
katere meje lahko število prebivalstva še 
zraste, da bo ob tem občina še zadovolji-
vo in obvladljivo funkcionirala.

Jure Brkinjač
(Vir: Statistični urad Republike Slove-

nije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in 
stanovanj 2002.)

Občina Škofljica v številkah

Maturantje Gimnazije Želimlje so se kot že 
mnogo let zapored znova izkazali na zaključ-
nem preverjanju znanja in tako zrelostni izpit 
opravili z odliko. Veseli smo, da se ta cvet na-
roda izobražuje in oblikuje za življenje ravno 
v naši občini. Izmed 58 maturantov jih je kar 
devet doseglo naziv zlati maturant. Med njimi 
pa je vse možne točke dosegel naš občan Blaž 
Cimperman. Pogovor z njim si lahko preberete 
v naslednjem prispevku.

Naj k temu dodamo še, da so naši gimnazij-
ci dosegli povprečno 23,09 točk, na slovenski 
ravni pa je bil povprečni rezultat 19,64. Vsem 
maturantom iskreno čestitamo in jim želimo še 
naprej uspešno izobraževanje!

Iztok Petrič
Foto: www.zelimlje.si/dokumenti/gz/matura.html

Vzgoja in izobraževanje

Zlati maturantje (v oklepaju navajamo število doseženih točk): Gregor Vovko 
(33), Gašper Hren (33), Blaž Cimperman (34), Aleš Trtnik (32), Tamara Do-
lenšek (32), Žiga Lovšin (33), Marjan Moderc (30), Simon Repar (32) in Matej 
Lenarčič (30), ki ga na žalost ni na fotografiji.

Devet zlatih!
Vsi maturantje Gimnazije 
Želimlje uspešni v prvem roku. 
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Vzgoja in izobraževanje

Blaž, najprej mi povej, kako si preži-
vel maturo? Je bila naporna ali pa si jo 
doživljal kot vsako drugo preverjanje?

Maturo sem pravzaprav doživljal kot 
vsako drugo preverjanje znanja, je pa na-
porna, še posebej, če želiš doseči boljši 
rezultat.

Kako si doživljal ta napor?
Osebno sem ga doživljal predvsem kot 

dolgotrajno sedenje za knjigami, torej je 
bil glavni napor učenje samo, za katero 
sem porabil kar precej časa. Nimam pa 
kakšnih težav glede psihičnega pritiska, 
živčnosti ali treme pred preverjanjem.

Na koncu maturitetnih pol piše »Za-
upajte vase in v vaše sposobnosti«. To-
rej zaupaš vase?

Ja, zaupam. Če vem, da sem se učil to-
liko, kolikor sem se le mogel, vem, da ne 
more iti kaj posebej narobe.

Si pričakoval tako dober rezultat?
Ne. (širok nasmeh) Me je presenetilo.
Popolnoma?
Računal sem na to, da bom zlat, ker so 

mi vsi govorili, da bom. Da pa bom do-
segel vse točke, si pa nisem mislil. To je 
bilo res presenečenje.

Je bil ta izreden rezultat na maturi 
nagrada za štiriletno trdo delo?

Ja, lahko bi rekel da, saj vsa štiri leta v 
gimnaziji nisem imel nobenih težav.

Kako si se pripravljal na maturo?
Priprava na maturo je v bistvu potekala 

vsa štiri gimnazijska leta. Torej s sprotnim 
učenjem. V enem mesecu, ko sem se in-
tenzivno pripravljal na samo preverjanje 
znanja, se pač ne moreš naučiti snovi vseh 
štirih let srednje šole. Časa je ravno dovolj 
za ponovitev in utrditev snovi, ne moreš 
pa predelati snovi skozi vsa štiri leta.

Katera izbirna predmeta si še izbral 
poleg obveznih slovenščine, matemati-
ke in angleščine?

Fiziko in geografijo.
Za kateri predmet pa si se najdlje 

pripravljal?
Mislim, da je bila to slovenščina.
Zakaj? Slovenščina je bila zame nekako naj-

težji predmet. Predvsem književnost. 
Tudi letošnja maturitetna romana me ni-
sta posebej pritegnila. No, morda nekoli-
ko Pilmico (avtorja Milana Dekleve, op. 
a.), Kundera (Neznosna lahkost bivanja, 
avtor Milan Kundera, op. a.) pa čisto nič.

Večkrat se razpravlja o smiselnosti 
mature. Nekateri bi jo odpravili. Kaj ti 
meniš? Je prav, da srednješolsko izob-
raževanje končamo z nekim krovnim 
preverjanjem znanja?

Mislim, da je zaključni izpit oziroma 
matura primerna kot nekakšen celosten 
zaključek srednjega šolanja. Z njo srednja 
šola postane nekakšna celota. Lahko bi 
bila sicer izpeljana bolj enostavno. Zdi se 
mi, da je vse skupaj malo preveč kompli-
cirano, na enkrat se dogaja preveč stvari, 
hkrati pa je časovno precej razvlečena. Za 
morebitno ukinitev mature pa nisem.

Meniš, da je selekcija pri vpisu na 
univerzo potrebna?

Prav je, da je selekcija. Prav je, da se 
upošteva sposobnosti, saj vsi – po mojem 
mnenju – nismo za vse.

Zlati maturant 

Tajnica šolske maturitetne komisije mag. Julijana Dolenšek in Blaž Cimperman

Med devetimi zlatimi maturanti je vseh 34 možnih točk dosegel Blaž Cimperman z 
Vrha nad Želimljami.

Na topel avgustovski popoldan sem se oglasil na domu zlatega maturanta Blaža 
Cimpermana, ki je na letošnji maturi dosegel vseh 34 možnih točk. Fant asketskega 
izgleda me je sprejel s širokim nasmehom in močnim stiskom roke. V senci njegovega 
doma na Vrhu nad Želimljami sva se pogovarjala o njegovem doživljanju mature in 
nekoliko pogledala v prihodnost.
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Maturo prevajamo tudi kot zrelostni 
izpit. Se sedaj, po uspešno opravljeni 
maturi počutiš (bolj) zrelega?

Občutek pravzaprav ni nič drugačen, 
čutim pa neko prelomnico, zlasti po tem, 
ko te v srednji šoli štiri leta opozarjajo na 
maturo.

Obiskoval si Gimnazijo Želimlje, ki 
je zasebna verska šola. Se ti zdi, da ti je 
dala kaj več kot kakšna državna šola?

Absolutno mi je dala več.
V čem se kaže ta dodana vrednost?
Za gimnazijski zbornik ravno pišem 

kratek oris svojih štirih let na Gimnaziji 
Želimlje. Tako sem ravno razmišljal, kako 
lepi so odnosi dijak – dijak, učitelj – dijak 
in učitelj – učitelj. Ne vem, da bi bili od-
nosi še na kateri srednji šoli tako dobri. To 
je verjetno posledica majhnega kolektiva, 
tako med učitelji kot med dijaki. V gimna-
ziji sta samo dve paralelki. Zaradi tega se 
lahko med sabo dobro spoznamo in tudi 

povežemo. Velikega pomena je tudi čas, 
ki smo ga s šolo preživeli recimo na Po-
horju, kjer smo se neformalno družili, in 
to nas je še bolj povezalo. Med sabo smo 
se dobro spoznali in se tako tudi veliko 
lažje razumeli in eden drugega sprejema-
li, kadar je prišlo do nesporazumov.

Kakšni pa so tvoji načrti za naprej?
Jutri imam vpis na Fakulteto za stroj-

ništvo. Kaj točno bi rad delal v življenju, 
še ne vem, je pa strojništvo dovolj širok 
program oziroma študij, da se bo skozi 
čas zagotovo pokazalo, kaj točno bi rad 
delal.

Sedaj te čakajo najdaljše počitnice. 
Imaš kakšne posebne načrte?

Potem ko so se zaključila maturitetna 
preverjanja znanja, sem začel delati. V 
drugem delu avgusta grem s sestro in star-
ši na morje, v začetku septembra pa me 
čaka s sošolci še končni izlet na dalma-
tinski otok Brač, ki smo si ga organizirali 

čisto sami in samo zase. Predvsem zato, 
da se spočijemo.

Resnično vam želim, da se boste imeli 
lepo.

Bi želel za konec najinega pogovora 
dati kakšen nasvet bodočim maturan-
tom in maturantkam?

Pravzaprav bi. Naj se nikar ne bojijo 
mature, na katero učitelji stalno opozarja-
jo. Prav je, da se zavedajo, da jih matura 
čaka, ni pa se potrebno zaradi le-te pre-
več psihično obremenjevati. Trudite se po 
svojih najboljši močeh in uspeh bo zago-
tovljen.

Blaž je preprost fant, ki ve, kaj hoče. To 
so pokazali njegovi kratki, a jasni odgo-
vori. Zrelo dobo svojega življenja je začel 
z odliko in iz srca mu želimo, da bi jo tako 
nadaljeval tudi v prihodnje.

Pogovarjal se je
Iztok Petrič

Mnogi izmed vas gotovo še niste sli-
šali, kako se skavti pogovarjamo o kraji 
zastave. Pa naj vam na kratko razložimo, 
za kaj pravzaprav gre. To je igra, ki se jo 
skavti igramo na taborih in se izvaja po-
noči. Zastavo skozi celo noč čuva straža, 
ki se menja vsaki dve uri in jo praviloma 
sestavljata dva skavta. Pri igri veljajo do-
ločena pravila, ki se jih morajo tako »na-
padalci« kot tudi straža strogo držati.

Izvidniki in vodnice s Škofljice so letos 
taborili v Šentjurju pri Celju. Popotniki in 
popotnice pa smo se odločili, da jim malo 
ponagajamo in jim »ukrademo« zastavo. 
Zato smo se z voditelji dogovorili za ter-
min  ter se  kar dvakrat odpravili na lov za 
zastavo. Za obe odpravi je bil lov, čeprav 
z nekaj zapleti, uspešen. 

Na drugo krajo smo se odpravili trije 
klanovci. Na taborni prostor smo prispeli 

nekaj do polnoči in si previdno ogledali 
območje, naredili načrt ter počakali pri-
meren trenutek. Ko je prišel čas, smo se 
čez travnik in skozi gozd  odpravili proti 
zastavi. Kar naenkrat  se je začela akcija, 
saj nas je straža opazila in zbudila še vse 
ostale. Vse se je odvijalo tako hitro, da si 
komaj dojel, za kaj se gre. Na koncu  je bil 
izid takšen, da smo napadalci ukradli dve 
vodovi zastavci, straža pa je ujedla dva 
naša člana. Dogovorili smo se, da za od-
kupnino za enega talca zamenjamo zasta-
vici, za drugega pa smo jim morali dati še 
nekaj sladkega za pod zob. Po uspešnem 
dogovoru smo se posedli poleg tabornega 
ognja ter še malo poklepetali, nato pa smo 
se poslovili in odpravili domov. 

Po naporni noči nam je zelo prav pri-
šel počitek. Moram pa priznati, da ti taka 
akcija po žilah sprosti nekaj adrenalina ter 

pusti nekaj modric, ampak se splača. Še 
vedno pa je to samo igra. 

Navihana veverica Tea Blatnik

Osnovna šola Škofljica opozarja na 
nevarno prometno točko za učence

Z novim šolskim letom se srečujemo z novo nevarno prometno točko, ki je nastala kot posledica gradbišča za šolo. Dovoz 
na gradbišče prečka šolsko pot, ki je ni mogoče speljati nikjer drugje. Učenci so pri prečkanju makadamske poti izpostavljeni 
veliki nevarnosti, saj je na vozišču veliko težke mehanizacije. Prehod se nahaja v bližini križišča, na katerem redno nastajajo 
zastoji, tako da so vozniki bolj pozorni na promet kot pa na male nadebudneže, ki hodijo v šolo.

OPOZORITE OTROKE NA PREVIDNOST!
S spletne strani

http://www2.arnes.si/~oskofljicalj/

Kraja zastave na skavtskem taboru 
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Po dolgem času smo spet dočakali naj-
boljšo skavtsko dogodivščino – poletni 
skavtski tabor. Skoraj vsi škofljiški izvid-
niki in vodnice smo se v torek,  17. julija, 
zbrali na železniški postaji na Škofljici in 
se z vlakom odpravili na dolgo potovanje 
v Šentjur pri Celju. 

Prvi dan smo v največji vročini po-
stavljali šotore in ostale nujne zgradbe, 
kot so ognjišče, WC ... Za zaključek dne-
va smo imeli dobro večerjo ob tabornem 
ognju. Po večerji pa smo prepevali dolgo 
v noč. Zjutraj smo, kot da ni nihče utrujen 
od prejšnjega dne, vstali, telovadili, jedli 
zajtrk in pospravljali šotore. Ta jutranji 
proces se je ponavljal ves teden. Vsako 

jutro smo tudi dvignili zastavo in jo zve-
čer pred spanjem spustili.  Seveda so nas 
voditelji vsak dan znova polno zaposlili: 
postavljali smo kuhinje, imeli vodne igre, 
spoznavali okoliške vasice, preživeli noč 
v bivakih ... in še veliko zanimivih stvari. 

Ena od najboljših in najzanimivejših pa 
je bil seveda krst, kjer smo vse tiste, ki 
so bili prvič na taboru, krstili in jim dali 
skavtska imena. Kot se za skavte spodobi, 
je bil krst milo rečeno bolj umazan. Po kr-
stu smo zakurili taborni ogenj, ob katerem 
smo peli, se igrali ter pekli hrenovke in 

tvist (skavtski kruh).  Ob 23. uri smo se 
tako kot vsak večer odpravili  spat in ob 
ognju sta ostala samo še dva skavta oziro-
ma skavtinji, ki sta pazila tabor in zastave, 
da jih ne bi kdo ukradel. S tem ne mislim 
tatov, ampak skavte. 

Veselje  se je končalo, v nedeljo, 22. 7., 
ko so po nas prišli starši in nas odpeljali 
domov. Seveda smo prej imeli še sveto 
mašo in kraljevsko pojedino, z vso hrano, 
ki so jo prinesli starši.

  
Radodarna kuna Nina Blatnik

TABOR 2007 – Šentjur pri Celju

KUD Škofljica 
vabi na poučno in zabavno prireditev 

VEČER POD KOZOLCEM, 
ki bo v petek, 14. 9. 2007, ob 19. uri pod 

Javornikovim kozolcem pri piceriji Ona na 
Škofljici. 

Spoznali bomo pomen voda, življenje 
mlinarjev, ribičev ...

 in okušali dobrote – iz mlina ... na mizo. 
 

Prijazno vabljeni!

Fotografska sekcija KUD Škofljica
vabi na otvoritev

FOTOGRAFSKE 
RAZSTAVE,

ki bo v torek, 11. 9. 2007, ob 19. uri
v kulturni dvorani Občine Škofljica.

Svoje fotografije bodo predstavili
udeleženci začetniškega tečaja. 

 
Prijazno vabljeni!
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venije; letošnje leto pa je bilo posvečeno 
obnovi nekdanje cerkvene ure. 

V letu 2007 je bila torej ponovno se-
stavljena stara mehanska ura z letnico 
1892, ki je po pričevanju starejših kraja-
nov delovala vse do 2. svetovne vojne. 
Ura s svojimi 288 deli je bila med vojno 
razstavljena, njeni elementi pa preneseni 
na cerkveno podstrešje, kjer so bili najde-
ni ob popravilu strehe leta 1989. Najdene 
dele je sestavil in manjkajoče nadomestil 
z novimi Andrej Ciber s Pijave Gorice, 
tako da ura danes po dolgem času zopet 
deluje in si jo je tudi možno ogledati v 
zvoniku.

Na dan svetega Janeza Krstnika so se 
prvič po mnogih letih zavrteli urini kazal-
ci na zvoniku, prav tako pa sta se oglasi-
la zvonova, ki krajanom zopet sporočata 
čas. Tako se je obudila tradicija, ko so ne-
kdaj cerkveni zvonovi merili ure kmetom 
na polju in omogočali sledenje času tudi 
ostalim prebivalcem preteklih dob. Bitje 
cerkvenih zvonov, ki so oznanjali uro, je 
tesno povezano s krajem, saj o tem govo-
ri mnogo lokalnih prigod. Morda bo po-
novna oživitev ure omogočila nastajanje 
novih zgodb in tako na svoj način dodala 
svoj prispevek kraju in življenju tamkajš-
njih ljudi.

Svetišče in kulturni spomenik na Pijavi 
Gorici je z obsežno obnovo postal neke 
vrste časovni trak, saj prikazuje različna 
obdobja, ki so izoblikovala cerkveno ar-
hitekturo in njeno opremo. Obiskovalec 
cerkve tako lahko opazuje srednjeveške 
freske, gotska okna, baročni oltar v svoji 
prvotni obliki, v baroku predelano ladjo 
in v novejši dobi dodelan zvonik za zvo-
nove, ki naznanjajo čas in vabijo ljudi k 
sveti maši. 

Andrej Ciber in Nataša Kovačič

Ura pred ...

... in po obnovi

Cerkev na Pijavi Gorici je bila zgrajena 
in slikarsko okrašena v 15. stoletju, dve-
sto let kasneje je barok v ladjo namestil 
banjast obok, ozka gotska okna pa zame-
njal z večjimi, ki so dopuščala več svetlo-
be; prav tako v baroku so v prezbiterij po-
stavili nov, bogato okrašen oltar. Letnica 
1898 na zvoniku govori o delu na cerkve-
nem stolpu, ki so ga po požaru zvišali, in 
sicer za višino urine številčnice. Ogenj je 
stopil zvonove, z novimi pa so jih zame-
njali šele leta 1923. V 20. stoletju je bila 

k cerkveni ladji prizidana učilnica s cen-
tralnim ogrevanjem, v prezbiteriju in ladji 
je bil položen nov tlak, cerkev je v tem 
obdobju dobila še sedanjo oltarno mizo. 

V času od 1988 do letošnjega leta so bila 
izvedena različna obnovitvena dela, ki so 
prinesla novo bakreno streho na zvoniku, 
napeljan je bil strelovod, vgrajeni so bili 
elektro priključek, elektrifikacija zvonje-
nja, stopnice in polkna v zvoniku, novo 
pridobitev pa poleg naštetega predstav-
ljajo še klopi. V sklopu obnove je cerkev 

dobila sedanjo streho na ladji ter fasado, 
sledila je prenova obzidja, izdelava drena-
že ob cerkvi, vgraditev cisterne za kurilno 
olje, okoli zvonika in na glavnem vhodu 
pa je bil položen tlak. Proti izteku del se 
je poskrbelo še za restavriranje gotskih 
fresk, obnovo kora, beljenje cerkve, na-
meščene so bile nove orgle in ozvočenje; 
leta 2006 se je v prezbiterij z obnove vr-
nil še baročni oltar, čigar restavriranje je 
kot vsa ostala obnovitvena dela usmerjal 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slo-

Kultura

Obnovljen kulturni spomenik na Pijavi Gorici
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Otroci radi ustvarjajo, njihova domišlji-
ja je brez meja, njihovo kreativnost mo-
ramo spodbujati, zato smo tudi to poletje 
poskrbeli za pestro dogajanje v Knjižnici 
Škofljica. Julija in avgusta so potekale že 
tretje poletne ustvarjalne delavnice, ki jih 
je obiskalo mnogo otrok. Vodili sva jih 
Katja in Lea Mederal.

Mladi ustvarjalci so bili zopet na delu, v 
štirih delavnicah, ki so potekale ob torkih 
dopoldne, so otroci lahko ustvarili najraz-
ličnejše izdelke iz gumijaste pene, rože iz 
krep papirja, obeske za ključe, verižice in 
uhane iz fimo mase in perlic. 

Za najmlajše je bilo najbolj interesant-
no izdelovanje iz gumijaste pene, saj se 
otroci lahko z gumijastimi ribami, hobot-
nicami in račkami igrajo tudi v banji, ko 
se kopajo, saj le-te plavajo na vodi in se 
prilepijo na vodno površino. Nekoliko 

bolj zahtevno in zamudno pa je bilo iz-
delovanje vrtnic in nageljnov iz krep pa-
pirja. Otrokom so bile rože zelo všeč, saj 
so izgledale, kot bi bile prave. Nekateri so 
jih naredili cel šopek. Najbolj raznoliki in 
originalni izdelki pa so nastajali iz fimo 
mase. Ta masa je zelo podobna plasteli-
nu, tako je pod spretnimi prstki nastajalo 
veliko živalskih oblik, uhanov ter ogrlic. 
Doma pa so izdelke spekli, da so se strdi-
li. Za izdelovanje iz perlic pa so bila nav-
dušena predvsem dekleta, saj so si lahko 
izdelala najrazličnejši nakit.

Menim, da so delavnice  otrokom ostale 
v lepem spominu in da nanje prihajajo z 
veseljem in vedno v velikem številu. 

Zahvaljujeva se direktorici Knjižnice 
Prežihovega Voranca Mileni Pinter, ki 

nama je omogočila, da sva nakupili ves 
potreben material in delavnice tako uspeš-
no izvedli.

Fotografije in besedilo: 
Katja Mederal

V Knjižnici Škofljica je bilo med počitnicami zanimivo

Mladi ustvarjalci na delu

Pred 65 leti, dne 27. julija 1942 ob še-
sti uri zjutraj, je pred hišo Jerneja Boha 
na Gumnišču (takrat št. 17) pri Kočevski 
cesti ustavil italijanski vojaški tovornjak. 
Italijani so prišli v hišo in zahtevali, da se 
oče obleče in gre z njimi. Bil je namreč 
še v postelji. Prijeli so ga in odpeljali na 
Pijavo Gorico. Šel je brez vsega, tudi zaj-
trkoval ni. Na Pijavi Gorici so najprej ob-
kolili vas. Stiskali so obroč in pazili, da 

ne bi kdo pobegnil. Pobrali so vse moške. 
Naložili so jih na tovornjak in odpeljali 
na otok Rab. Mi smo vedeli, da jih bodo 
peljali mimo naše hiše proti Škofljici in  
naprej. Kam ni vedel nihče. Ob cesti nas 
je stalo vseh šest otrok in mati. Jaz sem bil 
star 13 let (bil sem najstarejši), najmlajši 
brat Polde pa je bil star leto in pol. Mimo 
hiše so jih peljali okrog devete ure. Mahali 
smo mu, on pa je pomahal nam. Še dolgo 

smo gledali za njim, a videli ga nismo ni-
koli več. Umrl je na Rabu 6. 11. 1942, star 
38 let.  Od Pijavčanov so na Rabu umrli še: 
Milan Drobnič (iz Rogovile), Janez Šerjak 
(mežnarjev), Janez Črnogoj, Ivan Bučar in 
Jože Mahne. Ko so se preživeli vračali z 
Raba domov, je na poti umrl tudi Gumniš-
čan Miha Petrič. Pokopali so ga na Reki.
Od Italijanov je bilo slišati tudi, da so jih 
odpeljali na letovišče. Na kakšno letoviš-

Iz zgodovine naše občine

Italijani odpeljali moške v internacijo na Rab
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če so prišli in kako so se tam imeli, vam bodo najbolj povedali 
tile verzi, ki jih je na Rabu napisali edini internirani duhovnik 
Filip Marješič, ki je po vojni stanoval in maševal na Pijavi Gori-
ci. Izročil je naslednje verze:

SRČNI UTRINKI INTERNACIJE NA RABU
Otok Arbe, letovišče, cvet jadranskega morja, 
zdaj postalo zbirališče naroda slovenskega.
Tu so zbrani vsi stanovi – radnik, kmet in advokat,
tu so naši že grobovi; kdaj se vrne nam pomlad?
Družba naša je velika, župnik pa sem le en sam, 
drugih bratstvo me ne mika, ker premalo je za ham. 
Za sedaj so hudi časi, naša je usoda glad. 
Kje so vsi nekdanji krasi, ki jih užil je star in mlad?
Tu uživa se menaža, slaba je kot sam hudič, 
vsaki dan je ista plaža, za trebušček prav zanič.
Buča, hrana za prašiče, v juhi naša slavna jed, 
bolj nas še pečena miče, boljša je kot turški med.
Cerkev sveta, naša mati, ki zamorčke oskrbi,
kaj v pomoč nam hoče dati? Joj, le pildke nam deli!
Otok Arbe, letovišče, cvet jadranskega morja,
zdaj postalo je stranišče naroda slovenskega.
Tu najlepši so sekreti, ki jih ni še videl svet, 
tu mu lahko je umreti, če na stran gre v grob preklet.
Za priboljšek je kantina, prazna je kot votel sod. 
Dosti nam je prazna slina, naj jo hitro vzame zlod.
Naša radost – to so boni, ki dobiti jih ni moč,
zanje se dobe bonboni, vsa uteha naših koč.

Naše koče so kolibe, dosti slabše kot za pse, 
proti dežju so brez hibe, notri lahko se umre.
Jojme, bila je poplava, na Mihaela strašna noč, 
taborišče, vsa planjava, je čutila vodno moč.
Kaj prihodnost nam prinese, v strahu se sprašuje vsak,
kakšne še dobimo bese, kam nas vodi še korak?
Vendar pa velja korajža, le kloniti nam nikdar.
Prišla bo domov nam rajža, spet naš rod bo gospodar.
Spas edino so paketi, sonce žarko naših dni,
slavo njim je lahko peti, boljši so ko vsaka uš.
Narod strada vedno huje, kuhar vsak se pa redi. 
Gladni raji ukazuje in ji batine deli.
Naši kapi – desetarji, krepke porcije dobe,
skrbni kampu so redarji, zase pa najbolj skrbe.
So pisarji grand gospodje, mnoga briga njih je utvar, 
pošta, delo, drugo bodi razen bede vse jim mar.
Karabinjeri, oficirji, tam v kapeli je mrk stražar, 
taborišča so hudirji, sredi njih pa je oltar.
Maša v kampu dneve svete, mnogim tužnim čas vesel, 
drugim pa je klic prosvete; kdaj budalost vrag bo vzel?
Črna borza, mesto svoje, tam se zbira mnog bandit, 
špekulantov črne roje nadkriljuje lopov zvit.
Kje poštenost si domača, brez zvestobe naš je rod, 
je pekla postal igrača, žrtev temnih, oh, zablod!
Narod moj, kako si beden, poln mrkih si napak,
kdaj se dvigneš bolj zaveden, kdaj postaneš zopet blag!

Zapisal Ivan Boh

Povabilo odgovornega urednika Glasnika
Gospod Ivan Boh je zapisal pomembno pričevanje za našo lokalno zgodovino. Ob tem zapisu vabim vse občane, zlasti starejše, 

ki v spominih hranite raznovrstne dogodke iz vašega življenja ali iz pripovedovanja prednikov (ne mislim le na čas druge sveto-
vne vojne, pač pa tudi na šege, običaje, naravne ujme, večje dogodke, proslave in podobno), da te spomine zapišete in nam jih 
posredujete. Z veseljem jih bomo objavljali in morda, ob dobrem odzivu, v doglednem času tudi izdali v okviru spominskega 
zbornika. Na tak način lahko vsakdo prispeva k ohranjanju preteklosti.

Gospodarstvo in turizem

Podjetje »Prevozi Petrič« naredi prijetno vzdušje
»Prevozi Petrič«, podjetje z Lavrice, ima 

pravi poslovni posluh za svoje stranke. Svo-
jim strankam se znajo izredno prilagoditi. 
Res, njihova dodana vrednost storitev se 
stalno povečuje. Na vsakem koraku se vidi 
velik napredek, posluh in pripravljenost sto-
riti marsikaj za svojo promocijo. 

Ko se pogovarjaš z njihovimi potniki, ne 
manjka hvale za solidne prevoze in njihove 
cene. Kdor se še ni peljal z njimi, naj preveri, 
če je napisano res. Bližnje in daljne tuje kraje 
obvladajo do potankosti. Na napisano so me 
opozorili domači in tuji potniki, ki so se jim 
zaupali.

Fotografija in besedilo
Andrej Pogačnik 
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Gospodarstvo in turizem - Šport in rekreacija

 Na Lavrici na Kamnikarjevi ulici živi 
skromen študent visoke poslovne šole 
Miha Perme. Trenutno ima status absol-
venta. Rojen je bil 2. 10. 1984. Do 15. leta 
je imel hudo bolezen – astmo. Danes pa 
pravi, da je že skoraj ozdravljen prav po 
zaslugi športa.

Njegov konjiček je tek. Začel je s te-
kom na kratke proge od 3 do 5 km. Sedaj 

pa teče na dolge proge, to je 21 km in 42 
km – klasičen maraton. Na Češkem je te-
kel 50 km , leta 2006 pa v Logarski dolini 
75 km. Letos je tekel na Češkem 50 km 
in 100 km v Bielu v Švici nočni tek. Oba 
teka  v 2007 se štejeta za evropski pokal 
v ultramaratonu. V evropskem pokalu je 
6 tekov, da se pa kaj prizna, moraš kon-
čati vsaj 3 teke. Letos 1. 9. 2007 načrtuje 

75 km dolg tek: Celje–Logarska dolina. 
Trenutno je tretji v svoji starostni skupini. 
Če konča tek v Logarsko dolino, bo dose-
gel eno od prvih treh mest. Končana ima 

tudi dva 24-urna teka v Grosupljem pred 
3 leti. Obakrat je zmagal v svoji starostni 
skupini. Če pogledamo presek opravlje-
nih tekov, ima za seboj 7 maratonov. Od 
teh je 3 pretekel v tujini, in sicer v Parizu, 
Trstu in Ferrari. Ima tudi 3 ultramaratone 
na 50 km, 75 km in 100 km. Na daljših 
maratonih je vedno med najmlajšimi, ki 
pretečejo te težke proge. 

Prava promocija Slovenije
Junija letos smo imeli uspešno srečanje Gradišča-

nov  Slovenije v naši občini. Med njimi so bili tudi 
Gradiščani iz okolice Trebnjega. Ker pa je trenutno 
čas dopustov, je mala skupinica le-teh tudi počitniko-
vala v Dalmaciji.

Ena sama dobra volja jih je bila. Ob večerih so ig-
rali na harmoniko ter še marsikaj in ubrano prepeva-
li. Na ladjici Kraljica Jadrana, s katero so križarili, 
so vsak večer pripravili mali koncert. Domačini po 
otokih Korčula, Hvar, Vis ter v Dubrovniku in mnogi 
evropski turisti so jih občudovali in nagrajevali z bur-
nim ploskanjem. 

Mogoče je pa tudi tak nastop kamenček več za 
promocijo Slovenije. Vsak primeren nastop je korak 
naprej k slovenski prepoznavnosti. Samo dvignjen 
kozarček šampanjca ter nekaj jecljavih besed naših 
politikov, ki pogosto govore le fraze, je preprosto 
premalo. Slovenija rabi dejanj in res pravih ljudi, ki 
znajo Slovenijo predstaviti, ne pa kvazidiplomatov iz 
politike.

Fotografija in besedilo
Andrej Pogačnik

Šport in rekreacija

Tekač maratonec Miha Perme
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Ima veliko željo narediti evropski po-
kal in preteči še kakšen maraton v jese-
ni. Po končani diplomi pa si želi, da bi se 
ustrezno izobrazbi zaposlil. Do sedaj še ni 
bil štipendist. Prav vesel bo, če bo dobil 
kakšnega sponzorja ali celo delodajalca, 
da bi si začel ustvarjati novo življenje. 
Morda mu bodo pa zvezde in dobri ljud-
je naklonjeni. Pri svojih zadanih ciljih je 

zelo vztrajen.
Tedensko trenira 3 do 5 dni po 1 do 2 

uri na dan, ob vikendih pa so treningi dol-
gi do 3,5 ure na enoto treninga. Dvakrat 
na teden še plava in nabira moči. Pri teh 
dejavnostih ne bo ostal, saj bo začel na-
birati moči še na športnem kolesu. 

Če bo mogoče, bo v bodoče združil pla-
vanje, kolesarjenje in tek v triatlon. Ob tej 

priliki je še povedal, da se je treba pri teh 
športih marsičemu odpovedati. 

Zaželimo mlademu zanesenjaku zdrav-
ja in še mnogo športnih uspehov in kolajn. 
Ima jih že kar za eno celo steno. 

Fotografiji iz arhiva Mihe Permeta
Besedilo Andrej Pogačnik

Šport in rekreacija

Košutica
Ta precej osamljen vrh, visok 1968  m, 

se dviguje vzhodno od Ljubelja. Leži v 
glavnem grebenu Karavank prav na meji 
z Avstrijo, Hajnževo sedlo ga ločuje od 
glavnega grebena Košute, stari prelaz 
Ljubelj pa od zahodno ležečih dvatisoča-
kov Palca in Vrtače.

Potek poti
– z avtom do izhodišča planinske poti: 

Škofljica–Tržič–Podljubelj–Ljubelj (prva 
serpentina v levo);

– planinska pot: Ljubelj (prva serpenti-
na v levo, okoli 900 m)–Planina Korošica 
(1554 m)–Hajnževo sedlo (1701 m)–Ko-
šutica (Baba, 1968 m)–Grunt (1627 m)–
prelaz Stari Ljubelj (1369 m)–Ljubelj 
(1058 m)–izhodišče;

– z avtom proti domu: izhodišče–Pod-
ljubelj–Tržič–Škofljica.

ŠRD Kosec na Košutici
Društvo Kosec je letos organiziralo že tretji planinski izlet: prva tura je vodila okoli 

Triglavskih jezer, druga je peljala na Konja, tokrat pa smo osvojili Košutico. Nanjo se 
nas je šest ljubiteljev gora odpravilo v nedeljo, 19. avgusta. 

Stari Ljubelj

Hajnževo sedlo

Kot je razvidno iz opisa poti, smo 
opravili lepo krožno pot – take imamo v 
naši družbi najraje. Vzpenjali smo se 3 
ure, prav tako dolgo smo tudi sestopali. 
Preden smo osvojili vrh ter si privoščili 
enourni počitek z malico in nejasnim raz-
gledom, smo  doživeli kar nekaj prijetnih 
stvari. Turo smo začeli na približno 900 
m, temperatura zraka je bila ravno pravš-
nja, pot pa zelo prijetno speljana. Poleg 
sladkanja z malinami smo si privoščili še 
uživanje ob več majhnih potokih in po-
gledu na dva gamsa. Kasneje, na sedlu, 
smo jih pod stenami videli celo cel trop 
– bilo jih je več kot deset. Po uri in pol 
ogrevanja smo prišli do Planine Korošica, 
kjer smo si privoščili prve jutranje razva-
de in opazovali pasoče se krave in konje. 
Nato smo jo mahnili čez travnik, se za-
čeli vzpenjati skozi smrekovo in  borovo 
rastje ter ruševje. Prvi razgled se nam je 
odprl na Hajnževem sedlu. Poleg ome-
njenih gamsov smo bili presenečeni tudi 
nad celo vrečo nabranih jurčkov, ki jih 
je v karavanških pobočjih nabral izkušen 
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planinec. Mi smo našli zgolj nekaj planik 
in drugega cvetja. S sedla smo jo ubrali 
na levo po dobro vidni nemarkirani poti 
in se po žlebu vzpeli do krušljivega gre-
bena. Do druge strani smo si čez nekoliko 
zahtevnejše dele pomagali z jeklenicami. 
Kmalu pa se greben razširi in steza nas je 
pripeljala do vrha z možicem. Ta je za ne-
kaj metrov  višji kot Košutica, ki smo jo 
dosegli takoj, ko smo premagali zadnjo 

škrbino – najzahtevnejši del poti. Žal za-
radi podečih se oblakov nismo bili deležni 
jasnega razgleda na greben Košute, Vrta-
čo, Stol in Begunjščico. Pri malici pa so 
se nam poleg oblakov in le nekaj sončnih 
žarkov pridružile še kavke. Spustili smo 
se po grebenu s stopnicami in lestvijo, ho-
dili po pašniku tik ob meji (dolgo časa nas 
je spremljal vojaški helikopter), nato pa 
skozi gozd po vlažni poti, ki je zahtevala 

pazljivejši korak. Tu je del poti  speljan 
po avstrijski strani. Iz gozda smo šli proti 
staremu mejnemu prehodu, se malo odže-
jali pred kočo na njem ter nadaljevali pod 
do mejnega prehoda Ljubelj, od tam pa ob 
suhem potoku do izhodišča. 

Kljub temu da vreme ni bilo sončno in 
jasno, smo  med premagovanjem 1068 m 

nadmorske višine začutili dovolj sončne 
toplote – bilo je namreč nevetrovno – ter 
videli veliko lepega.

Za ŠRD  Kosec K. Š.
Fotografije Boštjan Briški

Šport in rekreacija

Vrh Košutice

Telovadba za najmlajše
Namenjena je otrokom od drugega leta 

dalje. Skozi igrive telovadne urice bomo 
otroke popeljali skozi atletsko abecedo, 
jih seznanili z osnovami gimnastike, igre 
z žogo. Zato, dragi starši, pripeljite svoje 
nadebudneže in mi jih bomo popeljali v 
svet igrivih športnih uric.

Atletska šola teka za šoloobvezne 
otroke: 

Športno društvo mladih Špela Škofljica 
vabi k vpisu v Atletsko šolo teka  šolo-

obvezne otroke. Namenjena je vsem otro-
kom od prvega razreda dalje. Vabimo pa 
tudi srednješolce, ki bi se radi seznanili 
z atletiko. ŠDM Špela  bo poskrbelo za 
dobro vodene treninge atletike – kraljice 
športov. Seznanili se boste z vsemi at-
letskimi disciplinami. Treningi potekajo 
dvakrat tedensko v telovadnici OŠ Škof-
ljica.

Aerobika 
Aerobno območje je tisto območje, v 

katerem je zadovoljena potreba mišic po 
kisiku. Določata ga aerobna praga: mini-
malni, ko se potrebe po kisiku zaradi po-
večanega napora povečajo, ter maksimal-
ni, po katerem preidemo v t. i. anaerobno 
območje, ko tudi s pospešenim dihanjem 
ne moremo več zagotoviti mišicam po-
trebne količine kisika, ki ga potrebujejo 
za svoje delo. Vsako povečanje intenziv-
nosti v anaerobnem območju povzroči na-
glo nabiranje mlečne kisline, kar se kaže 
v hitri izčrpanosti, slabem počutju ter bo-
lečih mišicah.

Power TNZ     
To je nekaj zate. Prezahtevne ure aero-

bike so vas verjetno odvrnile od tega, da 
bi še kdaj prišli na kakšno skupinsko vad-
bo. Zato vam ponujamo program TNZ-ja 
(trebuh, noge, zadnjica), kjer ob različnih 
stopnjah intenzivnosti lepo oblikujete 
svoje telo. Vadba je sestavljena iz ogreva-
nja, vaj  za krepitev mišic in sproščanja. 
Primerna je za vse populacije in vse sta-
rosti pa tudi za vse, ki se bojite, da bi bila 
intenzivnost prenizka. 

Vpisi potekajo v mesecu septembru 
ob ponedeljkih in sredah od 17.00 do 
17.30 v telovadnici OŠ Škofljica. Atleti-
ka, telovadba in aerobika poteka v telo-
vadnici OŠ Škofljica.

Za dodatne informacije lahko pokliče-
te na tel. št.: 041 604 185 (Špela) ali pa 
si ogledate urnike na naši spletni strani: 
www.atletskiklubspela.si. 

Vabljeni!

Športno društvo mladih Špela 
organizira različne oblike rekreacije
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Bližal se je konec šolskega leta in atlet-
ska tekmovanja so bila v šolah v popol-
nem zagonu. Odvijala so se občinska pr-
venstva in prav tu so člani Športno atlet-
skega društva Špela nastopili odlično in 
se uvrstili na finale državnega prvenstva 
vseh šol v Postojni. 

Matevž in ostali člani so že na občin-
skem prvenstvu dokazali, da smo v klubu 
dobro načrtovali plan treninga. Matevž 
Fakin je že na imenovanem prvenstvu 
tekel državni rekord za osnovne šole. Na 
finale je prišel kot eden možnih zmago-

valcev, vendar je bil zelo samozavesten 
in dobro pripravljen. Vedeli smo, da je na 
štartu kar nekaj tekmovalcev, ki so sposo-
bni, da ga prehitijo.

Štart teka je bil okoli 10. ure v dežev-
nem in mrzlem vremenu. Matevž je odšel 
na ogrevanje, kjer je pokazal malo treme, 
vendar je ta kmalu pošla. Postavitev za 
štartno črto in pok pištole so nemudoma 
pognale v tek vseh 24 tekačev, ki so se 
uspeli skozi občinska tekmovanja uvrstiti 
na finale državnega prvenstva osnovnih 
šol. Matevž se je pognal izza štartne črte, 

kot da bo tekel na 200 m, in povedel že 
v uvodnih metrih. Ker pa je tek dolg 600 
m, še ne pomeni, da ni mogoče, da bi ga 
kakšen tekmovalec ogrozil. Bližalo se je 
zadnjih 200 m in Matevž je bil še vedno 
na prvem mestu, vendar se mu je v ozadju 
približeval tekač iz Kranja, tam pa je stala 
tudi trenerka Špela, ki je v en glas spod-
budila Matevža naj začne »finiširati«. 
Matevž je zbral še zadnje atome moči in 
odtekel zadnjih 200 m kot šprinter – v  cilj 
je pritekel s časom 1:37,36 min in osvojil 
naslov Državnega prvaka na 600 m. Po 
končanem teku je Matevž povedal: Bilo 
je težko, vendar je moj trud poplačan. 

Na finalnem šolskem tekmovanju so iz 
atletskega društva Špela nastopili še:

Nika Petauer, ki je zasedla 6. mesto v 
metu žogice (metala je z leto dni starejši-
mi tekmovalkami), Manca Groznik, ki je 
zasedla 5. mesto v skoku v daljino (ska-
kala je z leto dni starejšimi tekmovalka-
mi), Petra Fakin,  ki je zasedla 13. mesto 
v skoku v daljino, Maruša Mišmaš, ki je 
zasedla 6. mesto v teku na 600 m in  Nejc 
Mele, ki je zasedel 12. mesto v skoku v 
daljino. 

Čestitke vsem tekmovalcev, še posebej 
Matežu Fakinu za naslov državnega prva-
ka in trenerki Špeli, ki nikoli ne obupa in 
s svojim delom dokazuje, da se v društvu 
dobro dela.

Športni pozdrav!

Bajo Dizdarevič,
ŠDM Špela Škofljica

Šport in rekreacija

Matevž Fakin z odličnim tekom do naslova državnega 
prvaka na 600 m

Športno društvo Korenine Škofljica
Lani jeseni je skupina rekreativcev, ki se srečujemo v telovadnici osnovne šole ob torkih zvečer,  ugotovila, da bi lahko na nivo-

ju športnega udejstvovanja v naši občini naredili nekaj več. Ideje so padale kot za stavo in kaj kmalu smo sklenili, da ustanovimo 
društvo z imenom Športno društvo Korenine Škofljica. To je društvo, ki je odprto za vse, ki bi radi še bolj poživili svoje športno 
življenje. Medse smo povabili tudi mlajše člane – mladince, ki so se hitro organizirali, in sad tega je sodelovanje na dveh turnirjih 
ulične košarke v Ljubljani in redna košarkarska liga, ki se odvija na Ježici v Ljubljani. Naši fantje častno zastopajo naše barve, 
ime kluba in našo občino, ter s tem dokazujejo, da se na Škofljici igra dobra košarka. Če so na začetku še malo iskali svojo igro, 
so sedaj že dobro uigrana ekipa in mislimo, da bodo za vsakega nasprotnika v ligi trd zalogaj. 

Tudi mi starejši »mladinci« pri vsem tem ne mirujemo. Vsak torek se preizkušamo v košarkarski igri v naši telovadnici, ki pa 
zaradi aktivnega vključevanja naših mladincev počasi postaja pretesna. Že se veselimo dneva, ko bomo lahko svoje sposobnosti 
dokazovali v novi telovadnici.

V septembru bo društvo ŠD Korenine Škofljica pripravilo turnir trojk  na igrišču pred osnovno šolo. Že danes vas vabimo, da se 
nam pridružite. Naš namen je, da bi čim več mladih in malo manj mladih skupaj preživelo dan v športnem duhu in da bi to idejo 
prenesli na čim širši krog naših občanov. 

ŠD Korenine Škofljica
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Šport in rekreacija

Nova sezona se začenja s septembrom, 
ko bomo prenovljeni ter polni novih idej 
in rešitev poskrbeli za vašo fizično ter psi-
hično kondicijo.

Ni pomembno, koliko ste stari, za vse 
starostne skupine od otrok do starostni-
kov smo namreč poskrbeli ter se skupaj 
z izkušenimi inštruktorji, učitelji, trenerji 
ter zunanjimi sodelavci pripravili za vas.

SEZONA 2007–2008
PREDŠOLSKI IN ŠOLOOBVEZNI 
OTROCI

Program šole športa 
Celoletni program šole športa za pred-

šolske in osnovnošolske otroke zajema 
vse bistvene sestavine otrokove šport-
ne rasti. Z izkušenimi profesorji športne 
vzgoje in inštruktorji za posamezne špor-
te smo razvili program dela, ki zajema vse 
osnovne športne informacije od osnovnih 
bazičnih, motoričnih igric do bolj zaplete-
nih športnih vsebin za starejše otroke.

Skupaj se bomo pripravljali na smu-
čanje, krepili stabilizatorje trupa, se pri-
pravljali na rolanje in tenis, se veliko in 
načrtno igrali ter se zabavali. Pomemben 
poudarek bomo imeli na splošni atletiki 
ter športnih igrah, ki poleg športne rasti 
otrok, pomembno vplivajo na otrokovo 
socialno komponento.

Vsak mesec bomo imeli tudi predsta-
vitve drugih športov od otroške aerobike, 
joge, juda, karateja, hip hop plesa, rola-
nja, tenisa itd., tako da otrokom zagotovo 
ne bo  dolgčas in se bodo z veseljem vra-
čali k nam.

Program hip hop plesa za predšol-
ske in šolske otroke

Celoletni program hip hop plesa teme-
lji na učenju sodobnih koreografij. Nora 
glasba, nori ritmi hip hopa in odlični in-
štruktorji bodo navdušili vaše otroke. 
Skupaj bomo hodili na nastope in se od-
lično zabavali ter trdo trenirali.

Tečaji plavanja za predšolske in 
osnovnošolske otroke 

Za vse vodne navdušence smo poskrbe-
li z organizacijo in strokovnim vodenjem 
začetnih in nadaljevalnih tečajev plavanja 
na Fakulteti za šport.

V športnem okolju z odličnimi učitelji 
in trenerji plavanja smo za otroke pripra-
vili strokoven in efektiven program uče-
nja plavanja skozi celotno sezono.

Nudimo organizacijo rojstnodnevnih 
zabav in izposojo skakalnih trampolinov 
ter napihljivih gradov. Za vašega malčka 
organiziramo in strokovno vodimo rojst-
nodnevno zabavo ali piknik. Lokacijo si 
lahko izberete sami ali pa za njo poskr-
bimo mi. Skupaj z izkušenimi športnimi 
animatorji Športnega izziva boste malčki 
in starši doživeli nepozabno zabavo.

ODRASLI

Aerobika
Za vse navdušence programov skupin-

ske vadbe in za tiste, ki boste to še postali, 
smo poleg klasičnih aerobnih programov 
pripravili še nove zvrsti aerobike, primer-
ne tudi za moško populacijo. Skupaj z iz-
kušenimi inštruktorji fitnesa in aerobike 

bomo poskrbeli za začetnike in tudi tiste, 
ki tovrstne programe obiskujete že dlje 
časa: klasična aerobika, step aerobika, 
slide aerobika, latino mix, programi za 
seniorje, pilates začetna in nadaljeval-
na skupina, body pump.

Vsi podatki o prijavah, terminih, kra-
ju dogajanja in cene bodo objavljeni na 
naši spletni strani www.sportniizziv.com 
konec meseca avgusta oziroma v mesecu 
septembru.

Vse zainteresirane prosimo, da nam do 
konca avgusta svoje želje in prijave sporo-
čijo pisno na naslov: Športni izziv, Mitja 
Lah, s. p., Gumnišče 34, 1291 Škofljica, 
oziroma na elektronska naslova: mitja.
lah@sportniizziv.com ali na telefonsko 
številko: 031 764 915 (Mitja Lah). Pred-
viden pričetek za vse dejavnosti: pone-
deljek, 17. september 2007.

Pohitite, saj je število mest zaradi 
prostora omejeno!

Vse, ki se boste javili na naš naslov s 
svojimi željami, bomo pravočasno ob-
vestili,  katere skupine boste lahko obis-
kovali oziroma kdaj je vpis v posamezno 
dejavnost.

Ekipa Športnega izziva

Pozdravljeni, športniki in športnice!
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Počitnice so žal pri kraju in na veliko 
veselje je pred nami nova plesna sezona. 
A še preden dobro »zaštartamo«, bi vse 
vas in plesalke rada spomnila na nekaj res 
prijetnih zadnjih nastopov. Seveda imam 
najprej pred očmi našo »vseplesno« pri-
reditev Igram rokomet, zatem nastop pom 
para na valeti, nastop vseh treh skupin na 
akademiji ob dnevu državnosti …

Zvezdice, ki obiskujejo podružnično 
šolo Lavrica, so nastopale tudi ob zaključ-
ku šolskega leta. Punce so me pozitivno 
presenetile. Same so naredile postavitve 
in se dogovorile za začetne pozicije rok. 
Dokazale so, da rade nastopajo in uživa-
jo v plesu. Čeprav jih je bilo le šest, so s 
svojo odločnostjo napolnile ves prostor in 
si zaslužile bučen aplavz. Še bolj so me 
presenetile z izdelki, ki so jih zame nare-
dile v šoli. Ob vsem mi je bilo prav toplo 

pri srcu, za kar se jim še enkrat lepo za-
hvaljujem.

Frklje smo nastopile tudi na Gradišču 
nad Pijavo Gorico, kjer so se zbrali prebi-

valci Gradišč Slovenije. Organizatorji so 
postavili velik šotor, kjer se je vse skupaj 
odvijalo. Svoj pečat pa smo prireditvi pu-
stile tudi frklje. Predstavile smo se dvakrat. 
Najprej smo zaplesale miks dveh pesmi, 
večno strastne Carmen in energično slad-
ke, beri Candy Man, Christine Aguilere. 
Medtem so zaplesale še 30+ in dodobra 
ogrele razpoloženo publiko. Nato je pri-
šla na vrsto najina (Kristina in Janja) tek-
movalna pom točka parov. Občinstvo sva 
navdušili, a tudi nasmejali, saj sva zaradi 
prašnih tal imeli črne hlače čisto bele. Po 
nastopu so naju ustavljali ljudje in nama 
čestitali, da sva bili »dobri v zraku«, saj 
koreografijo sestavljajo zahtevni skoki, ki 
so posebna atrakcija za vse, ki pom pon 
plesa ne poznajo. Starejši moški pa naju 
je celo prosil, če naju lahko slika. Seve-
da sva privolili. Obiskovalci prireditve so 
bili res fantastični in prav vse smo plesale 
s takim užitkom kot že dolgo ne. Gradišče 
smo zapustile s ponosom ter upanjem, da 
bo v prihodnjem plesnem letu takšnih na-
stopov čim več.

Za konec le še povabilo za vse tiste, ki 
se nam želite pridružiti. Vse informacije 
najdete na naši spletni strani www.frklje.
com. Plesni pozdravček!

Frklja in »zvezdica« Janja Trope

Šport in rekreacija - Pisma bralcev

V novo plesno sezono s prijetnimi spomini

Pisma bralcev

Na preteklo sodelovanje
Že v zadnjem Glasniku sem se hotel prejšnjemu uredniku Glasnika, gospodu Petru Palu, zahvaliti za sodelovanje, pa mi ni uspelo. 

Menim, da zato ni nikoli prepozno, zato naj se mu zdaj zahvalim z besedami tega zapisa. 
Z njim sem bil, lahko bi rekel, v več kot tovariških odnosih, ki jih imam s službenimi ali stanovskimi kolegi.
Bila sva na neki vmesni stopnji prijateljstva, saj se ne obiskujeva kot zvesti prijatelji, temveč me je Peter večkrat prijateljsko 

vzpodbujal, naj brez zavor pišem o vsem, kar me teži ali česar se vrednega veselim v svojem okolju, v katerem se gibljem. Dostikrat 
me je proti dnevu redakcije spodbujal, čeprav sva se v nekaterih stvareh razhajala, naj ne omahujem, ali bi ali ne bi oddal pisanja, s 
katerim je želel povečati pisanost Glasnika. Brez zadrege lahko rečem, da je s tem načinom dela gojil in spodbujal kulturo pisanja 
in se mu po tem občilu, pri katerem sva sodelovala, zahvaljujem za njegovo delo.

Anton Mušič
Škofljica
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Ukinjena potujoča trgovina
V naši vasi smo imeli potujočo trgovino 3-krat tedensko. Bili smo zadovoljni, saj nas je trgovina  oskrbela s kruhom, mlekom, 

burekom, pecivom, šofer Marko pa nam je pripeljal tudi po naročilu. Prišlo nam je zelo prav, saj v naši ulici živi nekaj vdov, ki smo 
brez prevoza ali  brez vozniškega izpita in precej stare. Ker Marka na pričakovani dan ni bilo, sem ga poklicala, pa mi je povedal, 
da je v naši vasi premalo odjemalcev. In tako Marka s potujočo trgovino ni več.

V imenu vseh nas prosim, da storite kaj za nas, ki smo tako odrezani od trgovine, da ne bomo še lačni. Živil, kot sta mleko in kruh, 
pač ne moreš imeti na zalogi.

Hvala!
Angela Žibert, Gradišče

Zahvala za pomoč
Iznenada sem se znašla brez prevoznika. Poklicala sem predsednico DU Škofljica Jelko Pangerc, ki mi je priskrbela patronažno 

sestro Majdo Zalar, ki me je že takoj drugi dan obiskala. Obljubila mi je, da mi bodo priskrbele prevoznico. Že naslednji dan je bilo 
vse dogovorjeno. Istočasno mi je zmanjkalo zdravila, tudi tega sem dobila že isti dan na dom.

Zahvaljujem se vsem sodelujočim, ki so tako zavzeto in nesebično pomagali človeku v stiski.
Občani in upokojenci DU Škofljica bodite ponosni na te žene, ki so tako organizirane.  Res smo izbrali ta prave.
Hvala vsem vam in še vsaki posebej!

Angela Žibert, Gradišče

Pisma bralcev

Podoba Cerkve v naših občilih
V tem mesecu smo v časniku Družina 

brali, kako so naša javna občila še vedno 
nestrpna do Cerkve, kot da smo še vedno 
v prejšnjem režimu. Ko si verniki, ki smo 
Cerkev, želimo, da bi  bili zakonsko ize-
načeni z ostalimi državljani, se v različnih 
javnih občilih, namesto da bi pomagali 
urejevati te stvari, v odgovor vsakodnev-
no pojavljajo napadi. Preden preidem na 
podatke v medijih, naj povem, kar je sicer 
vsem znano, da niti za poučevanje vero-
uka Cerkev od države ne dobiva nobene 
pomoči (v tem smo poseben otok sredi 
Evrope), čeprav ta vzgaja najbolj zve-
ste (lojalne) državljane, ki za povrh tudi 
največ prispevamo v davkoplačevalsko 
malho. V tem segmentu nismo izenače-
ni s šolo, čeprav ta naše otroke v veliki 
meri vzgaja še v ateističnem duhu in bi 
po ustavi morali imeti zagotovljene enake 
pogoje.

Vse cerkve moramo tudi graditi in vzdr-
ževati verniki sami, prejšnja ljudska drža-
va je pomagala tako, da nam je na vse-
mogoče načine metala polena pod noge. 
Ob tem si predstavljajte, da bi državljani 
vse kulturne objekte (gledališča, opere, 
muzeje) in športne objete vseh vrst morali 
graditi sami, država bi nas pa pri tem na 
vse mogoče načine ovirala.

Za trenutek se ozrimo še na naše grado-
ve, za katere je skrajno mačehovsko skr-
bela bivša totalitarna država. Vsi vemo, 
da so bili mnogi brez potrebe požgani in 
da so redki tisti, katerim se je namenjal 

davkoplačevalski denar. Le-ta je običaj-
no poniknil v druge črne fonde. (Spom-
nite se, koliko obnovitvenih projektov, 
ki so požrli ogromno denarja, je doživel 
Ljubljanski grad, pa še danes kaže precej 
nedokončano podobo in je s tega vidika 
vzpenjača vprašljiva.) Tako je samostojno 
Slovenijo večina gradov dočakala v izred-
no klavernem stanju, tudi naš grad Lisičje 
je »zgubil« vse pomožne objekte, ki so po 
drugi vojni še stali.

Nadaljujem naj z zgoraj obljubljenim, 
saj so ugotovitve še čisto sveže in tako sta-
nje zelo žalosti nas katoličane. Kot narod 
smo torej še vedno zastrupljeni s komu-
nistično, totalitarno zapuščino. Še vedno 
sovražno naravnanost do vernikov nam 
pokaže zbir pisanja o slovenski Cerkvi. 
V devetih mesecih, od septembra 2006 do 
letošnjega maja, je bilo v osrednjih slo-
venskih javnih občilih napisano veliko 
negativnega o Cerkvi: Dnevnik 47, Večer 
46, Delo 35, Mladina 18, Mag 14, Pop TV 
36 in TV Slovenija , I. program, 29. Sku-
paj 225 negativnih prispevkov o Katoliški 
cerkvi, ki so slabonamerni, informacijsko 
zavajajoči, brez  (skoraj) vsake resnice in 
lažnivo rišejo podobo slovenske Cerkve, 
ki jo sestavljamo vsi verniki, z vrhom Kri-
stusovega naslednika na Zemlji, Svetega 
očeta – papeža, do najmlajšega krščenega 
v Kristusu. Občasno naši mediji prispeva-
jo tudi objektivne in kvalitetne prispevke 
o družbeni koristnostni Cerkve (tj. vseh 
katoličanov), vendar pa po verodostojnih 

izsledkih pomožnega škofa Petra Šrumpfa 
že ena kapljica strupa (biološko) zastrupi 
ogromno količino vode. Tu pa nastopa še 
dejstvo, da sta laž in podtikanje mnogo 
prepričljivejša od resnice.

Gornji stavki nas v kratkem seznanjajo 
o stanju naše družbe po petdesetletnem 
pranju možganov, katerega posledice so v 
različnem obilju prisotne v slednjem dr-
žavljanu (tudi v moji zavesti je prisotno 
obilje samocenzure), ki je bival na ozem-
lju totalitarne SFR Jugoslavije, ki nam jo 
je priborila naša slovenska NOB. Zelo bi 
bil vesel, da bi mi dokazali, da preveč črno 
gledam, vendar je v resnici stanje takšno, 
da obstajajo močne težnje, da demokratič-
na država ali občina pozlati našo nečedno 
preteklost, ko še niti pokopali nismo svo-
jih pomorjenih bratov in sester.

Resnično smo še zelo na začetku poti na 
tem področju, čeprav so spričo uspešnosti 
in blagostanja v nas uprte oči vse Evro-
pe. Še vedno ostaja možnost, da se rešimo 
strahu in manjvrednostnega kompleksa; 
bratom na drugi strani pa, da se poglobijo 
v grešnost svojega ravnanja, se zamislijo 
nad krivičnostjo privilegijev.  Brez vsa-
kršnega revanšizma se eni in drugi na 
sredini zasutega zdajšnjega prepada v ob-
jemu napotimo na sožitno svetovno pot. 

Tako nam Bog pomagaj !

Anton Mušič

Škofljica
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Mojemu prijatelju Bojanu Pudgarju v spomin
Veš kaj, stari! Takole se pa nisva zmenila! Tole je spet ena tvojih norih idej, da odi-

deš, ne da bi rekel adijo! Kaj pa najina kava? Kaj pa praznovanje rojstnega dneva? 
Ob Evinem rojstvu si mi rekel »super stara, še en, ki bo žural z mano«. Pa si odšel, 
še preden bi lahko prvič skupaj pihala svečke. Na tvojih 30. 

Res se v zadnjem času nisva dostikrat videla. Vendar mi bo dolgčas. Neznansko 
dolgčas. Sploh si ne predstavljam, da ne bo nikoli več zazvonil telefon in se boš 
oglasil s kakšno noro idejo ali pa le prijazno besedo. Vse skupaj se mi zdi medlo, 
nekaj manjka. Morda kakšna začimba. Kdo si bo sedaj zlil toliko tabaska na pico, 
da bo vsem okoli slabo, ti boš pa navdušeno jedel, kljub velikim potnim kapljam? In 
kdo bo navdušeno tlesknil z rokami in rekel »akcija«? In kdo bo spesnil poročilo o 
žuru ali narisal kakšno ribo zame? Ali s Florijem posnel pot v šolo? Kdo se bo čudil 
Vesni zaradi količine prebranih knjig? In kdo bo navdušeno pripovedoval o svojih 
nečakih?

Se mi zdi, da je vse skupaj en štos. Kot je rekel X, da je bilo onemu zgoraj dolgčas, 
pa te je poklical, da narediš en dober žur. Jaz pa kar čakam, da se vrneš s Korčule. 
Čakam kot takrat, ko si se sicer zadržal dlje, kot si mislil, pa si vseeno prišel dovolj 
zgodaj, da nisi zamudil Petrine poroke. Na mojo poroko smo nazdravili, vino za 
tvojo pa spili ob tvojem odhodu. Ali kot je odmeval Sinatra:  I Did It My Way.

Ampak jaz sem prepričana, da se bova spet videla. Da mi boš ti pripravil »wellco-
me party«. In da bo takrat končno dovolj časa, da v miru spijeva kavo.

Do takrat pa obljubim, da bom z Evo pihala svečke tudi zate.
Fish (Barbara Dorić)

Odšli so

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame

SILVE URBAR
1932–2007

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno 
sožalje, darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala gospodu župniku za oprav-
ljen obred. Hvala Društvu upokojencev Škofljica in vsem, ki ste jo v tako velikem 
številu pospremili na njeni zadnji poti.

Hči Majda z družino
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Obvestila in nasveti

Maršičev kotiček 

Ob zdravi hrani je sončenje koristno
Tisti, ki pretežno delajo in živijo v za-

prtih prostorih, komaj čakajo na dopust 
in poletje, da bi se nasončili in  nabrali 
zdravja za hladne dneve. Zadnja leta  pa 
se mnogi ne upajo na sonce, tudi v času, 
ko ne sije več navpično. Širijo  se novi-
ce, da bodo zboleli za rakom, če se bodo 
sončili.

Pa poglejmo, kaj je o tem zapisal zdrav-
nik dr. Zane Kime v knjigi z naslovom 
Sončenje: Zdravi ljudje ne dobijo raka, 
dobijo ga samo bolni! Sončenje je zdra-
vo, čim več sonca prejme telo, tem manj-
ša je možnost obolenja za rakom. Pod 
sončnim vplivom pride na površje kože 
več maščob, rakavih snovi in holesterina. 
To je zaželeno, saj je rakave snovi vendar 
potrebno izločiti – kot je zaužita hrana 
pripravljena s cvrtjem ali pečenjem na 
maščobi. Našim  celicam primanjkuje 
kisika, zato preprosto ponorijo in motijo 
telo kot paraziti. Poglavitni povzročitelji 
kožnega raka so: beljakovinska hrana ži-
valskega izvora, še posebej meso in mes-
ni proizvodi,  mleko, jajca in nasičene 
živalske maščobe.

Zdravnik dr. Bieler pa ugotavlja: Rak 
katerega koli dela telesa je vedno končni 
stadij prehranjevanja s slabo hrano, po-
manjkanja kisika, čiste vode, počitka, 
spanca in gibanja. Ko bomo enkrat spre-
menili svoj življenjski slog in z njim pre-
hranjevalne navade tako, da bomo začeli 
uživati hrano, za katero smo ljudje biolo-
ško prilagojeni, hrano, ki daje telesu naj-
boljši izkoristek ob minimalni izgubi ob 
presnavljanju, bo tudi manj bolezni. Ta 
hrana pa je: več sveže, in če je le mogo-
če, presne hrane, zrelo sadje,  sveže zele-
njave, orehi, lešniki  in semena. V dnev-
no življenje pa vpeljimo slog naravnega 
zdravja, to pa je: dovolj počitka,  spanja, 
meditacije in fizične aktivnosti. Pojdimo 
na sonce in z optimalno hrano bomo do-
bili največ energije za doseganje naših 
ciljev: delovnih uspehov, radosti, sreče, 
uživanja in ljubezen; zagotovo ne boste 
nikoli zboleli za rakom ali kakršno koli 
drugo obliko hude bolezni, je še zapisal 
omenjeni zdravnik. 

Zdravnik dr. Shelton pa je napisal: 
Na našem planetu je vir življenja sonce; 
oskrbuje nas s toploto, hkrati pa zago-
tavlja pogoje za normalno prehranjeva-

nje v življenju rastlin in živali. Je enako 
pomembno za rastočega otroka kot za 
rastočo rastlino. Če rastlini odtegnemo 
sončne žarke, izgubi vso svojo obliko, 
njena barva postane manj prepoznavna 
oziroma bela; rastlina postane slabotna 
in povešena prav kakor otrok, ki odkla-
nja sončenje, postane bled, anemičen, 
slaboten in se slabo razvija. Sončenje je 
za nas pomembnejše v času našega raz-
voja, rasti, kot kasneje v življenju, ven-
dar je pomembno v vseh obdobjih..

Skozi ves nezabeležen in zabeležen čas 
prazgodovine so bili naši davni predniki 
na desetine milijonov let, torej ves čas 
svojega življenja, izpostavljeni blago-
dejnosti sončnih žarkov: kadar so iskali 
hrano, se zabavali, igrali, počivali in pre-
življali popolnoma naravni del življenja. 
Živeli so brez oblek, zato jih je sonce lah-
ko objemalo ves čas njihovega življenja 
– bili so bitja Narave v pravem pomenu 
besede. Seveda pa to ne pomeni, da se je 
treba pustiti, da nas sonce ožge in naredi 
mehurje po koži. Prav je tudi, da si glavo 
zaščitimo pred najmočnejšim soncem.

Noseče mamice bi morale biti večkrat 
na soncu, če želijo svoje otroke obvaro-
vati diabetesa, je pokazala nova raziska-
va.

Vitamin D
Vitamin D je nujen za primerno vsrka-

vanje kalcija. Naravni izvor tega vitami-
na je izpostavljanje sončnim žarkom. Po-
treba po vitaminu D se med nosečnostjo 
podvoji. Dovolj vitamina lahko zniža 
tveganje, da bi se pri otrocih razvile bo-
lezni, kot sta diabetes in problemi z žlezo 
ščitnico. 

Kot ljudje pogosto trpimo pomanjka-
nje vitamina D, zato strokovnjaki pripo-
ročajo nosečnicam, da so redno na soncu, 
seveda ne na najhujši vročini, in imajo 
primerno prehrano. Vitamin D se nahaja 
v lososu, tuni in je dodan mleku.

Že dolgo je znano, da pomanjkanje vi-
tamina D lahko vodi do šibkih kosti in 
rahitičnosti, zadnje raziskave pa so tudi 
pokazale, da imajo ljudje s pomanjka-
njem vitamina D oslabljen imunski si-
stem in dlje časa okrevajo po infekcijski 
bolezni. 

Nova študija je pa še pokazala, da je 

nizka stopnja vitamina D povezana tudi 
z razvojem nepravilnosti v imunskem 
sitemu, kot sta diabetes in problemi s 
ščitnico. 

Dr. Chantal Mathieu z Univeze v Leu-
venu, Belgija, je povedala: Sedaj imamo 
narejenih že veliko raziskav, ki so nam 
pokazale, da pomanjkanje  vitamina D 
vodi v oslabljen imunski sistem.  Noseče 
matere so še posebej odgovorne, da pri-
pravijo obrambo z vitaminom D.

Izkušnje
O izkušnjah s sončenjem na zelo vro-

čem grškem otoku Krfu pa je predsednik 
Kluba naravnega zdravja dejal: Z brni-
škega letališča smo zvečer poleteli proti 
grškemu otoku Krfu, kjer smo pristali v 
zgodnjih jutranjih urah. Že ob pristanku 
sem začutil  vročino, ki je bila po pripo-
vedi naše vodičke huda, vendar prepri-
čan sem bil, da za nas presnojedce ne bo 
večjih težav. Takoj po nastanitvi v hotelu 
sem se odpravil do najbližje plaže in za-
plaval v morje. Ko sem prišel iz vode, je 
bilo  točno opoldne. Ozrem se okoli sebe, 
nikjer nikogar. Sedaj vem, kaj je narobe. 
Sonce je tako pripekalo, da so vsi zbežali 
v hotel ali najbližjo senco. Ta vročina pa 
meni ni delala preglavic, še vedno sem 
poležaval in užival na tem vročem son-
cu. 

Ko sem se v poznih popoldanskih urah 
vrnil v hotel, so me vsi spraševali: Ro-
man, menda nisi bil cel dan na tej vro-
čini, kako to sploh zdržiš? Jaz pa sem se 
kot vedno samo nasmejal in odšel v sobo. 
Tako so minevali  lanski vroči avgustov-
ski dnevi, ki sem jih najraje preživljal 
na plaži in sonce me kljub večurnemu 
poležavanju brez sončne kreme ni ope-
klo. Sončenje, kot o njem govori in piše 
medicinska in kozmetična znanost, nima 
prave osnove. Sonce je nujno potrebno 
za življenje na tem planetu. Pomembno 
je za vsa živa bitja in rastline.

Vse posledice, ki se lahko pojavijo, so 
posledica napačnega načina prehranje-
vanja oziroma napačnega življenjskega 
sloga v celoti. Ljudje, ki živimo zdravo, 
nimamo problemov s kožo, četudi se dalj 
časa izpostavljamo blagodejnim sončnim 
žarkom.

Ivan Maršič
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Občina Škofljica (v nadaljevanju: naročnik) s tem pravilnikom določa upravičence, pogoje in merila za sofinanciranje de-
javnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, ljubiteljskih kulturnih in humanitarnih dejavnosti, in drugih institucij (v 
nadaljevanju: izvajalec)  na območju Občine Škofljica. 

2. člen
Upravičenci do finančnih sredstev po tem pravilniku so izvajalci, navedeni v prejšnjem členu, ki:
- so registrirani po zakonu o društvih in imajo sedež v občini Škofljica, 
- so registrirani po zakonu o društvih in imajo sedež enote delovanja društva v občini Škofljica, 
- imajo urejeno evidenco o članstvu, in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja, 
- imajo urejeno evidenco o plačani članarini oz. podajo izjavo, da društvo nima članarine, 
- imajo zagotovljene materialne, kadrovske in osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov, 
- je njihova dejavnost neprofitna, 
- pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna in medletna poročila o realizaciji programov,
- program izvajajo v Občini Škofljica oz. izven v primeru gostovanja in za isti program niso sofinancirani iz proračuna Občine 
Škofljica, 
- poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom.

3. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov in projektov z vsebinami, ki vzpodbujajo lokalno prebivalstvo 
k izvajanju aktivnosti lokalnega in širšega pomena, na najrazličnejših področjih dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, 
združenj, ljubiteljskih kulturnih in humanitarnih društev in drugih institucij.  
Do sredstev po tem pravilniku so upravičene tudi fizične osebe s statusom samostojnega kulturnega delavca, vendar le za 
sodelovanje na občinskih prireditvah in samostojnih projektih, ki pomenijo bistveno popestritev kulturne dejavnosti v občini. 
Sredstva za ta namen so v proračunu rezervirana na posebni postavki. 
Do sorazmernega dela finančnih sredstev za delovanje, je upravičena tudi Območna izpostava JSLKD Ljubljana okolica, ki 
je koordinator medobčinskega delovanja društev, ki so aktivna na področju ljubiteljske kulture v Občini Škofljica. Sredstva 
za ta namen so v proračunu rezervirana na posebni postavki.
Sredstva za investicije niso predmet tega pravilnika.

II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV

4. člen
Sredstva za sofinanciranje programov se zagotovijo v proračunu Občine Škofljica v višini, ki je določena z odlokom o prora-
čunu za posamezno leto.

5. člen
Sredstva za sofinanciranje dejavnosti po tem pravilniku, se dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga pripravi občinska upra-
va. Razpisni rok ne sme biti krajši od 30 in ne daljši od 45 dni.
 
Razpis mora vsebovati:
- podatke o naročniku programa,

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93 in naslednji), Zakona o uresničevanju javnega inter-
esa za kulturo (Ur. list RS, št. 96/02 in naslednji), ob smiselni uporabi Zakona o društvih (Ur. list RS, št. 61/06), Zakona o 
skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96), Zakona o socialnem varstvu (Ur. list. RS, št. 114 / 06 
in naslednji–UPB–1) in na podlagi  7. člena Statuta Občine Škofljica (Ur. list RS, št. 47/99 in naslednji) je Občinski svet na 
6. redni seji  dne 29. 5. 2007 sprejel

PRAVILNIK 
O SOFINANCIRANJU DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ, 
HUMANITARNIH ORGANIZACIJ, LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI IN DRUGIH 

INSTITUCIJ 
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- pogoje za prijavo na razpis,
- programe, ki se bodo sofinancirali ,
- okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za izvedbo posameznih programov,
- informacijo o razpisni dokumentaciji,
- dokumente, ki jih mora izvajalec priložiti,
- rok za prijavo na razpis,
- datum odpiranja ponudb,
- rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o rezultatu razpisa.

Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uradnem glasilu Občine Škofljica, na spletni strani Občine Škof-
ljica in oglasnih deskah.
Od dneva objave javnega razpisa do določitve o izboru predlogov izvajalcev, se pogoji in merila razpisa ne smejo spreminja-
ti.
Razpisna dokumentacija je v času razpisa na voljo v vložišču, imetnikom elektronske pošte pa jo lahko delavec uprave po-
šlje po elektronski pošti s tem, da mora prejemnik upravi občine obvezno poslati povratno informacijo o prejemu razpisne 
dokumentacije.
Vloge izvajalcev programov, ki niso oddane na predpisanih obrazcih oz. niso izpolnjene po navodilih, se ne obravnavajo in 
se s sklepom kot brezpredmetne zavržejo. 

6. člen
Na razpis prispele ponudbe, na osnovi pravilnika in točkovnika ovrednoti strokovna komisija, ki jo imenuje župan. 
Komisija v sestavi treh članov, od katerih je vsaj en delavec občinske uprave, pregleda popolnost prispelih ponudb, se seznani 
z višino sredstev, ki jih za izvedbo programov zagotavlja občinski proračun in programe točkuje po  točkovniku, ki je priloga 
tega pravilnika.
Izvajalce se s sklepom obvesti o višini doseženih točk in vrednosti točke. 
Pritožba na sklep komisije se poda v roku osmih dni od sprejema sklepa na župana Občine Škofljica. Župan odloči o pritožbi 
v osmih dneh od prejema pritožbe, županova odločitev je dokončna. 

7. člen
Izvajalec lahko prijavi tudi prireditev, ki ne spada v osnovno dejavnost društva (npr. turistično društvo prijavi kulturno pri-
reditev).
Za navedeni program društvo pridobi točke iz kulturnega programa oziroma iz programa, ki je po vsebini najbližji pred-
stavljenemu programu.

8. člen
Župan sme v izjemnih primerih skleniti pogodbo o sofinanciranju posameznega programa oz. projekta tudi brez javnega raz-
pisa, vendar le v primeru, da ugotovi posebno pomembnost programa oz. projekta, ki ga ni bilo mogoče načrtovati.
Iz občinskega proračuna se lahko financirajo tudi drugi projekti, če pomenijo bistveno popestritev društvene dejavnosti v 
občini z novostmi in kvaliteto, ki pripomore h obogatitvi družabnega in kulturnega življenja občanov.
Sredstva za sofinanciranje izrednih projektov so v proračunu rezervirana na posebni proračunski postavki in se dodelijo na 
podlagi sklepa župana, v katerem ugotovi posebno pomembnost programa oz. projekta. Župan o tem dejstvu obvesti občin-
ski svet na prvi naslednji redni seji.

9. člen
Z vsakim izbranim izvajalcem, sklene župan pogodbo o sofinanciranju, ki vsebuje:
- naziv in naslov naročnika programov,
- naziv in naslov izvajalca programov,  
- izbrane programe financiranja, 
- višino sredstev in način financiranja, 
- način nadzora nad porabo sredstev, 
-     ostala podrobnejša določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programov. 

III. MERILA IN KRITERIJI ZA  
SOFINANCIRANJE

10. člen
Za vse izvajalce je vrednost posameznih programov izražena v  točkah. 
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Vrednost točke se določi za vsako proračunsko obdobje posebej in sicer v sorazmernem deležu glede na skupno število točk, 
in glede na, s strani občinskega sveta, potrjeno višino namenskih sredstev proračuna za sofinanciranje  programov. 
Komisija prispele vloge ocenjuje po točkovniku. 
Za vsako  proračunsko leto lahko komisija določi še podrobnejša merila in kriterije za izbor programov in projektov sofinan-
ciranja s pravilnikom  z merili, ki jih potrdi občinski svet.

11. člen
Naročnik izbranim izvajalcem nakaže sredstva za izvedbo prijavljenih programov dvakrat letno. Izvajalec mora obvezno dva-
krat letno (za prvo polovico in drugo polovico leta) predložiti račune, potrdila oz. dokazila o porabi prejetih  sredstev s strani 
naročnika, za izvedbo posameznega oz. dogovorjenih programov, s podrobno specifikacijo.  

IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
    

12. člen
Izvajalci so dolžni do 31. 03.  tekočega leta podati poročilo o opravljenih aktivnostih in finančno poročilo za obdobje od 01. 
01. do 31. 12.  preteklega leta. Obvezna priloga celoletnega finančnega poročila je bilanca stanja in izkaz poslovnega izida. 
Med letom pa so izvajalci dolžni podati poročila kakor je določeno v pogodbi.
Izvajalci programov so s pridobljenimi sredstvi s strani naročnika dolžni izvesti programe in projekte, s katerimi so se prijavili 
na razpis v letu, za katerega je bil objavljen razpis.
V primeru če izvajalec sredstev ne porabi namensko, če je navedel neresnične podatke, druge nepravilnosti ali ni podal 
poročil, kot jih določa pogodba, naročnik prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev z zakonsko 
predpisanimi obrestmi od dneva nakazila le-teh.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
Porabniki proračunskih sredstev so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom. 

14. člen
Občinska uprava je dolžna spremljati izvajanje letnih programov, ki so jih izvajalci prijavili za sofinanciranje.  

15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, objavi se tudi v občinskem glasilu, uporablja pa se od 
1. 1. 2008.

Datum:  06. 07. 2007
Šifra:     007-19/2007
        

Občina Škofljica,
Boštjan Rigler, univ. dipl. inž. grad. l.r. 

Ž U P A N
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Točkovnik za programe društev

Občina Škofljica
Boštjan Rigler, univ. dipl. inž. grad., l.r. 

ŽUPAN

Zap
št.

Programi Obrazložitev Št. to�k

za �lane društva: 3 to�ke  1. � ostali programi: 
ob�inski nivo: 10 to�k
za �lane društva: 3 to�ke  2. �  turisti�ni programi: 
ob�inski nivo: 10 to�k
za �lane društva: 3 to�ke  3. � kulturni programi: 
ob�inski nivo: 10 to�k
za �lane društva: 3 to�ke
ob�inski nivo: 10 to�k
akcije preko celega leta: 10 to�k

  4. � humanitarni programi: 

društva, ki so registrirana kot 
humanitarna:

20 to�k

za �lane društva: 3 to�ke  5. � programi za mladino: 
ob�inski nivo: 10 to�k
za �lane društva: 3 to�ke  6. � veteranske    organizacije: 
ob�inski nivo: 10 to�k

  7. � prijavljeno število prireditev/akcij  – 
letno (v primeru, da ni zajeta v 
nadaljevanju to�kovnika): 

ocena posamezne prireditve, 
prireditve morajo biti izvedene 
na obmo�ju Ob�ine Škofljica: 

3 to�ke

  8. � sodelovanje s programom na 
ob�inskih prireditvah (državni in 
ob�inski praznik): pevski nastop ali 
delovnih akcijah (�istilna akcija,...):

za vsako sodelovanje na 
ob�inski prireditvi ali delovni 
akciji: 

5 to�k

   9. � gostovanje izven ob�ine, ponovitve in 
soorganizacija prireditve:

2 to�ki

10. � sekcije v okviru društev: za vsako sekcijo, ki deluje  v 
okviru društva: 

1 to�ka

od 0 do 50: 1 to�ka
od 51 do 150: 2  to�ki
od 151 do 200: 3 to�ke

11. � materialni stroški društva glede na 
število �lanov: 

nad 200: 4 to�ke
12. � ustvarjalne delavnica, te�aj,

predavanje:
za material, pla�ilo
predavatelja:

10 to�k

od 0 do 50: 1 to�ka
od 51 do 150: 2  to�ki
od 151 do 200: 3 to�ke

13. � množi�nost �lanstva (upoštevajo se 
�lani, ki so ob�ani Ob�ine Škofljica): 

nad 200: 4 to�ke
14. � enkratni projekt (okrogla obletnica 

društva, brošura, koledar…): 
20 to�k

15. � društvo brez �lanarine: 3 to�ke
16. � število let delovanja društva: za vsakih pet let delovanja 

društva od ustanovitve ob�ine:
3 to�ke

 17. � natan�no izdelan letni koledar 
prireditev društva: 

za vsako prireditev mora biti 
naveden: kraj, datum in ura 
prireditve:

3 to�ke

 18. SKUPAJ ŠTEVILO TO�K ZA 
POSAMEZNE PROGRAME::
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Pravilnik določa namene uporabe, upravičence do uporabe 
ter njihove obveznosti, način in pogoje za izbor uporabni-
kov Večnamenske športne dvorane Škofljica (v nadaljevanju: 
dvorana).

2. člen
Upravljavec Večnamenske športne dvorane Škofljica je Ob-
čina Škofljica (v nadaljevanju: upravljavec), ki imenuje ose-
bo, ki skrbi za izvajanje hišnega reda v dvorani (v nadaljeva-
nju: upravitelj).

3. člen
V dvorani se lahko dajejo v uporabo naslednji prostori:
• vadbene površine, 
• tribune za gledalce,
• garderobe,
• sanitarije, umivalniki in tuši,
• športno orodje in oprema v objektu.

4. člen
Dvorana se uporablja za naslednje namene:
1. izvajanje obveznega šolskega pouka športne vzgoje in 
športne vzgoje predšolskih otrok, 
2. športno vzgojo otrok in mladine ter članov usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport,
3. športno rekreacijo klubov in športnih društev in športne 
tekme teh klubov in društev,
4. športno rekreacijo drugih domačih društev in rekreativnih 
skupin,
5. športno vadbo društev in klubov izven občine,
6. prireditve Občine Škofljica,
7. za prireditve in shode, kot so:
• koncerti, zabavno-glasbene prireditve in 
• druge podobne komercialne in nekomercialne prireditve, 
če za to organizator pridobi dovoljenje upravljavca, z njim 
sklene pogodbo o najemu, in če za takšno prireditev pridobi 
dovoljenje pristojnega organa  oz. jo priglasi pri pristojnem 
organu v skladu z zakonom.

5.  člen
Organizator športne oz. druge prireditve mora poskrbeti za 
varnost vseh udeležencev in gledalcev, zagotoviti nujno me-
dicinsko pomoč, požarno varnost, ter  za vse druge ukrepe, 
ki jih določajo predpisi in hišni red.
Upravljavec ne odgovarja za poškodbe igralcev in nastopa-
jočih pri uporabi dvorane, ki bi nastale ob treningih, tekmah 
in prireditvah.

Uporabniki dvorane morajo v času uporabe le – te, uporab-
ljati športno opremo. Vstop na parket je dovoljen samo v 
čistih športnih copatih.

II. POGOJI IN NAČIN ODDAJE DVORANE V 
UPORABO

6. člen
Pri oddaji dvorane v uporabo imajo prednostno pravico upo-
rabniki po naslednjem vrstnem redu:
1. OŠ in vrtec Škofljica za izvedbo šolskega pouka telesne 
vzgoje in predšolskih in šolskih interesnih dejavnosti;
2. programi športnih društev in klubov za otroke in mladino, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport iz  Občine Škof-
ljica;
3. programi športnih društev in klubov za odrasle, usmerje-
nih v kakovostni in vrhunski šport iz  Občine Škofljica;
4. športna društva in klubi iz Občine Škofljica, ki izvajajo 
programe interesne športne vzgoje mladine;
5. drugi klubi, društva in skupine iz občine, ki izvajajo šport-
no rekreacijo;
6. društva in klubi izven občine;
7. drugi uporabniki.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka, lahko upravljavec 
kateremukoli uporabniku odpove ali prestavi posamezne 
termine uporabe dvorane na druge proste termine, če so na 
razpolago, zaradi izvedbe športnih tekem, prireditev občine 
ali prodaje dvorane v komercialne namene  in ob enem po-
skrbi, da ni motena izvedba pouka telesne vzgoje v osnovni 
šoli
V kolikor pride do prezasedenosti dvorane, ima upravljavec 
pravico omejiti najemniku število vadbenih ur in velikost 
vadbenega prostora.
Rok za odpoved termina je štirinajst dni .

7. člen
Na podlagi javnega razpisa za uporabo dvorane, zbere upra-
vitelj dvorane predloge uporabnikov in sicer do konca me-
seca julija tekočega leta. Javni razpis se objavi v občinskem 
glasilu, oglasnih deskah in internetni strani občine.
Na podlagi pravočasno prispelih predlogov na razpis, se do-
loči razpored uporabe dvorane. 
Razpored uporabe se določi za naslednje šolsko leto.

8. člen
Program uporabe dvorane in urnik zasedenosti za naslednje 
šolsko leto, potrdi župan pred začetkom uporabe. 
Z uporabniki dvorane sklene upravljavec pogodbo o upora-
bi. 

 Na podlagi 3. in 18. člena Zakona o športu (Ur. list RS, št. 22/1998), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 
72/93 in naslednji) in 7. člena Statuta Občine Škofljica (Ur. list RS št. 47/99 in naslednji) je Občinski svet Občine Škofljica na 
7. redni seji, dne  26. 6. 2007 sprejel 

PRAVILNIK
O UPORABI VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE ŠKOFLJICA

Priloga h Glasniku 7/2007 - Uradne objave
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Sestavni del pogodbe je hišni red dvorane. V pogodbi se po-
leg splošnih plačilnih pogojev in drugih določb o medseboj-
nih obveznosti upravljavca, upravitelja in uporabnika, določi 
tudi odgovorna oseba uporabnika, ki odgovarja za uporabo 
dvorane, za morebitno povzročeno škodo na objektu in opre-
mi, ter za varnost uporabnikov in vadbe.

9. člen
V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo zainteresira-
ni uporabniki podpisane izvode pogodbe vrniti upravitelju. 
Če podpisana pogodba s strani uporabnika ni vrnjena v pet-
najstih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva 
obravnava, kot da je uporabnik odstopil od podpisa pogod-
be. 

10. člen
Pogodba z uporabniki dvorane se lahko sporazumno preki-
ne, pred njenim iztekom, če se tako dogovorita upravljavec 
in uporabnik. 
Pogodbo o uporabi lahko upravljavec prekine enostransko v 
naslednjih primerih:
• če uporabnik ne uporablja dvorane v terminih, za katere je 
sklenil pogodbo,
• če krši določila hišnega reda športne dvorane, pogodbe o 
uporabi in drugih predpisov,
• če ne plača računov za uporabo dvorane. 
V primeru neplačila računov za uporabo dvorane za upo-
rabnika, ki je sofinanciran za izvajanje programov športa iz 
občinskega proračuna, občina zadrži nakazilo sredstev dolž-
nika, toda to ne zadrži prekinitev pogodbe.
Uporabnik lahko enostransko odpove pogodbo o uporabi z 
enomesečnim odpovednim rokom.

          

III. NAČIN DOLOČANJA CENE ZA UPORA-
BO ŠPORTNE DVORANE

11. člen
Cenik za uporabo dvorane potrdi Občinski svet občine Škof-
ljica na predlog župana, najkasneje do konca meseca julija 
tekočega leta za naslednje šolsko leto. 
Cenik je sestavni del tega pravilnika.

12. člen
Cenik uporabe dvorane pripravi upravitelj za čas uporabe 
ene ure. 
Osnova za določitev cene je ekonomska cena uporabe, ki je 
sestavljena iz materialnih stroškov, stroškov upravljanja in 
sredstev za investicijsko vzdrževanje.

1. višina letnih materialnih stroškov zajema:
• stroške ogrevanja in prezračevanja,
• stroške električne energije,
• stroške komunalnih storitev,
• stroški potrošnega materiala (sanitarni material, čistila, 
žarnice, sanitetni material ipd.),
• stroški zavarovanja objekta, 
• drugi materialni stroški.

2. stroški upravljanja: 
• stroški plač in drugih osebnih prejemkov tehničnega oseb-
ja in čistilk.

3. sredstva za investicijsko vzdrževanje.

13.člen
Uporabniki dvorane iz 7. točke 4. člena tega pravilnika mo-
rajo ceno uporabe poravnati pred izvedbo prireditve. 

14. člen
Prihodki od uporabe dvorane so prihodek proračuna in so 
namenjeni za pokrivanje stroškov upravljanja dvorane, teko-
čega in investicijskega vzdrževanja in izgradnje dvorane.

IV. DRUGA DOLOČILA

15.  člen
Župan najkasneje v roku 15 dni po sprejemu tega pravilnika 
izda hišni red za uporabo dvorane. Hišni red mora biti izobe-
šen v prostorih športne dvorane.
V hišnem redu dvorane se podrobneje določijo:
• pravila ravnanja uporabnikov dvorane, 
• pooblastila odgovornih delavcev, ki skrbijo za upravljanje 
dvorane.

16. člen
Nadzor  nad uporabo športne dvorane zagotavlja pristojna 
služba upravljavca – upravitelj športne dvorane s strokovnim 
kadrom.
V času šolskega pouka telesne vzgoje in šolskih interesnih 
dejavnosti, zagotavlja nemoteno uporabo dvorane in skrbi, 
da se dejavnost odvija v okviru hišnega reda, strokovni kader 
OŠ in vrtca Škofljica.

17. člen
Upravitelj mora voditi posebno evidenco uporabe dvorane, 
iz katere morajo biti razvidni zlasti naslednji podatki:
• naziv uporabnika,
• odgovorna oseba uporabnika ter vodja (trener),
• čas uporabe,
• število udeležencev,
• ugotovitve o morebitnih pomanjkljivostih oz. poškodbah 
na objektu in opremi po zaključku uporabe.
Evidenco uporabnikov posameznih terminov upravljavcu 
posreduje upravitelj.

18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu RS.

Datum:  06. 07. 2007
Šifra:     007-18/2007  
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I.  SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen
Na območju športnega objekta so površine in objekti, kate-
re lahko koristijo uporabniki, ki imajo sklenjeno pogodbo o 
uporabi z Občino Škofljica (v nadaljevanju: upravljavec), ki 
imenuje osebo, ki skrbi za izvajanje hišnega reda ( v nadalje-
vanju: upravitelj). 
Vsi uporabniki so dolžni spoštovati in se držati hišnega reda, 
ne glede na čas vadbe in aktivnosti, ki jih izvajajo na podro-
čju športnega objekta.

2. člen
Vstop v dvorano je dovoljen samo organiziranim skupinam, 
ki jih vodi uradni predstavnik, deset minut pred pričetkom 
vadbe in po dogovorjenem urniku z upraviteljem dvorane.
Za tekme je dvorana odprta 1 uro pred pričetkom ali po do-
govoru z upraviteljem.

3. člen
Upravitelj dvorane izda izda ključ garderobe trenerju, urad-
nemu predstavniku ali namestniku (v nadaljevanju: trener), 
v primeru nepoznane osebe pa le na osnovi osebnega doku-
menta, ki ga vrne osebi po pregledu garderobe, vadbenega 
prostora ter po vrnitvi garderobnega ključa. 
V primeru, da se ključ ne vrne ali se izgubi, je uporabnik 
dolžan povrniti stroške izdelave ključa in do izdelave novega, 
nima vstopa v garderobe oz. vadbene prostore.

4. člen
Za izvajanje obveznega šolskega pouka športne vzgoje in šol-
skih interesnih dejavnosti, imajo ključe delavci OŠ in vrtca 
Škofljica.

5. člen
Prepovedano je poškodovati opremo, premoženje in inven-
tar. 
Vsi uporabniki so dolžni obvestiti upravitelja o vseh nepra-
vilnostih in poškodbah, ki so nastale pred prihodom skupine 
in med vadbo. V kolikor je bila škoda ugotovljena med in po 
vadbi, stroške povzročene škode nosijo uporabniki.
 

6. člen
Vstop v vadbene prostore je dovoljen samo v športnih copa-
tih, ki se uporabljajo le za dvorano in imajo očiščene pod-
plate ter ne puščajo sledi. V primeru kršitve bo odstranjen z 
vadbenega prostora.

7. člen
Skupina mora zapustiti garderobo 20 minut po končani vad-

bi. V nasprotnem se ji zaračuna dodatna ura. Uradni pred-
stavnik skupine mora pregledati garderobo in poskrbeti, da 
jo vadeči zapustijo čisto in nepoškodovano, po dogovorje-
nem urniku vadbe z upraviteljem.

8.  člen
Nikomur ni dovoljeno vstopiti v druge prostore dvorane ali 
vadbene enote, če to ni dogovorjeno z upraviteljem. 
Skupina lahko uporablja le tiste prostore in pripomočke, za 
katere ima sklenjeno pogodbo oz.  ima dovoljenje s strani 
upravitelja.

9. člen
V dvorano oz. pred njo je prepovedano:
- prinašati hrano in pijačo (razen vode), točiti in uživati alko-
holne pijače in mamila,
- prinašanti steklenice in druge predmete, orožja ali piroteh-
nična sredstva ter druga sredstva, ki bi utegnila povzročiti 
škodo oziroma ogroziti ljudi in njihovo premoženje,
- poškodovati opremo ali inventar,
- voditi vse živali razen službenih psov,
- parkirati vozila ali odlagati predmete pred vhode oz. vhode 
v objekt, razen v času dovoza opreme.
- vstop vsem opitim, zasvojenim osebam in tistim, ki se ne 
držijo hišnega reda.

V dvorani je propovedano :
- kajenje v vseh prostorih,
- metanje predmetov med gledalce in nastopajoče,
- nadlegovanje in nasilno obnašanje do drugih, 
- uporaba smole. 

S predhodnim dogovorom z upraviteljem je dovoljeno v dvo-
rano ali okolico športnega objekta:
- namestiti reklamne napise,
- premeščanje opreme, orodij iz posameznega prostora,
- dovažati in nameščati lastno opremo.

10. člen
Vrata tribun so med treningi zaprta, razen v dogovoru z 
upraviteljem.

11. člen
Uporabnik prostorov materialno odgovarja za stanje opreme 
in naprav v času uporabe v prostoru in  je dolžan povrniti ali 
odpraviti povzročeno škodo. 
V primeru, da tega ne stori, ima upravljavec pravico odpo-
vedati nadaljnjo uporabo prostorov, ugotovljeno škodo pa 
izterjati po sodni poti.

Za zagotovitev osebne varnosti ljudi in premoženja ter javnega reda in miru na območju športnega objekta Večnamenske 
športne dvorane na Škofljici izdjaja župan Občine Škofljica na podlagi 7. člena Statuta Občine Škofljica (Ur. list RS št. 47/99 
in naslednji) izdaja

HIŠNI RED
VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE ŠKOFLJICA
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12. člen
Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala ob odtujitvi 
predmetov uporabnikov v prostorih objektov ali na pripada-
jočih površinah.
Uporaba prostora in naprav ali površine je na lastno odgo-
vornost uporabnika.

II. KONTROLA NAD IZVAJANJEM HIŠNEGA 
REDA

13. člen
Kontrolo nad izvajanjem hišnega reda opravljajo:
- upravitelj in delavci, ki so zaposleni v dvorani,
- redarska služba, ki je organizirana za prireditve,
- varnostna služba, ki ima podpisano pogodbo z upravite-
ljem,
- v okviru športne dejavnosti OŠ in vrtca Škofljica pa profe-
sorji, trenerji in drugi delavci OŠ in vtca Škofljica.

III. UKREPI V PRIMERU KRŠITEV

14. člen

V primeru kršitve določil hišnega reda, ki so opredeljena v 
9. členu, se do kršitelja izvajajo naslednji ukrepi, ki veljajo 
dokler upravitelj le – teh ne prekliče:
- prepoved vstopa v prostore in na pripadajoče površine,
- začasni odvzem predmetov in odstranitev iz prostora ali ob-
močja objekta oz. površin,
- postopek  ugotavljanja odgovornosti,
- zahtevek za povračilo povzročene škode in izgube prihodka 
zaradi storjene škode.

IV.  ORGANIZACIJA PRIREDITEV

15.  člen
Vsaka prireditev na območju objekta mora biti predhodno 
dogovorjena z upraviteljem. Za prireditev je potrebno prido-
biti dovoljenje pristojnega organa.

16.  člen
Gledalcev v objektu oziroma v dvorani sme biti toliko, kot je 
to opredeljeno z uporabnim dovoljenjem. 

17.  člen
Na vseh prireditvah je organizator dolžan:

- poskrbeti za javni red in mir, varnost gledalcev in premo-
ženja,
- zagotoviti prvo pomoč,
- zagotoviti vzdrževanje reda in miru na prireditvi, 
- zagotoviti red v slačilnicah-garderobah in prostorih, ki jih 
uporabljajo nastopajoči (tudi sodniki) in zagotoviti red na 
prireditvenem prostoru ali odru.

18. člen
V primeru nastanka izrednega dogodka mora vodja varova-
nja z odgovornimi organizatorji prireditve, izpeljati ukrepe 
za zagotovitev varnosti ljudi in premoženja.

19. člen
Organizator je odgovoren za varno uporabo vseh naprav, ki 
jih uporabljajo med prireditvijo.

20. člen
Predmeti in inštalacije ne smejo zakrivati opozorilnih svetil, 
izhodov - vhodov in hodnikov. 
Kabli z električno napetostjo morajo biti po predpisih zava-
rovani, prehod preko njih pa mora biti varen glede spotika-
nja.

21. člen
Po končani prireditvi je obvezno:
- zagotoviti nemoten in varen odhod nastopajočih in gledal-
cev,
- pregledati vse prostore, ki so bili uporabljeni med priredit-
vijo,
- namestiti predmete in opremo v stanje, kot je bilo pred pri-
reditvijo.

V. KONČNA DOLOČILA

22. člen
Hišni red se objavi na krajevno običajen način, uporabljati 
pa se začne z dnem, ko ga potrdi župan Občine Škofljica.

23. člen
Spremembe in dopolnitve dogovora o hišnem redu se spre-
jemajo na enak način, kot to velja za njegovo potrditev.  

Datum:  06. 07. 2007
Šifra:     007-20/2007
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