




Zgoraj navedena misel Antona Aškerca, ki je življenje v svoji »Čaši 
nesmrtnosti« primerjal s čašo, kozarcem, katere vsebina, »dela dobra«, 
ostane za vedno, narod pa »s pitjem njenim bode se napajal«.

Tako smo ob občinskem prazniku pili iz »čaš življenja« letošnjih ob-
činskih nagrajencev in iz njihovih del nabirali zgledov za naše življe-
nje. V tej številki boste izvedeli, kdo so letošnji prejemniki občinskih 
priznanj in s čim so si jih prislužili. Za prihodnje številke Glasnika pa 
bomo z njimi pripravili krajše pogovore in jih tako podrobneje pred-
stavili.

Uradno proslavo ob prazniku Občine Škofljica, ki je bila res domiselno
pripravljena, je spremljalo lepo število dogodkov, o katerih poročamo v 
rubriki Aktualno. Zanimivo se mi zdi, da je bila rdeča nit prireditve pod 
Javornikovim kozolcem ravno voda, katere ujmo so tri dni kasneje do-
živeli nekateri predeli naše države. Ob enormni količini padavin veliko 
težo odgovornosti baje nosijo neurejeni vodotoki, torej človek. Ob tem 
se sprašujem, kako je za vodotoke in hudournike poskrbljeno v naši ob-
čini in kako smo pripravljeni na morebitne podobne dogodke. Verjetno 
bo to ena izmed tem v prihodnjih številkah Glasnika.

V skladu z Zakonom o volilni kampanji smo nekaj prostora namenili 
predsedniškim volitvam z željo po kakovostni obveščenosti naših bral-
cev. Upam, da boste volitve vzeli resno, kot dolžnost in možnost, ki nam 
je dana pri odločanju o najvišjih funkcijah v naši državi. Volitve bodo 
potekale v nedeljo, 21. oktobra 2007, od 7. do 19. ure.

Ob izdaji prejšnje številke Glasnika smo doživeli »kratek stik«. Ured-
ništvo namreč ni prejelo prispevka, ki je bil za določeno družbeno sku-
pino v naši občini pomemben. Žal mi je, da je prišlo do tega, še bolj 
pa obžalujem to, da se prizadeti reševanja predmetnega problema niso 
lotili direktno pri odgovornem uredniku. Ob podobnih situacijah vabim 
vse, da se obrnete name. Problem bomo zagotovo rešili brez nepotreb-
nih posrednikov.

Oktober je tudi mesec, ki ima veliko število dni posvečenih raznim 
družbenim skupinam oziroma kategorijam in zadevam oziroma name-
nom. Prvi oktober je mednarodni dan starejših, peti dan učiteljev, šesti 
svetovni dan otroka in svetovni dan bivalnega okolja, deseti svetovni 
dan duševnega zdravja, petnajsti svetovni dan hoje, šestnajsti hrane, se-
demnajsti pa mednarodni dan boja proti revščini. Štiriindvajseti oktober 
je posvečen združenim narodom, enaintrideseti, ki je pri nas državni 
praznik – dan reformacije, pa je posvečen varčevanju. Bistveni namen 
teh dni je predvsem v tem, da nas opozarjajo na stvarnost, ki je tukaj in 
sedaj, ki je pomembna za naše življenje, boljšo kakovost le-tega, večjo 
aktivnost ali iskreno odpoved. Vodijo nas v boljši jutri, vendar le pod 
pogojem, da smo za to pripravljeni sami kaj storiti.

Želim vam prijetno branje!
Iztok Petrič, odgovorni urednik
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September je tisti mesec v letu, ko gre-
do vedno znova otroci v vrtce, osnovne 
in srednje šole. Poseben utrip se poraja 
predvsem med malčki, ki prvič prestopijo 
šolski prag. Njihovi starši jim odgovorno 
stojijo ob strani in so eni izmed prvih, ki 
poleg učiteljev in prijateljev želijo, da se 
bo njihov otrok v šoli počutil prijetno in 
varno.

Dobro počutje pa se ne zgodi samo po 
sebi in ne le v šolskih prostorih. Prične se 
z varno potjo od doma do šole, za kate-
ro smo odgovorni vsi udeleženci vsako-

dnevnega prometa. Naš odnos, odraz naše 
osebne zrelosti kot tudi prometne etike, je 
najpomembnejši pokazatelj. Potrudimo 
se, da bo pomoč nas odraslih prisotna na 
vsakem koraku odraščajočega otroka.

Ključnega pomena je tudi vzpodbujanje 
otrokovega interesa in naša sposobnost za 
reševanje malih in velikih skrbi. Poskrbi-
mo za soustvarjanje dobrega odnosa med 
nami in otrokom ter šolo. Naj naš otrok 
rad hodi v šolo! Prav s svojim (pozitiv-
nim) odzivom bomo vedno vplivali na 
otrokov odnos do sebe, učiteljev in šole 

nasploh. 
Spoštovani starši in občani, želim, da 

iščemo skupno pot v dobrih odnosih in 
dialogih tudi z našimi učenci, da se bodo 
v šoli našega kraja počutili prijetno in 
varno, da bodo vedno nasmejani in dobre 
volje. Jutrišnji dan bo v njihovih rokah in 
tudi v njihovih odločitvah se bo odražala 
celotna družba, zrela in socialno osvešče-
na.

Boštjan Rigler,
župan

Ponedeljek, 3. 9. 2007. Ali je bil to dan 
kot vsi ostali dnevi v letu?

Ne, nikakor ne! Bil je namreč prvi šol-
ski dan za številne dijake, osnovnošolce, 
popolnoma nekaj novega pa je bil ta dan 
za naše prvošolčke. 

Poudarjam naše. Zakaj? 
Zato, ker menim, da si naš narod po 

večletnem upadanju števila rojstev ne 
more dovoliti, da bi naša prihodnost v 
najnežnejših letih umirala na cestah. 

Marsikateri starši svojega prvošolčka 
»odložijo« pred šolo, po možnosti zape-
ljejo vozilo do »šolskih vrat«, ne glede na 
to, da ogrožajo svojo varnost in varnost 
otrok, ki so prispeli v šolo z avtobusom. 
Zatem veselo pritisnejo na plin in poza-
bijo, da so na ta dan poleg njihovega pr-

vošolčka prvič prestopili šolski prag tudi 
številni otroci drugih staršev.

Da bi bili naši najmlajši varnejši na 
poti v šolo in domov, so se v akcijo več-
je varnosti v prometu vključili: Policijska 
postaja Vič, OSPV Občine Škofljica, OŠ 
Škofljica, Združenje šoferjev, Društvo 

upokojencev Lavrica, ŠK Pijava Gorica.
Zahvaljujemo se policistkam in polici-

stom, ki so povečali svojo prisotnost na 
terenu; OŠ Škofljica, ki je z informira-
njem staršev in izdelavo prikaza nevarnih 
šolskih poti v občini Škofljica pripomo-
gla, da se starši in otroci v prometu vede-
jo situaciji primerno; Združenju šoferjev, 

ki je (kot v preteklih letih) tudi letos po-
nudilo pomoč pri varovanju najmlajših v 
prometu. 

Ob tej priliki izražamo posebno zahva-
lo Antonu Hočevarju, članu Združenja 
šoferjev. Gospod Hočevar nesebično ob 
vsakem vremenu že več kot desetletje 
skrbi za varnost najmlajših udeležencev 
v prometu. 

Na povabilo OSPV Škofljica sta se
odzvala Društvo upokojencev Lavrica 
(Marija Kastelic, Majda Zajc, Jože Lev-
stik, Silva Narobe, Alojz Bistrovič, Ivan 
Zebec) in Športni klub Pijava Gorica 
(Benjamin Dolenc, Sergej Žlahtič, Tilen 
Baloh). Članom navedenih društev se 

zahvaljujemo in upamo, da se jim bodo 
v prihodnjem letu pridružili tudi člani  

Spoštovani,

zahvaljujem se vsem, ki ste s svojim trudom in prispevki pomagali pri organizaciji prireditve ob občinskem 
prazniku in s tem pripomogli k večji pestrosti programov ter njihovi svečanosti.

Boštjan Rigler,
župan



drugih društev.
S svojim odzivom so pokazali, da jim ni 

vseeno, kaj se v prometu dogaja z našimi 
najmlajšimi. Vsi prostovoljci so dokazali, 
da z malo volje najdemo tudi čas za brez-
plačno prostovoljno delo, ki za seboj pusti 
tudi osebno zadovoljstvo in novo bogato 
izkušnjo.

Opozarjamo voznike, da ni na cesti 
samo njihov otrok, za katerega od drugih 

v prometu pričakujejo 100 % varnost, pač 
pa so na cesti tudi drugi otroci, ki imajo 
prav tako pravico do varnega gibanja na 
prometnih površinah. 

Z željo, da se akcija večje varnosti v 
prometu za naše otroke ne bi končala šti-
rinajst dni po pričetku šole, pač pa da bi 
trajala celo leto, stopimo v novo šolsko 
leto. 

Jože Kastelec

Škofljiškemu županu Boštjanu Riglerju 
je 5. septembra uspelo sklicati pomem-
ben sestanek za našo občino ter vse ostale 
prebivalce občin, ki ležijo ob državni ce-
sti G2-106 (Ljubljana–Škofljica–Kočev-
je–Petrina). Na sestanku v občinski dvo-
rani, ki je bil zaprt za javnost, so se zbrali 
župani vseh občin, ki ležijo ob omenjeni 
cesti (občine Ig, Velike Lašče, Sodražica, 
Ribnica, Kočevje, Kostel, Dobrepolje, 
Osilnica, Bloke, Loški Potok ter Škoflji-
ca), predstavniki ministrstva za okolje 
in prostor na čelu z ministrom Janezom 
Podobnikom, predstavniki ministrstva za 
kmetijstvo na čelu z ministrom Iztokom 
Jarcem, predstavniki ministrstva za pro-
met, predstavniki DARS-a s predsedni-
kom uprave Rajkom Siročičem in poslan-
ci državnega zbora Jože Tanko, Alenka 
Jeraj, Janez Drobnič ter Janko Veber, ki je 
bil v vlogi tako župana kot poslanca.

Burna razprava, na kateri je bilo na 
koncu govora skoraj zgolj o obvoznici 

mimo Lavrice in Škofljice in jo je sredi
sestanka zapustil župan Občine Velike 
Lašče Anton Zakrajšek, je ponudila malo 
razlogov za veselje vsem, ki si želijo hitre 
rešitve prometne zagate ob konicah v naši 
občini. Predstavniki ministrstva za okolje 
in prostor so na sestanku pojasnili, da je 
umestitev trase obvoznice v občutljivi 
barjanski prostor zelo zahtevna naloga. 
Okoljsko poročilo za predvideno traso 
obvoznice, ki je sicer še v usklajevanju, 
namreč kaže, da bi obvoznica posegla v 
habitate nekaterih barjanskih ptic in v ev-
ropskem merilu ogroženega metulja, ime-
novanega barjanski okarček. To pomeni, 
da bi še pred začetkom gradnje morali 
poskrbeti za nadomestne habitate za te 
ogrožene vrste. Po besedah Ane Vidmar 

z direktorata za prostor bi lahko trajalo od 
pet do deset let. Ministrstvo je zato pred-
stavilo še eno možnost trase – med bab-
nogoriškim hribom in Dolenjsko cesto –, 
ki bi se v čim večji možni meri izognila 
varovanemu območju Nature 2000 in bi 
se približala samemu naselju. Predlagana 
rešitev pa ni sprejemljiva za občino Škof-
ljica, kot je pojasnil župan Rigler, »saj bi 
tako poleg obstoječe ceste in železnice na 
ozkem območju dobili še tretji prometni 
koridor, ki bi obremenjeval lokalne prebi-
valce, poslabšal kakovost življenja naših 
občanov in onemogočal možnost nadalj-
njega razvoja občine«.

Župani ostalih občin so se strinjali, da 
obremenitev občanov Škofljice na račun 
nekaj prej zgrajene obvoznice ne bi bila 

Ana Vidmar, minister Janez Podobnik in župan Boštjan Rigler

Barjanski okarček



pravična, in se zavzemajo za rešitev, ki 
bo prinesla dolgoročno rešitev promet-
nih težav na tem območju. Minister Janez 
Podobnik je sicer dejal, da bi omenjene 
nadomestne habitate urejali sočasno s pri-
pravo prostorskih dokumentov za gradnjo 
obvoznice, vendar je glede na to, da tudi 

trasa še ni dokončno določena, obenem 
opozoril: »Ne bi si upal reči, kdaj bomo 
zasadili prvo lopato.«

V tem času bodo, kot je dejal minister 
Podobnik, prometne težave skušali reše-
vati z nekaterimi drugimi hitrejšimi pro-
metnimi rešitvami. Ena od teh je po bese-

dah župana Riglerja gradnja polnega pri-
ključka na avtocesto v Šmarju - Sapu, ki 
je v načrtu DARS-a za prihodnje leto. Po 
obvoznici mimo Škofljice in Lavrice pa se
očitno ne bomo vozili še kar nekaj časa.

Besedilo in fotografiji
Jure Brkinjač

Gradnja športne dvorane Škofljica po-
teka po terminskem planu. Za dobavitelja 
športne opreme je bil izbran ELAN IN-
VENTA, d. o. o., iz Begunj. Dvorana je 
že opremljena z vgradno opremo, ki jo je 
bilo mogoče montirati pred polaganjem 
parketa. 10. 9. 2007 se je pričelo s polaga-
njem športnega poda. Če bodo vremenske 
razmere omogočale normalno sušenje ob-
delave parketa (barvanje, lakiranja, zari-
se igralnih polj), bo to delo končano do 
konca prvega tedna v oktobru. Nato sledi 
montaža preostale opreme, tudi pomičnih 
tribun, mehke zaščite sten in mrežaste za-
ščite oken. Tehnični pregled dvorane naj 
bi bil proti koncu oktobra. Nakup opre-
me je sofinanciran s strani MŠŠ v višini 
101.068 €. 

S strani Fundacije za šport smo za grad-
njo večnamenske športne dvorane prido-
bili sredstva v višini 163.996 €.

S priloženih slik je razvidno stanje dvo-
rane ob začetku polaganja parketa in da-
našnje stanje – razlika enega tedna.

Besedilo in fotografije
Vesna Tomažin



Pred kratkim smo asfaltirali dva kraj-
ša odseka makadamskih cest, in sicer del 
Dolenjske ceste za gostilno Strah in del 
Nebčeve ceste. 

Trenutno poteka gradnja pločnika z 
opornim zidom na cesti na Klanec mimo 
OŠ Škofljica.

Ob gradnji pločnika bo izvedena presta-
vitev dela vodovoda iz privatnega zem-
ljišča v javno cesto, na novo pa bo zgrajen 
del meteorne kanalizacije.

Podpisana je pogodba za ureditev pre-
hoda za pešce na Šmarski cesti, ki bo iz-
vedena v oktobru.

Besedilo in fotografije
Vesna Tomažin Asfaltirani del Nebčeve ulice

Asfaltirana cesta za gostilno Strah Gradnja pločnika na cesti na Klanec

Ugotovitve, mnenja in priporoči-
la 3. redne seje Komisije za družbe-
ne dejavnosti Občine Škofljica z dne 
27. 3. 2007:

1. Obravnava pravilnika o sofinancira-
nju športa v Občini Škofljica

Ugotovitve komisije:
Po mnenju komisije Pravilnika o so-

financiranju športa v Občini Škofljica ni
smiselno spreminjati, dokler ne bo spre-
menjena zakonodaja.

Za občinski svet je potrebno pripraviti 
smernice oziroma determiniranost nove-
ga športnega objekta, njegovo nadaljnjo 
rabo in izkoriščenost.

Uprava, občinski svet in športna dru-
štva naj bi skupaj pristopila h korigiranju 

pravilnika po novi sprejeti zakonodaji.
Potrebno bo odpreti razpravo glede ka-

drovske strukture delovanja dvorane ozi-
roma do septembra 2007 predlagati rešit-
ve v sprejem občinskemu svetu. 

2. Pregled razpisa za sofinanciranje
športa v Občini Škofljica

Pred objavo javnega razpisa za dodeli-
tev sredstev za sofinanciranje programov
na področju športa za leto 2008 je potreb-
no z vsebino seznaniti komisijo za druž-
bene dejavnosti.

Izdelati je potrebno promocijsko kon-
fekcijo za promocijo občine.

3. Obravnava statuta ZŠO Škofljica
Sklicati je potrebno sestanek z društvi 

in ugotoviti njihov interes.

4. Seznanitev s športnimi društvi in nji-
hovo dejavnostjo

Predloženi seznam športnih društev in 
klubov je potrebno sproti dopolnjevati 
tako s številom članov kot z dejavnostjo.

Ugotovitve, mnenja in priporoči-
la 4. redne seje Komisije za družbe-
ne dejavnosti Občine Škofljica z dne 
23. 4. 2007:

1. Obravnava osnutka Pravilnika o so-
financiranju dejavnosti neprofitnih orga-
nizacij, društev, združenj, humanitarnih 
organizacij, ljubiteljskih kulturnih dejav-
nosti in drugih institucij

Komisija je osnutek pravilnika pregle-
dala po členih;



razlage pravilnika in informacije o za-
četnem obrazcu za prijavo na javni razpis 
so bile ustrezno in celovito podane;

pripombe k posameznim členom pra-
vilnika in točkovnika se vnesejo v čistopis 
do naslednje seje komisije ter se jih nato 
v čistopisu predloži v nadaljnjo fazo obra-
vnave na Občinski svet Občine Škofljica.

2. Seznanitev z društvi in njihovo de-
javnostjo, ki delujejo v Občini Škofljica
(razen športnih društev)

Predloženi seznam društev je potrebno 
sproti dopolnjevati tako s številom članov 
kot z dejavnostjo in višino članarine.

3. ŠD Škofljica – stornacija računov za 
uporabo telovadnice

Prošnji ŠD Škofljica z dne 22. 2. 2007
se ugodi;

občinska uprava naj preuči možnost, 
kako zaračunavati najem dvorane v takih 
primerih, da do nepotrebnega tovrstnega 
odvajanja davka ne bi več prihajalo;

izvajati je potrebno jasen nadzor nad 
izvajanjem aktivnosti iz 2. stavka dopisa 
ŠD Škofljica;

občinska uprava naj pripravi predlog za 
diferencirano rabo športnih prostorov. 

Ugotovitve, mnenja in priporoči-
la 5. redne seje Komisije za družbe-
ne dejavnosti Občine Škofljica z dne 
17. 5. 2007:

1. Obravnava osnutka Pravilnika o so-
financiranju dejavnosti neprofitnih orga-
nizacij, društev, združenj, humanitarnih 
organizacij, ljubiteljskih kulturnih dejav-
nosti in drugih institucij

V 1. členu pravilnika se zadnji stavek, 
ki je tiskan krepko, izbriše;

V 2. členu se tekst v krepkem tisku iz-
briše;

V 7. členu pravilnika se vsebine bese-
dila ne spreminja, odstrani se samo pod-
črtava besedila; 

v pravilnik se uvodoma vnese kratko 
besedilo in se ga preimenuje iz osnutka v 
predlog za obravnavo na seji občinskega 
sveta;

točka 1. v točkovniku se izbriše, doda 
se nova, 18. točka, ostale pa se premakne-
jo za eno višje.

2. Sprememba pravilnika o enkratnem 
prispevku za novorojence v Občini Škof-
ljica

Komisija se strinja, da se predlagani 
prispevek za novorojenca s 1. 1. 2008 
zviša na 150,00 €;

ob rojstvu se podari tudi knjigo.
3. Določitev višine sredstev za sofinan-

ciranje posameznih programov socialno-
varstvenih pomoči v Občini Škofljica in
določitev enkratnega prispevka za novo-
rojence v letu 2007

Predlagane višine sredstev za sofinan-
ciranje programov socialnovarstvenih po-
moči in enkratnega prispevka za novoro-
jence za leto 2007 se potrdijo.

4. Potrditev cene storitve pomoč druži-
ni na domu za leto 2007

Z novo oziroma dodatno zaposlitvijo 
negovalke je komisija soglašala.

Občina naj se še nadalje nagiba k ena-
kemu številu oskrbovancev in 100-odstot-
nemu financiranju storitve, saj se tako za-
gotavlja skrb za starostnike; takšen trend 
naj se v tem mandatu tudi nadaljuje.

Komisija se je seznanila s kalkulativni-
mi elementi izračunane cene te storitve, s 
katerimi soglaša.

S predlagano ceno urne postavke 12,5-
390 € je komisija soglašala.

Ugotovitve, mnenja in priporoči-
la 6. redne seje Komisije za družbe-
ne dejavnosti Občine Škofljica z dne 
19. 6. 2007:

1. Informacija komisije za sprejem 
otrok v vrtec JVZ OŠ IN VRTEC ŠKOF-
LJICA za šolsko leto 2007/08

- Problematika o prostorski stiski v vrt-
cu je pereča in jo je potrebno nujno pričeti 
reševati;

- našim otrokom je potrebno omogočiti, 
da svoje predšolsko obdobje pričakajo v 
naših vrtcih ne glede na migracije star-
šev.

2. Obravnava osnutka Pravilnika o upo-
rabi večnamenske športne dvorane Škof-
ljica

- Komisija je osnutek pravilnika pregle-
dala po členih;

- pripombe k posameznim členom pra-
vilnika se vnesejo v čistopis in predložijo 
v nadaljnjo fazo obravnave na Občinski 
svet Občine Škofljica;

- komisija je soglasno sprejela, da je 
sklep o potrditvi cenika uporabe večna-
menske športne dvorane in telovadnice 
Škofljica priloga pravilnika, ki se ga v na-
daljnjo obravnavo posreduje na Občinski 
svet Občine Škofljice.

3. Pregled realizacije sklepov Komisije 
za družbene dejavnosti

- Projekti, dogovori za urbanistično po-
godbo in delo gredo po terminskem pla-
nu;

- 3. razred PŠ Lavrica (vsa obvestila 
pripravljena tudi za objavo v Glasniku);

- potrjene so nove cene za predšolsko 
vzgojo za I. in II. starostno skupino;

- pravilnik o sofinanciranju športa je 
potrjen;

- višina dodeljenih sredstev društvom 
bo objavljena;

- pravilnik o društvih je pripravljen;
- cena storitve pomoč na domu je na 

dnevnem redu seje občinskega sveta;
- sestanek s športnimi društvi je potreb-

no še organizirati – predvidoma bo konec 
septembra oziroma v začeteku oktobra, da 
bodo lahko predstavljeni tudi pravilniki in 
hišni red nove športne dvorane. 

4. Obravnava osnutka Odloka o pode-
litvi koncesije za predšolsko vzgojo

Naklonjenost do podelitve koncesije za 
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 
obstaja.

Jožef Žlahtič,
predsednik Komisije  

za družbene dejavnosti



Na 8. redni seji Občinskega sveta Ob-
čine Škofljica so bili obravnavani odloki:
predlog Odloka o oglaševanju in usmer-
jevalnem sistemu, osnutek Odloka o od-
vajanju in čiščenju komunalne in pada-
vinske odpadne vode, osnutek Odloka o 
oskrbi s pitno vodo, Pravilnik o sofinanci-
ranju programov za ohranjanje, spodbuja-
nje in razvoj podeželja v Občini Škofljica,
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
pravilnika o enkratnem prispevku za no-
vorojence v Občini Škofljica, imenovanje
nadomestnega člana Občinske volilne 
komisije, Sklep o javni razgrnitvi osnut-
ka Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o zazidalnem načrtu VS 9/10 
Škofljica, Sklep o javni razgrnitvi osnut-
ka Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o zazidalnem načrtu VP 9/1 in VO 
9/2 – podjetniško obrtna cona Škofljica,
predstavljeno je bilo Poročilo o izvrševa-
nju proračuna za leto 2007, občinski svet 
je sklepal tudi o prodaji zemljišč.

Soglasno je bil sprejet Odlok o ogla-
ševanju in usmerjevalnem sistemu, ki 
obravnava izbirno gospodarsko javno 
službo, ki opredeljuje: plakatiranje ter na-
meščanje transparentov po splošnih pogo-
jih, nameščanje zastav, vodenje katastrov, 
urejanje plakatnih prostorov za volilno 
kampanjo, postavitev turistične in druge 
obvestilne signalizacije, samooglaševanje 
subjektov, registriranih za opravljenje de-
javnosti, komercialno oglaševanje za po-
trebe tretjih oseb. 

Občinski svet Občine Škofljica je v pre-
teklem letu sprejel Odlok o odvajanju 
in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode na območju Občine Škof-
ljica. Ministrstvo za okolje in prostor je 
pregledalo odlok in občino pozvalo, da je 
potrebno nekatere člene odloka popraviti 
oziroma spremeniti. S popravkom odloka 
se je počakalo do sprejetja popravkov od-
loka Mestne občine Ljubljana, kjer javno 
službo odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode tudi izva-
ja JP VOKA, d. o. o. Akt je spremenjen 
skladno z zahtevami MOP. 

Bistvene spremembe odloka so obvez-
nosti izvajalca, ki se krčijo, npr.: ne izvaja 
investicij, ne izdeluje pravilnikov, dela iz-
vaja na stroške investitorjev, ne more pre-
kini z dobavo vode, ampak samo odvaja-
nje vode. Spremenijo se tudi obveznosti 
uporabnika: rok za podpis pogodbe, viri 
financiranja. Posledično so se spremenile 

tudi globe.
Osnutek Odloka o odvajanju in čiščenju 

komunalne in padavinske odpadne vode 
je občinski svet soglasno potrdil. 

Nadalje je bil obravnavan osnutek Od-
loka o oskrbi s pitno vodo na območju 
Občine Škofljica. Med izvajanjem odlo-
ka so na MOP dobili pritožbe posamez-
nikov predvsem glede obračuna stroškov 
menjave vodomerov. Ministrstvo za oko-
lje in prostor nas je po proučitvi odloka 
pozvalo, da moramo nekatere člene odlo-
ka popraviti oziroma spremeniti. Tako se 
je z novim odlokom črtalo zaračunavanje 
menjave števcev, pa tudi obveznost obno-
ve vodnih priključkov na 30 let, izdelava 
pravilnikov, ki jih je do sedaj pripravljal 
upravljavec, in podpis pogodbe za menja-
vo števcev.

V razpravi, ki je sledila, se je postavilo 
vprašanje, kaj sodi v »hišni priključek«; 
ali se šteje tudi dovodna cev (jašek je lah-
ko oddaljen nekaj deset metrov in tudi 
več); ali bo vse stroške plačal lastnik. 
Osnutek Odloka o oskrbi s pitno vodoje 
občinski svet sprejel z določenimi pri-
pombami, ki so bile podane neposredno 
na seji občinskega sveta in se nanašajo na 
vzdrževanje hišnih priključkov.

V skladu z evropsko zakonodajo se 
spreminjajo tudi ukrepi za dodeljevanje 
državnih pomoči na področju kmetij-
stva oziroma razvoja podeželja. Občin-
ska uprava je pripravila nov pravilnik, ki 
je bil posredovan v pregled ministrstvu 
za finance in ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. Obe ministrstvi 
sta izdali pozitivno mnenje glede usklaje-
nosti z zakonodajo. Pravilnik opredeljuje 
programe za obdobje 2007–2013.

Pravilnik obravnava tri vrste pomoči: 
skupinske izjeme, državne pomoči po 
pravilu »de minimis« ter ukrepe, ki niso 
državne pomoči in se bodo dodelili za 
izvajanje lokalne razvojne strategije v 
skladu z zakonodajo na podlagi letnega 
programa, ki ga izdela komisija za kme-
tijstvo, gospodarstvo, finančne in pravne 
zadeve. 

Občinski svet je sprejel Pravilnik o so-
financiranju programov za ohranjanje,
spodbujanje in razvoj podeželja v Ob-
čini Škofljica z dopolnitvijo členov, kjer 
se pri upravičencih smiselno navede, da 
delujejo na območju Občine Škofljica.

V Pravilniku o enkratnem prispevku 
za novorojence gre v 3. členu za spre-

membo pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, 
da novorojenec lahko pridobi pravico do 
prispevka. 

Enkratni prispevek za novorojenca 
lahko tako pridobi novorojenec, ki ima 
skupaj z vsaj enim od staršev stalno pre-
bivališče v Občini Škofljica ne glede na
državljanstvo. Tako spremenjen pravilnik 
je občinski svet sprejel.

Glede na to, da je predsednica Občin-
ske volilne komisije Občine Škofljica
odstopila, je občinski svet imenoval: za 
predsednico gospo Majdo Kocmur, Do-
lenjska cesta 373, 1291 Škofljica, za na-
mestnika predsednice gospoda Milana 
Vučka, Šmarska cesta 57, 1291 Škofljica,
ter za člana gospoda Ivana Lebana, Smr-
jene 74 F, 1291 Škofljica,

V zvezi s sprembemi zazidalnih načrtov 
je občinski svet sprejel Sklep o javni raz-
grnitvi osnutka Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o zazidalnem 
načrtu VS 9/10 Škofljica, morfološka 
enota 2A/1, za potrebe gradnje doma 
starejših občanov.

Sprejetje Sklepa o javni razgrnitvi 
osnutka Odloka o spremembah in dopol-
nitvah Odloka o zazidalnem načrtu VP 
9/1 in VO 9/2 – podjetniško obrtna cona 
Škofljica pa je zavrnil ter zadolžil občin-
sko upravo, da od AC Žgajnar zahteva 
spoštovanje predpisov, ki urejajo dostop 
do AC Žgajnar, in izhod na Žagarsko uli-
co odstraniti v roku 30 dni.

Po izpolnitvi zahteve bo občina nada-
ljevala s postopkom sprememb in dopol-
nitev. Odloka o zazidalnem načrtu VP 9/1 
in VO 9/2 ter sklep o javni razgrnitvi bo 
ponovno obravnavan na občinskem sve-
tu.

V skladu z določili Zakona o javnih 
financah je župan predložil občinskemu 
svetu poročilo o izvrševanju proračuna 
v prvem polletju tekočega leta. Poročilo 
vsebuje podatke o realizaciji prejemkov, 
izdatkov, presežku ali primanjkljaju, za-
dolževanju in oceno realizacije do konca 
leta; podatke o vključitvi novih obvezno-
sti v proračun, prenosu namenskih sred-
stev iz proračuna preteklega leta, plačilu 
neporavnanih obveznosti iz preteklih let, 
prerazporejanju proračunskih sredstev, 
spremembi neposrednih uporabnikov 
med letom, uporabi sredstev proračunske 
rezerve, izdanih in unovčenih poroštev ter 
izterjanih regresnih zahtevkih z naslova 
poroštev; razlage glavnih odstopanj v pri-



merjavi s sprejetim proračunom in pred-
log potrebnih ukrepov.

V zvezi s prodajo zemljišč so bili spre-
jeti naslednji sklepi:

Potrdi se ocenjena vrednost zemljišča s 
parcelno številko 2359/5 k. o. Lanišče po 
ceni 123,50 €/m².

Potrdi se ocenjena vrednost ¼ zemljiš-

ča s parcelno številko 538/5 k. o. Spuhlja, 
gozd v površini 102,25 m², v višini 4.54-
6,03 €. Zemljišče se proda solastnikom 
navedenega zemljišča, ki so hkrati dolžni 
poravnati razliko med ocenjeno vrednost-
jo zemljišča in dolgom, ki je nastal po po-
kojnici v višini 279,57 € ter stroške cenit-
venega postopka.

Potrdi se izklicna cena zemljišča s par-
celno številko 120/8 k. o. Lanišče v višini 
104,00 €/m².

Kot metoda razpolaganja z navedenim 
zemljiščem pa se uporabi metoda javne 
dražbe.

Zapisala Brigita Marinšek

1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so sredstva za sub-

vencioniranje obresti za kredite v skupni 
višini 12.500 €, ki jih ima Občina Škoflji-
ca zagotovljena z Odlokom o proračunu 
za leto 2007.

2. Merila in pogoji
  – Upravičenci morajo imeti stalno bi-

vališče in sedež dejavnosti v Občini Škof-
ljica,

  – ustrezati morajo pogojem banke in 
izpolnjevati naslednje kriterije:

zagotavljajo nova delovna mesta,
zagotavljajo nove proizvodne in storit-

vene zmogljivosti,
zagotavljajo ekološko neoporečen pro-

izvodni proces,
dopolnjujejo proizvodne programe 

ostalega gospodarstva v občini,

vlagajo v deficitarne dejavnosti.
Vsi investitorji morajo imeti med viri fi-

nanciranja najmanj 25 % lastnih sredstev.
3. Obrestna mera se bo subvencionirala 

za naslednje namene:
nakup opreme in strojev,
nakup, gradnjo in adaptacijo poslovnih 

prostorov,
nakup patentov, izumov, tehničnih iz-

boljšav ter blagovnih znamk. 
4. Višina subvencije
Občina Škofljica bo subvencionirala ob-

restno mero kredita v višini do 50 % upra-
vičenih stroškov. Višina subvencije posa-
meznega upravičenca pa ne sme presegati 
40 % sredstev, ki so za subvencioniranje 
obrestne mere določena v občinskem pro-
računu za posamezno leto, veljajo pa za 
vse namene iz 5. člena Pravilnika o sub-

vencioniranju obresti iz sredstev občin-
skega proračuna za pospeševanje malega 
gospodarstva v Občini Škofljica.

5. Potrebne obrazce za vloge za sub-
vencijo obrestne mere bodo zainteresirani 
prejeli v sprejemni pisarni Občine Škoflji-
ca.

6. Rok za vložitev prijav
Javni razpis je odprt do 15. 11. 2007.
7. Naslov, kamor je potrebno dostaviti 

vloge
Vloge morajo biti oddane v zaprti ku-

verti. Tiste, ki bodo posredovane s poš-
to, morajo biti poslane priporočeno ali s 
povratnico na naslov: Občina Škofljica,
Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, s pripi-
som: »Subvencioniranje obresti za malo 
gospodarstvo 2007«.

8. Sklep o dodelitvi sredstev za subven-
cioniranje obrestne mere bo prosilcem iz-
dan v 30 dneh po prejemu popolne vloge.

9. Dodatne informacije in obrazci so 
vam na voljo v občinski upravi Občine 
Škofljica (01 360 16 18 – Brigita Marin-
šek).

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

Ž U P A N

1. člen
Javno se razgrne osnutek Odloka o spre-

membah in dopolnitvah Odloka o zazidal-
nem načrtu za območje urejanja VS 9/10 
Škofljica, za morfološko enoto 2A/1, za 

potrebe gradnje doma starejših občanov.
2. člen

Velikost območja prostorskega akta z 
vplivnim območjem (prometna navezava 
preko mostu čez vodotok Škofeljščica) je 

približno 13 750 m². Ureditveno območ-
je zavzema zemljišča ali dele zemljišč s 
parc. št.: 756/2, 756/3, 756/4, 756/5, 75-
6/1, 2373/5, 2373/4, 955/2, 757/4, 757/2, 
757/1, 758/1, 757/3 – del, 2373/3 – del, 
955/1 – del, 956/2 – del, 956/1 – del, 95-
6/3 in 2373/8 – del, vse v katastrski občini 
Lanišče.

3. člen
Osnutek odloka se javno razgrne za 30 

dni, to je od 20. 9. 2007 do 19. 10. 2007.

4. člen
5. V času javne razgrnitve bo organi-

zirana javna obravnava dne 9. 10. 2007 
ob 17. uri v kulturni dvorani Škofljica, 

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, 
33/2007), Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta VS 9/10 Škof-
ljica, morfološka enota 2A/1, za potrebe gradnje doma starejših občanov (Uradni list 
RS, št. 48/2007) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00, 
76/02) je Občinski svet Občine Škofljica na 8. redni seji dne 4. 9. 2007 sprejel

o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o za-
zidalnem načrtu VS 9/10 Škofljica, morfološka enota 2A/1, za potrebe gradnje 

doma starejših občanov

Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna 
za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Škofljica (Uradni list RS, št. 44/03) 
ter Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2007 (Uradni list RS, št. 23/07) ob-
javljamo 

za subvencioniranje obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje 
malega gospodarstva v Občini Škofljica za leto 2007.



Tam v daljavi na Muljavi
smo videli dejanja,
v kateri nas Jurčič 
znova opozarja,

da bi v areni 
življenjskega spoznanja,

slovenski se rod
varoval človeških zmot.

Dovolj gorja, solza 
prestal je naš rod,
zato povsod, kjer 

človeška je slabost,
varuje naj se slovenski rod.

Da pa bi se ohranil,
potrebno je vsaj malo 

potrpljenja,
odpuščanja ter vere do 

življenja.
Zato je škoda vsakega,

ki za vedno zapušča nas.
Od obrekovanja 

in laži proč,
da postane trden naš obroč,
ki povezuje nas Slovence.
Tako tudi majhen narod 

postal bo večji.
Zato sovraštva in bogastva 

si ne želi.
Tudi sedanji časi za 
Slovence so le resni,

zato naj zavladali 
bi interesi,

da sprava nam je dana
in od Boga poslana.
Mnogo nas ljudi je, 

ki trpimo,
delajo nam krivice,
a odpuščati je težko, 

zelo težko,
Bodimo močni in se 

potrudimo,
da jim odpustimo.

Saj Cerkev nas tako uči,
da vera, upanje, 

ljubezen naj z nami zaživi.
Zato pa bratje, sestre, 

dajmo glave v kup
in poplačan bo naš trud.

Janez Skubic, Škofljica

Šmarska cesta 3, Škofljica.
6. člen

V času javne razgrnitve se lahko podajajo pisne pripombe in predlogi k osnutku razgrnjenih 
dokumentov na mestu javne razgrnitve ali po pošti na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 
Škofljica.

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Občane se o javni razgrnitvi 

obvesti najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve na krajevno običajen način.
Št.: 007-24/2007
Škofljica, 10. 9. 2007

Boštjan Rigler, univ. dipl. inž. grad.
ŽUPAN



Kot pri večini od vas zaposlenih, šolar-
jev in študentov je bil tudi v Državnem 
zboru RS september zelo živahen, zago-
tovo pa bo tak tudi oktober in meseci, ki 
so pred nami. 

Zaradi reorganizacij v delovnih tele-
sih oziroma odborih sem postala članica 
Odbora za zdravstvo in nisem več članica 
Odbora za notranjo politiko, javno upravo 
in pravosodje. 

V začetku meseca smo potrdili novo 
ministrico za zdravje Zofijo Mazej Ku-
kovič, ki je poudarila pomembnost celo-
stne obravnave bolnika, kajti le s popolno 
informacijo o bolnikovem stanju v prete-
klosti in sedanjosti smo lahko učinkoviti 
pri njegovem zdravljenju, profesionali-
zacije pri javnih razpisih in oddaji del ter 
nadzora. To področje se je izkazalo kot 
najbolj šibko in je povzročalo največ te-
žav. Na zaslišanju na matičnem odboru je 
kandidatka name naredila zelo pozitiven 
vtis, saj je odločna, ima vizijo in si zna 
postaviti cilje. 

Podobno osvežitev bo na področje pro-
meta prinesel novi minister za promet 
Radovan Žerjav, ki je obljubil, da bo po-
skrbel za bolj racionalno porabo sredstev 
prometnega ministrstva, najverjetneje pa 
bo za ministrico za visoko šolstvo potrje-
na tudi moja dosedanja kolegica, poslan-
ka Mojca Kucler Dolinar. 

Živahno je bilo tudi na Odboru za kul-
turo, šolstvo in šport, ko smo razpravljali 
o novostih v šolstvu. S spremembami že-
limo povečati avtonomijo ravnateljev in 
učiteljev, saj je učitelj prepogosto tisti, ki 

je prisiljen delati po vzorcih in receptih, 
namesto da bi bil kreativen in bi prilago-
dil delo v razredu situaciji in otrokom. 
Po novem bo lahko svobodneje odlo-
čal o tem, na kakšen način in s kakšnim 
tempom bo potekal pouk. Predlagana je 
ukinitev splošnega učnega uspeha, tudi v 
drugi in tretji triadi, v prvi je bil že od-
pravljen z uvedbo opisnega ocenjevanja. 
Splošni učni uspeh v Evropi poznajo le še 
Češka, Grčija in Albanija, saj so raziskave 
pokazale, da splošni učni uspeh ne prina-
ša večje kakovosti, pogosteje pomeni pri-
tisk na učence in učitelje. 

Sprejeti so bili tudi predlogi predstav-
nikov staršev, ki omogočajo povezovanje 
svetov staršev v aktive po vsej Sloveniji. 
Tako bodo starši bolj vključeni v aktiv-
nosti in spremembe ter bo zaživelo part-
nerstvo med šolo, občino in starši, kar je 
pogoj za okolje, v katerem se bodo učenci 
in učitelji dobro počutili. 

Za lažjo organizacijo dela in prenos 
administrativnih in poslovodskih del je 
z novelo zakona dana možnost, da šole 
in vrtci ustanovijo centre, ki bodo zanje 
opravljali te naloge. Sedaj so bili ravna-
telji močno obremenjeni s poslovodskimi 
deli, manj časa pa jim je ostalo za tisto, za 
kar so bili imenovani – delo pedagoškega 
vodje. Ta mora skrbeti za čim boljšo iz-
vedbo pouka in kvaliteto le-tega, ne pa, da 
je bil prisiljen večino časa nameniti raz-
pisom za nakup opreme, hrane ipd. Kjer 
bodo ocenili, da bi bila taka organizacija 
primernejša, bodo lahko ta dela prenesli 
na center. Tako bo potrebno kupiti le en 

računovodski program, objaviti in izbrati 
z enim razpisom hrano za več šol naen-
krat ipd. 

Novela tudi izenačuje otroke, saj smo 
imeli do sedaj ureditev, v kateri je ministr-
stvo za šolstvo in šport program za otroke 
v nekaterih šolah financiralo 85-odstotno,
v drugih pa 100-odstotno. Več sredstev 
se namenja za program v zasebnih šolah 
s tem, da se ukinja njihove šolnine. Tako 
bodo tudi te dosegljive vsem zainteresi-
ranim in na ta način se uresničuje zaveza 
iz Ustave RS, da morajo imeti učenci in 
starši možnost izbire, ne da bi se ustvar-
jale socialne razlike. Z novim načinom se 
povečuje dostopnost, obenem pa se daje 
možnost, da v šole investirajo zainteresi-
rani in s tem širijo mrežo šol, prinašajo 
nove načine, ki so nekaterim staršem in 
učiteljem bližji. 

Novela prinaša tudi uvedbo drugega tu-
jega jezika v zadnji triadi, saj so se naši 
otroci množično odločali za drugi tuj je-
zik že sedaj v okviru izbirnih vsebin, ver-
jetno se zavedajo, da bodo v prihodnosti 
morda študirali ali iskali zaposlitev in 
svoj prostor pod soncem tudi v kateri od 
sosednjih držav. 

Ravnatelji in učitelji pozdravljajo tudi 
vzgojni načrt, ki ga bodo šole pripravljale 
glede na specifiko okolja in potrebe, saj
smo v preteklosti vse te vsebine iz šole 
izključevali, kar pa se ni izkazalo kot po-
zitivno. 

Še nekaj drugih sprememb se predvide-
va, o katerih vas bom obveščala, prebere-
te pa jih lahko tudi v medijih in na moji 
spletni strani. 

Zaradi drugih obveznosti se nisem mo-
gla udeležiti prireditev ob vašem občin-
skem prazniku. Z zamudo vsem občan-
kam in občanom iskreno čestitam in vam 
želim hiter in kvaliteten razvoj Občine 
Škofljica.

Alenka Jeraj,
poslanka v Državnem zboru RS

Vabim vas v poslansko pisarno v po-
nedeljek, 8. oktobra 2007, med 15.30 
in 17.00 v društvene prostore na Ob-
čini Škofljica. Lahko me pokličete na 
tel.: 01/478 95 35 ali se mi oglasite po 
e-pošti: alenka.jeraj@dz-rs.si. Infor-
macije o mojem delu lahko najdete na: 
www.alenkajeraj.sds.si.



Lavrica, 23. 8. 2007. Navzoči: župan 
Občine Škofljica in 15 članov sveta in 
bližnjih iz soseske RS 4/4. Obravnavali 
so različno tematiko od omenjenega kare-
ja do raznih pločnikov. 

Investitor zazidalnega kareja RS 4/4 
je pridobil soglasje za zazidalni načrt. V 
času gradnje bo 40 % prometa iz nove so-
seske vozilo po Kamnikarjevi ulici in 60 
% prometa, posebno težka mehanizacija, 
pa bo potekalo po Jagrovi cesti. Sosedje 
imajo izkušnje in zato pomisleke ob pred-
videnih težavah pri poplavah Prošce. Do 
sedaj so bili nepotreben oviralni element 
pri tej gradnji. Lahko pride tudi do tožb za 
škodo. Zgodi se lahko, da bodo poglobili 
in razširili Prošco. Tudi narejene študije 
nakazujejo tako rešitev. Glede na to, da 
se tukaj odgovornost delita ministrstvo za 
okolje in prostor ter domača občina , kra-
jani ne verjamejo v ugodno rešitev za njih. 
Do sedaj je bilo narejenega malo, zato le-
tema ni veliko verjeti. Vsi poznamo star 
pregovor, da v sodelovanju še pes pogine. 
Lahko pa presenetijo. Koordinator del na 
Prošci bo Občina Škofljica, na gradbišču 
soseske RS 4/4 s strani KS Lavrica pa 
Urška Kregar. Novo sosesko bodo gradili 
predvidoma 27 mesecev. 

V letošnji jeseni se bo začela delati 
sprememba prostorskih planov. Sporočite 
svoje želje in potrebe na KS Lavrica. 

Vsekakor naj se v celi občini preneha s 

stihijsko gradnjo. V dosedanji podružnič-
ni šoli bosta dograjena 2 dodatna razreda 
kot začasna rešitev. Aktivnosti za novo 
šolo na Lavrici že tečejo. Morda bo kaj od 
tega nastalo do leta 2010. Teče pridobiva-
nje zemljišča za gradnjo prizidka k dose-
danjemu vrtcu in razširitev dosedanjega. 

Kanalizacija (primarni kanal) napre-
duje. V novem kareju bodo tudi prostori 
za novo telefonsko centralo na Lavrici. V 
delu so projekti za nadaljevanje pločni-

kov ob Dolenjski cesti. Občina Škofljica
bo zaprosila za podaljšanje roka za zaporo 
železniško-cestnega nivojskega prehoda 
skozi firmo SBS .

Izraženo je bilo mnenje, naj bi staro-
selci Lavrice medse novoselce prijazno 
sprejeli. Sprejemajo predloge za določi-
tev datuma lastnega krajevnega praznika. 
V jeseni 2007 bo občni zbor krajanov.

Fotografija in besedilo
Andrej Pogačnik 

Novi župnik župnije Ljubljana - Rudnik 
je postal gospod Lojze Zupan. Svoj naj-
večji dar, življenje, je prejel 6. novembra 
1949 na Hrastnem, v zaselku Dol. Danes 
samo še tu in tam stoji kakšna hiša. Od 
tod je dobro uro hoda do Šentruperta, kjer 
sta osnovna šola in župnijska cerkev.

Na samotnem griču je tekla zibelka 
njegovega življenja. Spominja se, da so 
bili kljub veliki revščini in pomanjkanju 
srečni in zadovoljni. Toda Bog je kmalu 
potrkal na njihova vrata s hudimi preiz-
kušnjami. Ko je bil star osem let, so štir-
je otroci – sestre in on – izgubili očeta, 
naslednje leto pa še mamo. Ta udarec jih 
je kot strela z jasnega odtrgal drug od 
drugega in kot ptički so morali zapustiti 
svoje najljubše gnezdo. Toda izpolnile so 

se mamine besede, ko jih je umirajoča to-
lažila: »Ne jokajte. Bog sam bo poskrbel 
za vas.« Tako je že na dan maminega po-
greba dobil nove starše, ki mu niso dali 
samo strehe, kruha in obleke, temveč tudi 
ljubezen, katere je bil najbolj potreben.

Njegova življenjska pot se je tako nada-
ljevala v dobri krščanski Slapšakovi dru-
žini. Ko je ob koncu osnovne šole zaslišal 
Gospodov klic »Hodi za menoj«, mu je 
prav njihova dobrota, ki jo je tako močno 
doživljal, dajala moč in pogum, da se je 
lahko odzval Božjemu klicu. Odšel je v 
gimnazijo k salezijancem na Reko. Od-
služil je dve leti vojaščine, stopil v novici-
at in maturiral v Želimljah. Po teološkem 
študiju v Ljubljani je bil posvečen v sa-
lezijanskega duhovnika. Takrat je izkusil, 

Krajevna skupnost Lavrica obveš-
ča, da je na svoji 3. redni seji dne 23. 
avgusta 2007 soglasno sprejela sklep o 
ustanovitvi krajevnega praznika – dneva 
Lavrice. Posvečen bo izgradnji prvega 
vodovoda na Lavrici daljnega leta 1952. 
Krajevni praznik bo vsako leto obeleže-
van 7. junija, že naslednje leto pa bo na 
ta dan organiziran športno-kulturni in 
zabavni program.

Za KS Lavrica Bojan Božič 



da ga je Bog v zameno za nenadomestlji-
vo mamo, očeta, dom, ki mu jih je vzel 
v ranih letih, obdaril s skrbnimi krušnimi 
starši, z mnogimi brati in sestrami ter še z 
dragocenim darom duhovništva. Z vero in 
upanjem, da vse premore v Njem, ki mu 
daje moč, je imel pogum stopiti v vrste 
Kristusovih sodelavcev. 

Svojo duhovniško pot je nastopil v Ce-
lovcu med koroškimi Slovenci. Po dveh 
letih vzgojnega dela v Celovcu je pre-
jel novo službo prvega kaplana na novi 
župniji v Radencih. Še vedno ima lepe 
spomine na ta leta med Prleki. Ko je bila 
cerkev v Radencih dograjena, je odšel v 
novo službo na Gorenjsko v Goriče. Ve-
liko dela je bilo pred njim. Poleg dela v 
župniji je dobil dodatno še duhovno oskr-
bo bolnišnice na Golniku. Na tem podro-
čju je delal 21 let. Župnija je imela blizu 
2000 prebivalcev v petih vaseh. Bili so 
predvsem kmetje, živinorejci. Obnovili 
so župnišče, farno in podružnično cerkev 
ter in nabavili nove zvonove. 

Dela z bolniki je bilo veliko. Tudi po 

dvakrat na dan je šel na Golnik. Sam je 
imel veliko zdravstvenih težav. Bil je 
11-krat operiran, zato bolnike še toliko 
bolj razume. V bolnici na Golniku mu 
je uspelo ustvariti izredno sodelovanje z 
medicinskim osebjem . Bil je kot njihov 
član medicinske ekipe. Uredili so, prav-

zaprav z žulji župnije Goriče, tudi bolni-
ško kapelo. Tako se še vedno rad druži z 
bolniki. Ob njih je ugotavljal, koliko miru 
in tolažbe prinesejo vernemu bolniku za-
kramenti in prijazen obisk. Vse to mu daje 
potrdilo, kako lepo je biti duhovnik. 

Posebno rad ima sodelovanje s farani. 
Nič nima proti, če gredo domači verniki 
drugam v cerkev, vseeno pa je prepričan, 
da se hodi v domačo cerkev. Večinoma se 
tukaj vse začne in konča. To je že stara 
slovenska vrednota. Morda bo kdo spre-
videl v tem tudi povabilo.

Dne 9. septembra 2007 je bil ob arhidi-
akonu msgr. dr. Petru Kvaterniku in aka-
demiku dr. Alojziju Slavku Snoju umeš-
čen na novo službeno mesto na župniji 
Ljubljana - Rudnik. Njegovi novi župljani 
ga vneto sprejemajo. Njegovo novomaš-
niško geslo: »Vse premorem v njem, ki 
mi daje moč« naj tudi na Rudniku spet 
potrdijo pravilne odločitve.

Besedilo in fotografiji
Andrej Pogačnik

Spoštovani sokrajani, za nami je čudo-
vito poletje, ki je poleg nepozabnih do-
pustniških doživetij prineslo kar nekaj 
krajevnih pridobitev. Pa naj jih predsta-
vim lepo po vrsti.

Rekreacije željna ekipa »čistokrvnih« 
Vrhovcev se je udeležila kolesarskega 
maratona Franja in vsi so več kot uspeš-
no prišli na cilj. Bravo! Po hribu se širi 
glas, da se bo v naslednjem letu maratona 

udeležila kar cela vas. Sedaj pa imamo za 
rekreacijo vsak petek med 21. in 22. uro 
najeto telovadnico v OŠ Škofljica. Vablje-
ni! 

Urejanje lastništva v zvezi s cestami 
marsikomu moti miren spanec. Del pre-
bivalcev Sončne ulice se je zato zbral pri 
družini Rudolf, kjer so oblikovali odbor 
za ureditev lastništva za cesto, po kateri 
poteka promet mimo njihovih domov. Do 

sedaj so dosegli že nekaj uspehov, za kar 
jim čestitamo. 

V mesecu juliju je na pobudo župana in 
občinske uprave, da sodelujemo pri razvo-
ju naše vasi, stekla javna izmenjava idej, 
predlogov in mnenj, ki smo jih na koncu 
združili v dopis in ga odstopili občinskim 
možem v nadaljnjo obravnavo. Če na 
kratko povzamem naša razmišljanja, smo 
krajani na Vrhu izredno ponosni na staro 



Blaž Adamič iz Želimelj je bil srečni izžrebanec naše nagradne igre iz 6. številke 
Glasnika.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blažu iskreno čestitamo!

Uredniški odbor Glasnika

vaško jedro, ki bi ga bilo smiselno ohra-
niti v čim bolj prvotni obliki. Hkrati pa 
smo predlagali kar nekaj novih družbenih 
dejavnosti, od doma upokojencev pa vse 
do golf igrišča.

Poleti nas je razveselila novica, da smo 
krajani Vrha in Gradišča s skupnimi moč-
mi po 35 letih truda prišli do zemljišča, 
ki bo namenjeno rekreacijski dejavnosti. 
Zahvaliti se moramo vsem, ki ste nam po-
magali pri tem projektu. Gasilci Vrha in 
Gradišča so zemljišče očistili, ker je bilo 
močno zaraščeno. Izdelavo projekta pa 
smo zaupali izkušeni družini Šajna. No, 
čaka nas še izgradnja, kjer bo dobrodošla 
vsakršna pomoč. 

Zahvaliti se moramo tudi Občini Škof-
ljica, ki je sanirala štiri odseke dotrajane 
občinske ceste. Zaradi dopustov je projekt 
tekel nekoliko počasneje, vendar upamo, 
da ni povzročil prehude krvi. Močno si 
želimo, da se bomo kmalu pohvalili tudi 
z ekološkim otokom za ločeno zbiranje 
odpadkov. V zvezi z možnimi lokacijami 
in naknadnimi izvedbenimi deli že tečejo 
zaključni dogovori.

V začetku septembra smo vaščani Vrha 
in Gradišča organizirali že tradicionalen 
piknik v Glinku. Udeležilo se ga je 16 
družin in še cela kopica otrok. Po nasme-
hih in strganih hlačah lahko ocenjujemo, 
da smo se imeli luštno. Za piko na i pa je 
poskrbela naša zlata trojka gasilske mla-
dine, ki se je udeležila državnega gasil-
skega orientacijskega teka. Že res, da niso 
bili najboljši, vsekakor pa so pustili naj-
lepši umetniški vtis. Take mladine, kot jo 
imamo na Vrhu ali Gradišču, namreč ne 
najdeš povsod. Septembra so se naši vrli 
gasilci udeležili še gasilskega avtorallyja 
v organizaciji GZ Ig. Bilo je več kot ču-

dovito. 
Krajani Vrha se zavedamo minljivosti, 

kateri so podvržena tudi naša vaška zna-
menja, kot je recimo naš vaški križ. Za 
ureditev okolice le-tega so vaščani zbrali 
nekaj finančnih donacij, nakar so pridne 
roke Virantovih, Gačnikovih in Jeršinovih 
naredile mali čudež – na Vrhu smo dobili 
novo cvetlično oazo. Bravo!

Zelo sem vesel, ker živim na zelo lepem 
hribu z zelo dobrimi sokrajani in kjer se 
vseskozi nekaj dogaja. Pa brez skrbi, če 
ste zamudili kakšen dogodek, pred nami 
jih je namreč še veliko.

Reimond Jeršin,    
član VS Vrh nad Želimljami



V počastitev praznika Občine Škofljica
je bila sklicana slavnostna seja občinske-
ga sveta. Nit osrednje proslave je bila na-
vezana na življenjski cikel.

Osrednja proslava je ob letošnjem ob-
činskem pazniku potekala v soboto, 15. 
septembra 2007. Uradni datum praznika 
Občine Škofljica je sicer 1. september. O
izbiri datuma smo pisali v prejšnji številki 
Glasnika.

Slavnostna seja občinskega sveta
Praznovanje se je začelo s slavnostno 

sejo občinskega sveta, ki se je odvijala v 
kulturni dvorani na Škofljici. Poleg župa-
na s soprogo in svetnikov so bili nanjo po-
sebej vabljeni letošnji dobitniki priznanj 
in nagrad Občine Škofljica. Seje, ki jo je v
slovesni opravi in z zanosom vodil župan, 
se je udeležilo tudi manjše število obča-
nov in predstavnikov društev, ki delujejo 
v naši občini. V prvem delu, ki je bil kul-
turno obarvan, smo prisluhnili triu trobil 
in recitatorjem. Nato je župan spregovo-
ril o vlogi in pomenu občinskega sveta. 
Izpostavil je, kako pomembno je, »da se 
koristna znanja in izkušnje posameznih 
občinskih svetnikov združijo in prispe-
vajo k vsebinskemu in konstruktivnemu 
razmišljanju o ključnih razvojnih vpraša-
njih«. Poudaril je tudi, kako pomembno je 

sodelovanje z ostalimi organi občine. Žu-
pan meni, da je ustvarjen dober temelj, na 
katerem bodo lahko sodelovanje gradili 
tudi v prihodnje. Svetnikom se je zahvalil 
za trud in jih povabil k nadaljnjemu delu 
za skupno dobro.

V nadaljevanju je predstavil letošnje do-
bitnike priznanj in nagrad Občine Škoflji-
ca, ki jih je v skladu z 12. členom Odloka 
o priznanjih in nagradah Občine Škoflji-
ca izbral občinski svet na svoji 7. redni 
seji 26. junija 2007. Letošnje nagrajence 
skupaj z utemeljitvami predstavljamo na 
naslednjih straneh. Podrobno pa bomo na-
grajence spoznali skozi nekaj naslednjih 
številk Glasnika.

Proslava
Osrednja proslava se je odvijala v avli 

osnovne šole na Škofljici. S fanfarami jo
je naznanil že omenjeni trio trobil, po po-
zdravnih besedah pa je v čudoviti priredbi 
zazvenela še himna Republike Slovenije.

Scena je skozi različne »sobe« nakazo-

vala življenjski krog. Začela se je z otro-
ško sobo, tej je sledila soba mladostnika, 
delovni prostor z računalnikom, družinska 
miza, na koncu pa gugalnik s pletivom in 
palico. Od otroštva do starosti, od rojstva 
do večnosti. Temu ciklu so ubrano sledili 
nastopajoči in vsebina njihovega nastopa. 
Osnovnošolci so začeli z majhnimi kora-
ki, a jasno povedali, da jih je veliko, da 
so razigrani in veseli. V čas mladostništva 
je prireditev uvedel harmonikaš Gašper 
Zagorc, sledil pa mu je še Robi Kumše. 
Povezovalec je ugotovil, da skozi mladost 
zorimo, se utrjujemo, spoznavamo ... Su-
vereno so zaplesale dobro poznane frklji-

ce in frklje, in že je bila tu odrasla doba. 
Svetnik Ljubo Bekš je recitiral: »Hvali 
vsakdan: vsak dan, vsak čudežni dan!« 
V zreli dobi življenja so se starejši sku-
paj z Antonom Aškercem – »Čaša tvoja je 
– življenje tvoje.« – že ozirali na preho-
jeno pot. Z nastopom – začel je s skladbo 
»Pesem o rojstvu« Luke Kramolca – je 
navdušil oktet Gallus. 

Sledila je slovesna podelitev občinskih 
priznanj. Zanimivo je bilo opazovati na-
grajence. Nekateri navdušeni, drugi pre-
prosto skromni, pa vendar vsi v ponos 
naši občini in osebni zgled vsakemu ob-
čanu posebej. Ob tem velja zapisati, da je 
priznanje zgolj zunanji izkaz in prizna-
vanje njihovega dela, bistvo pa je skrito 
v tisoče ur, ki so jih nagrajenci s svojimi 
različnimi talenti podarili občanom in ob-



čini. Resnično držijo županove besede, da 
uspevajo tisti, ki so ponosni na to, kar so!

Župan je v svojem osrednjem nagovo-
ru posebej opozoril na to, da je doprinos 
vsakega posameznika k bogatejšemu in 
prijaznejšemu bivanju v naših vaseh in 
naseljih zelo pomemben. Posameznik pa 
bo pomemben tudi pri izvedbi mnogih 
načrtovanih investicij, saj lahko samo eno 
zavrnjeno soglasje ustavi celoten projekt, 
od katerega je odvisen napredek občine in 

skupno dobro vseh nas. Naštel je znane 
velike projekte (novogradnja in sanacija 
vodovoda, kanalizacija, širitev prostor-
skih kapacitet predšolske ter osnovno-
šolske vzgoje in izobraževanja, dom sta-
rejših, industrijska cona, reševanje pro-
metnih razmer), za katere vsi upamo, da 
bodo čim prej zaključeni oziroma ugodno 
rešeni. Ob koncu je župan občane in ob-
čanke pozval k vztrajnosti in trdemu delu, 
predvsem pa k samozavesti, in vse to ime-

noval osnovni pogoj za uspeh.
Za scenarij čudovite prireditve se mo-

ramo zahvaliti podžupanu za družbene 
dejavnosti Romanu Brunšku in vsem na-
stopajočim, izmed katerih mnoge nisem 
imenoval, pa si vsekakor zaslužijo po-
hvalo. Velika škoda je le v tem, da si tako 
bogate, izdelane in sporočilne proslave ni 
ogledalo več občanov.

Besedilo Iztok Petrič
Fotografije Ferucio Hrvatin

Županovo priznanje so prejeli:
Janez Marinčič z Gradišča nad Pija-

vo Gorico za njegovo prizadevno delo v 
Vaški skupnosti Gradišče.

Gospod Janez Marinčič se je aktivno 
vključil v snovanje Vaške skupnosti Gra-
dišče in s svojim delom pripomogel, da 
je življenje v tem okolju vedno boljše in 
lepše. Še posebej se je s svojo zavzetostjo 
in preudarnostjo izkazal pri projektih, ki 
so bili v vasi izpeljani v zadnjem letu, ter 
pri organizaciji srečanja Gradiščanov. 

Ivanka Zagorc z Mijavčeve ulice na 
Škofljici za njen prispevek k urejenosti 
kraja.

Gospa Ivanka Zagorc je ena tistih ljudi, 
ki ne dela zato, da bi jo hvalili, pa vendar 
so njena dela opazna. Dragocen je njen 
prispevek tako v kraju kot v župniji Škof-
ljica, saj sodeluje pri urejanju cerkve in 
njene okolice, čistilnih akcijah; do nedav-
nega je urejala cvetlično gredico v centru 
Škofljice. Zna prisluhniti starejšim, ima 

posluh za delo z mladimi in je vedno pri-
pravljena pomagati vsakemu po svojih 
močeh. 

Pavla Perme s Škofljice za njeno pri-
zadevno delo v DU Škofljica.

Gospa Pavla Perme je kot članica Dru-
štva upokojencev Škofljica prostovoljno
prevzela strokovno in organizacijsko vo-
denje likovne sekcije društva, ki se je vsa 
leta udeležuje vedno več občanov. Udele-
ženci se usposabljajo v slikarskih tehni-
kah, izdelavi izdelkov iz naravnih mate-
rialov, poslikavi na različne materiale, iz-
delavi raznih darilc in čestitk za lastne po-
trebe. Pri vsem tem jih gospa Permetova 
usmerja in vzpodbuja. Obenem pa zadnji 
dve leti aktivno sodeluje tudi pri projektu 
»Sožitje med mestom in podeželjem« ter 
tako prispeva k večji prepoznavnosti naše 
občine.

Listino Občine Škofljica so prejeli:
Branko Križ z Gradišča nad Pijavo 

Gorico za njegovo prizadevno delo na 

različnih področjih društvenega življenja 
v občini. 

Branko Križ je človek, ki nikoli ne miru-
je. Že vrsto let je neutruden član TD Škof-
ljica in je vedno z veseljem priskočil na 
pomoč pri vsakem projektu. Še posebej se 
je udejstvoval pri označitvah Svarunove 
poti in tudi pri izvedbah samega pohoda. 
Prav tako je tudi zvest član BK Gradiš-
če. V zadnjem obdobju pa je gonilna sila 
Gradiščanov pri njihovih srečanjih. Kot 
vodja je tudi odlično izpeljal 7. srečanje 
Gradiščanov. Ob tej priložnosti je ogrom-
no svoje energije in časa usmeril v lepši 
izgled kraja ter ureditev novih prostorov 
vaške skupnosti.

Ivan Giovani iz Želimelj za nesebično 
delo s starejšimi občani.

Gospod Ivan Giovani je član društva 
upokojencev od leta 1996. Kot prostovo-
ljec pomaga na terenu starejšim občanom, 
seznanja jih z aktivnostmi društva, za njih 
ureja razne formalnosti. Občane vzpod-
buja, da hodijo na preventivne preglede, 
merjenje tlaka, holesterola, sladkorja. Po 
potrebi jim obisk zdravnika omogoči tudi 
z lastnim prevozom. Starejše vabi, da se 
udeležujejo izletov in druženj ter si vedno 
prizadeva, da ne bi bili osamljeni. Skrbi 
za njihovo dobro počutje in s svojim ža-
rom bogati svet ljudi v jeseni življenja. 

Zavod Osnovna šola in vrtec Škoflji-
ca, Enota vrtec Lavrica za 20 let uspeš-
nega delovanja.

V vrtcu na Lavrici so ob osnovni dejav-
nosti, varovanju in vzgoji otrok, ki so jo 
opravljali z vso odgovornostjo ter stro-
kovnostjo, vedno znova poskrbeli za pe-
stro in razgibano dodatno dejavnost, s ka-
tero so tako obogatili osnovni program. S 
svojim znanjem ter dobro voljo so razvili 
bogato paleto spremljevalnih dejavnosti 
in izpeljali veliko poučnih projektov ter 
tako ustvarjali za otroke vzpodbudno in Janez Marinčič, Branko Križ, Pavla Perme, Ivanka Zagorc, Milena Pinter



prijetno okolje. Vedno pa so radi na raz-
lične načine sodelovali s starši ter krajem 
in tako otroke že v zgodnjem otroštvu na-
vajali na življenje v širši skupnosti. 

Zavod Osnovna šola in vrtec Škoflji-
ca, Podružnična šola Lavrica za 80 let 
uspešnega delovanja.

Podružnična osnovna šola Lavrica je 
skozi osemdeset let delovanja nudila 
osnovno izobraževanje mnogim občan-
kam in občanom ter se na različne na-
čine vključevala v kulturno in društveno 
življenje kraja. Skozi razgibano zgodo-
vino so se različne generacije tukaj učile, 
vzgajale in bogatile za življenje.Učenci 
so, čeprav večkrat v skromnih razmerah, 
skozi različne metode, projekte in dejav-
nosti vendarle uspešno odkrivali pisan 
svet znanja in se pripravljali za nadaljnje 
stopnje šolanja. Pri tem so jim pomagali 
mnogi pedagoški delavci, ki si ob tej pri-

ložnosti zaslužijo posebno zahvalo in pri-
znanje. 

Plaketo Občine Škofljica je prejela
Knjižnica Prežihovega Voranca, Eno-

ta Škofljica za uspešno delovanje v Obči-
ni Škofljica.

Knjižnica Prežihovega Voranca, Enota 
Škofljica je v času delovanja postala pri-
ljubljeno zbirališče mladih in starejših. Z 
bogato ponudbo knjižničnega gradiva, z 
nenehnim obnavljanjem in dopolnjeva-
njem le-tega ter s sprotnim obveščanjem 
o knjižnih novostih je postala pomemben 
kulturni in izobraževalni center. Aktivno 
se vključuje tudi v društveno življenje ob-
čine s prirejanjem delavnic za najmlajše, 
pravljičnimi urami, soorganizacijo lite-
rarnega kluba, sodelovanjem pri pripravi 
dneva knjige, z vrtcem in še bi lahko na-
števali. Poseben pečat pa knjižnici dajejo 
njeni delavci, saj so s prijaznostjo in bo-

gatim znanjem vedno na voljo bralcem, ki 
znajo o njih povedati samo dobro ter se v 
knjižnico radi vračajo tudi zaradi njihove-
ga odnosa. 

Najvišje priznanje, grb Občine Škof-
ljica, je prejel 

Peter Pal s Pijave Gorice za aktivno 
sodelovanje na različnih področjih dru-
štvenega in kulturnega življenja v občini.

Gospod Peter Pal se je v sedemdesetih 
letih preselil s Štajerske na Pijavo Go-
rico, kjer se je takoj vključil v življenje 
kraja: deloval je kot mentor v KUD Mar-
tin Krpan, režiral različna dramska dela, 
bil je predsednik poravnalnega sveta KS 
Pijava Gorica. V devetdesetih letih je bil 
predsednik sveta KS Pijava Gorica. Kot 
predsednik sveta si je prizadeval za ena-
komeren razvoj vseh krajev, še posebej pa 
je aktivno sodeloval pri izvajanju takrat 
največjega projekta, izgradnji vodovod-
nega sistema Pijava Gorica. Že takoj ob 
nastanku nove občine Škofljica je bil prvi
urednik občinskega glasila Glasnik, ki ga 
je ponovno urejal v mandatnem obdobju 
2002–2006. Kot član PGD Pijava Gorica 
aktivno sodeluje pri izdajanju njihovih 
občasnih publikacij ter pripravljanju raz-
ličnih praznovanj in dogodkov. Nikakor 
pa ne gre prezreti njegovega prizadevanja 
za kvalitetne medčloveške odnose, ki jih 
zna ustvarjati s prijazno besedo, strpnim 
svetovanjem in z bogatim strokovnim 
znanjem.

Vsem dobitnikom priznanj, ki jih bomo 
obširneje predstavili v prihodnjih treh šte-
vilkah Glasnika, iskreno čestitamo!

Iztok Petrič

Občina Škofljica je 4. 9. 2007 pripravi-
la za medije posebno tiskovno konferenco 
o svojem delu v preteklem letu . Župan 
Boštjan Rigler je izčrpno nanizal dela, ki 
so že narejena ali pa so v teku. Občinski 
praznik je namreč nekakšen mejnik obra-
čuna dela. 

V nekaj besedah bom poskušal brez od-
večnega komentarja nanizati povedano. 
Komentar boste tisti, ki vas taka tematika 
zanima, dodali sami, mnoge namreč bolj 
zanima preživetje, zato se s tem ne bodo 
ukvarjali. 

Pa poglejmo, kako so in bodo potekali 
dogodki: v izdelavi so novi strateški do-

kumenti občine. Tako bomo dobili nov 
prostorski plan in nove ureditvene pogoje. 
Pravkar potekajo zaključna dela na novi 
športni dvorani na Škofljici in nakupu
opreme. Ko bo vse končano, bo posebna 
otvoritvena prireditev. Že sedaj prisrč-
no vabljeni. Primarni kanal kanalizacije 
Ljubljana–Lavrica–Škofljica dobro na-
preduje. Bilo je nekaj težav pri temeljenju 
cevi, trenutno pa manjka še nekaj sogla-
sij, za katera se po pogovorih pričakuje, 
da ne bo težav. Pred nadavnim sta bili na 
Škofljici na Klancu asfaltirani dve ulici.
Prostori knjižnice so iz občinske stavbe 
preseljeni v prostor nad trgovino TUŠ 

na Škofljici. Na Šmarski cesti je označen 
nov prehod. Na Gradišču je bila opravlje-
na sanacija vodovoda; pridobljeni so novi 
prostori za delovanje vaške skupnosti. V 
vrtcu na Lavrici in zdravstveni postaji na 
Škofljici sta sanirani strehi. Po celi občini 
se izvaja širjenje javne razsvetljave. 

Predvideni sta kanalizacija na Žagarski 
ulici ter ureditev vodovoda – povečanje 
tlaka v Pevčevi dolini. V bližnji prihod-
nosti pa naslednja dela in verjetno še kaj: 
kanalizacija, vodovod in čistilna naprava 
na Pijavi Gorici; ureditev odpadnih voda 
na Pijavi Gorici, Vrhu in v Smrjenih; na-
daljevanje primarnega kanala Lavrica–

Ravnateljica Jadviga Avsenak, Vera Šparovec, Ivica Simčič, Peter Pal, Ivan Giovani



Škofljica; obnovitev vodovodnega siste-
ma Gorenje Blato in Dole. Naslednja pro-
jekta že za letos in naprej sta tudi: obnova 
prostorov, kjer je bila knjižnica in širitev 
pokopališča na Škofljici.

Letos je bilo 64 otrok, brez tistih, ki so 
že sami odšli drugam, za vrtce zavrnjenih. 
Potrebno bi bilo povečati kapacitete za 
otroško varstvo. Škofljica ima tudi zaseb-
ni vrtec (za 30 otrok). Potrebno bo prido-
biti koncesijo, da bodo otroci pri plačilih 
izenačeni. Javni vrtci se bodo širili tako 
na Škofljici kot na Lavrici. Na Lavrici je
že blizu dogovor za zemljišče, na Škoflji-
ci se zemljišče še išče. 

Osnovna šola na Lavrici je letos prido-

bila 2 dodatni učilnici, tečejo pa aktivno-
sti za novo šolo.

Veliko je aktivnosti ob pripravah za 
novo obvoznico. Trasa še ni dokončno 
določena. 

Železniško-cestni prehod Lavrica–Vre-
čarjeva cesta bo dopolnjen z dodatnimi 
zapornicami, malo stran od prehoda bo 
zgrajeno železniško postajališče s pero-
nom. To bo sofinancirano iz poroštvenega 
sklada za cestne prehode in s strani Ob-
čine Škofljica.

Lokacija za dom starejših občanov na 
Škofljici je za zdravstveno postajo. Zem-
ljišče je torej pridobljeno, izvedena bo 
javna razgrnitev načrtov, išče se koncesi-
onarja, začetek del pa v letu 2008. Pred-
videne kapacitete doma: 160 postelj in 60 
varovanih stanovanj. 

Obrtna cona ima uporabno dovoljenje 
za 1. fazo, denar za 2. fazo zagotovljen. 
Ovire so komunalna oprema in nabavna 
cena zemljišč. 

Pripravljen bo nov prostorski plan 
(sprememba PUB), pri katerem želi so-
delovati tudi naša občina. Delal se bo na-
mreč krajinski park Barje.

Občina pripravlja ponudbo mestu Ljub-
ljana, in sicer program enodnevnih izletov 
po škofljiški občini s predstavljeno kultur-
no dediščino in dobro gostinsko ponudbo; 
hkrati lahko to tudi za tujce, če bodo raz-

iskave to pokazale; uvesti bo treba infor-
macijske centre. 

Išče se lokacije za trgovske centre na 
Škofljici in Lavrici, saj je prisoten inter-
es vseh treh slovenskih trgovcev. Trgov-
ski centri bodo imeli tudi spremljevalne 
dejavnosti, kot so banke, po potrebi poš-
ta, nove telefonske centrale pa seveda še 
kaj.

Potrebna bo ureditev krajevnih in va-
ških središč po celi občini za lepši izgled 
zaselkov.

V zdravstvu se kaže potreba za nove 
dodatne koncesionarje – za splošnega 
zdravnika in zobozdravnika.

Občinski svet deluje zelo dobro, so pro-
duktivni in vedno iščejo dobre rešitve. 
So garant, da se občinski plani uresni-
čijo: sprejeli so Pravilnik o financiranju
društev; ne bodo izstopili iz Holdinga 
Ljubljana; kadrovske zadeve so ugodno 
rešene. Vaška središča bodo bolj konkreti-
zirali ter določili koridorje za komunalno 
infrastrukturo, saj se po privatnih zemljiš-
čih pogosto težave. Novogradnje na Škof-
ljici bodo povečale število prebivalcev 
za 1000, prav za toliko pa tudi na Lavrici. 
Stanovanja bodo višjega cenovnega raz-
reda; bo več kvadrature, boljša kvaliteta, 
temu primerne pa bodo seveda tudi cene. 

Besedilo in fotografija 
Andrej Pogačnik

Tudi letos se je krajevna organizacija 
ZB Škofljica vključila v praznovanje ob-
činskega praznika Škofljice in organizira-
la 7. tradicionalno srečanje članov, pred-
stavnikov sosednjih KO ZB, l. slovenske-
ga proletarskega udarnega bataljona To-
neta Tomšiča, ki ima na Škofljici domicil,
in drugih krajanov pri spomeniku padlim 
borcem v Brezju nad Pijavo Gorico. Na-
povedano slabo vreme srečanja ni prepre-
čilo, saj so prizadevni organizatorji po-
stavili šotore in tako poskrbeli za prijetno 
počutje skoraj 300 udeležencev srečanja.

Pred samim srečanjem je bil organizi-
ran krajši pohod s Pijave Gorice do spo-
menika, samo srečanje pa se je začelo ob 
15. uri s krajšim nagovorom predsednika 
KO ZB Škofljica Jožeta Rojca. Pozdravil 
je vse udeležence srečanja in še posebej 
bivšega predsednika Republike Slovenije 
Milana Kučana, župana Občine Škofljica
Boštjana Riglerja, Janka Heberla, pred-
sednika ZZB NOB Ljubljana, Milana 



Gombača, predsednika ZZB NOB Ljub-
ljana Vič - Rudnik, predstavnike KO ZB 
NOB Lavrica, Šmarje - Sap, Golo, Za-
potok, Barje, Velike Lašče in Borovnica, 
predstavnike l. SPUB Toneta Tomšiča, 
sestro in ostale sorodnike partizana, ki je 
kot šestnajstletnik padel na tem mestu, ter 
vse ostale navzoče.

Zbrane je s pozdravom počastil tudi žu-
pan Škofljice Boštjan Rigler in pohvalil 
organizatorje za prizadevanje, da ohranja-
jo tradicionalne prireditve ob občinskem 
prazniku.

Glavni govornik letošnje prireditve je 
bil Janko Heberle. Spomnil je, da letos 
mineva 65 let od ustanovitve prvih štirih 
brigad slovenske partizanske vojske, 60 
let priključitve Primorske matični do-
movini in 80 let ustanovitve prve proti-
fašistične organizacije v Evropi TIGR. 
Ob teh obletnicah se spominjamo prešte-
vilnih žrtev, padlih partizanov, trpljenja 
zapornikov, taboriščnikov in izgnancev, 
porušenih in požganih domov in vasi. Na 
proslavah, kot je ta, se vsega tega spomi-
njamo, vendar pa ne razdvajamo naroda 
in ne prenašamo sovraštva na vnuke ter 

pravnuke, kakor je nedavno rekel škof 
Andrej Glavan. Nestrpnost, razdor in sov-
raštvo med narodom namreč nadaljujejo 
zagovorniki gospodov, ki so od okupatorja 
sprejeli orožje, obleko in denar. In vendar 
trdijo, tako na nedavni žalni svečanosti v 
Rogu bivši javni tožilec gospod Drobnič, 
da zločinske kolaboracije ni bilo in da je 
prisega domobrancev Hitlerju laž.

Vse to pa so dejansko laži in to je ugo-
tovil ter zapisal tudi človek, ki je v Želim-
ljah ustanovil prvo šolo na področju Škof-
ljice, kar nam je služilo pri izbiri dneva 
za občinski praznik. To je bil duhovnik 
in pisatelj Fran Saleški Finžgar, ki je za-
pisal: »Rajši so sprejeli orožje, obleko in 
denar od okupatorja za boj proti Sloven-
cem. To je v slovenski zgodovini najbrid-
kejši madež, ki ga noben izgovor ne more 
izbrisati. Nerazumljiva in v vesoljnem 
svetu obsojena je drznost, da sežeš po 
orožju smrtnega sovražnika za boj zoper 
svoje brate. To je bolečina vseh bolečin.« 
Tako duhovnik Fran Saleški Finžgar pred 
več kot 65 leti. Kaj pa gospodje Glavan, 
Drobnič in podobni? Sodelovanje z oku-
patorjem je treba priznati in obžalovati. 

Slovenski narod čaka!
Poudaril je tudi ugotovitev, da se naši 

organizaciji v zadnjem času pridružuje 
vedno več mladih, ki pa se tudi sprašu-
jejo, zakaj je bilo potrebno toliko žrtev. 
Odgovor je preprost. Večina mladih tiste-
ga časa se ni uklonilo fašizmu – bili so 
antifašisti. Ljubili so svoj narod, svobodo 
in demokracijo, zato so žrtvovali svoja 
življenja. Dokazali so svojo zrelost. Tudi 
mi spoštujmo poziv, zapisan v avli sedeža 
Univerze v Ljubljani: »Varuj domovino, 
varuj nje prostost!« A mladim današnje-
ga časa je treba nuditi tudi možnost spo-
znati pravo stran zgodovine in prepričan 
je, da je v nas, mladih ter vzgojiteljih po 
šolah dovolj volje, moči in samozavesti, 
da bomo dostojno in izvirno prenašali iz-
ročila ter vrednote narodnoosvobodilnega 
boja na mlajše rodove in s tem prispevali 
svoj delež v zakladnico demokratične Ev-
rope.

Sledil je kulturni program, v katerem 
so sodelovali pevci in recitatorji OŠ Škof-
ljica pod vodstvom svojih mentorjev, 
recitatorka Kristina Piškur, ljubiteljska 
folklorna skupina Kolovrat s spletom go-
renjskih plesov ter pevke ŽPZ Laniške 
predice in pevci MPZ Šmarje - Sap. Za 
občuteno izvedbo so udeleženci srečanja 
izvajalce navdušeno nagradili z gromkim 
aplavzom.

Predsednik Jože Rojc se je na koncu za-
hvalil vsem nastopajočim, praporščakom, 
gasilcem PGD Pijava Gorica za pomoč 
pri realizaciji srečanja, Čotovemu Fran-
ciju za gostinsko ponudbo in še posebej 
Janezu Piškurju, ki nam vsako leto nudi 
gostoljubje na svoji zemlji. Udeleženci 
srečanja so se nato ob golažu, kozarčku 
domačega in prijetnem pogovoru zadržali 
še do poznih popoldanskih ur ter obljubili, 
da se bodo srečanj udeleževali še naprej.

Za KO ZB NOB Škofljica Jože Rojc

Brezje, 6. september 2007. V okviru 
občinskega praznika Občine Škofljica je
KO ZB NOV Škofljica pripravil svoj de-
lež k proslavi. 

Gospod Rojc je pozdravil vse zbrane. 
Sledil je pozdravni govor našega župana 
gospoda Riglerja. Med drugim je pouda-
ril, da je zgodovino treba spoštovati in ne 
omaloževati. To je spomin na ponosne 
pretekle dogodke. Požel je resnično ve-

lik aplavz. Gospod Janez Stanovnik se je 
opravičil, prvič pa je bil na naši proslavi 
gospod Milan Kučan. Kot gostje so bili 
člani ZB iz naše soseščine (Barje, Lav-
rica, Šmarje -Sap, Zapotok, Ljubljana, 
Bizovik, Ig …) s prapori. Le-teh je bilo 
lepo 10, lepo tudi na pogled. Slavnostni 
govornik je bil Janko Heberle. 

Prostor, kjer so se prisotni zbrali, je 
grobišče padlih borcev Tomšičeve bri-

gade. Letos je bilo že veliko obletnic iz 
zgodovine NOV v Sloveniji. Slovenci 
smo vedno imeli lastne sanje in vizijo. 
Marsikdo se vpraša, zakaj tako velike žrt-
ve. Partizani se nikoli niso uklonili, so se 
pa junaško borili. Škoda je, da politika ni 
toliko zrela, da bi te Slovence združevala, 
pač pa so kar naprej prepiri in afere. Ali si 
ta delaven podalpski narod to res zasluži, 
namesto da bi na vsakem koraku v miru 



delali in ustvarjali novo državo. Še vedno 
se uradno čaka, kdo se bo komu opravičil 
za nepravilnosti. Kdaj bo konec obtožb, 
enih in drugih? 

V kulturnem programu so nastopili: OŠ 
Škofljica z deklamacijami in pevskimi
točkami v spremljavi harmonike in kitare, 
pevke ŽPZ Laniške predice s Škofljice,
pevci MPZ Šmarje – Sap, folklorna sku-
pina Kolovrat iz Ljubljane. Celoten kul-
turni program je bil skrbno izbran. Hvala 

vsem nastopajočim za trud. 
Prireditev v Brezju že postaja tradicija. 

Obisk je bil velik kljub malo slabšemu 
vremenu. Organizator je mislil tudi na to 
in je postavil dva velika vojaška šotora. 
Bila sta polna, tako da je marsikomu dež 
kapljal za vrat . 

Srečali so se stari prijatelji in kramljali 
še dolgo po koncu prireditve. 

Da so obiskovalci lažje vzdržali, je za 
okrepčilo poskrbela Gostilna Čot s Pijave 

Gorice. Pripravili so slasten golaž . Vse 
vzporedne dejavnosti v pomoč pa so orga-
nizatorju nudili pijavški gasilci. 

Zbrani krajani so bili kar enotnega mne-
nja, da je po svetu preveč krivičnih vojn, 
kjer nekatere pričakujejo le dobičke. 

Prihodnje leto se bodo spet zbrali. Na 
zboru sta bila prisotna tudi oba podžupana 
gospod Jordan in gospod Brunšek.

Besedilo in fotografiji Andrej Pogačnik 

Pod gornjim naslovom smo se v četrtek 
zvečer, v tednu praznika Občine Škoflji-
ca, zbrali v dvorani občinske hiše. Naj-
prej smo s himno počastili državo, nato 
pa nam je za pozdravno dobrodošlico 
Ana Lina na flavto zaigrala dve skladbi.
Z Lipo nam je v prelepem crescendu vlila 
novo upanje.

K predavanju na temo »Slovenska pre-
teklost in identiteta danes« smo povabili 
dr. Mitja Ogrina.

S pojasnjevanjem identitete (istosti) je 
začel na osebni ravni, in sicer je pouda-
ril, da imamo zmožnost, da se vsakega 
naslednjega trenutka zavedamo, da smo 
svoja osebnost in ne neki spreminjajoči 
se oblak. In mnogo osebkov, ki govorimo 
isti jezik, moramo skupaj gojiti zaveda-

nje, da smo narod v veliki družini naro-
dov in da je naša naloga po božji volji, da 
ta svoj narod ljubimo ter množimo, sicer 
bomo preminili. Da vsled preseljevanja ne 
zgubim svojega izvora, se moram vedno 
spominjati rojstnega kraja, ki je začetni 
temelj moje istosti. Ta svoj temelj moram 



kot veliko vrednoto prenesti tudi na svoje 
potomce, da bodo tudi ti v polnosti ljubili 
svoje korenine, ki se od rojstnega kraja po 
vmesnih stopnjah kot koncentrični krogi 
širijo vse do države. Da mi vse to uspe-
va, moram osvojiti klasični nauk o krepo-
sti in v polnosti spoznati, kaj je resnično 
dobro, tako zame kot narod. V kreposti 
ima ljubezen in pravičnost najvišje mesto, 
da omogočamo ter privoščimo vsakemu 
svoje. V meni mora biti dovolj srčnosti, 
da me ni strah delati dobro tudi za ceno 
svojega življenja, ki je v smrti najvišja žr-
tev. V preteklosti imamo v našem narodu 
izjemno krepostne ljudi, ki so pripomogli 
k temu, da smo postali današnji narod. 
Slomškove veličine se verjetno nikoli ne 
bomo dovolj zavedali, da bi spoznali, kaj 
nam je dal, ko je teološko utemeljil, da 
so vsi jeziki božji in posledično enako-
vredni. Iz tega spoznanja je po župnijah 
zastonjsko ustanavljal osnovne šole, v 
katerih so slovenski duhovniki opisme-
njevali naše prednike. Ti so kasneje lahko 
prebirali knjige Mohorjeve družbe, katere 
soustanovitelj je bil in je izdajala knjige 

s področja leposlovja in umnega gospo-
darstva. Gospod Ogrin je zatem še omenil 
ljudi, ki so izgorevali za slovenstvo, pa v 
naši narodovi zavesti nimajo zaslužnega 
mesta. Zgodilo se je to, da so bili mnogi 
zaradi ideoloških kriterijev popolnoma 
zamolčani. Zato imamo zdaj na tem po-
dročju ogromno dela, da jih prikličemo iz 
pozabe in jim damo zasluženo vrednost. 
Govorili smo še o popolnem razvitju svo-
jih zmožnosti. Za primer je dal rožo, ki z 
lepoto svojega cveta, v primernih pogoji 
seveda, razvije vse svoje zmožnosti. To 
lastnost so posedovali svetniki in mučen-
ci, ki so bili pomorjeni ter na nas žive pre-
nesli izročilo o našem dokončanju tistega, 
česar oni niso mogli. V zaključku je pre-
davatelj še poudaril, da so prazniki tako 
verski, družinski, občinski ali državni 
zato, da utrjujemo svojo preteklost.

Zatem je bilo v besedi vsem prisotnim 
povedano še nekaj besed o našem trenut-
nem stanju duha. Profesor Justin Stanov-
nik je izpostavil, da se jezika ne uporablja 
več v njegovi resničnosti. Ideologija je, 
npr. ljudem vcepila prepričanje, po ka-

terem je nekim hišam dala status hiše, 
drugim ne, enako je z bolečino in drugim. 
Prav pri besedi bolečina pa je gospod 
Anton Drobnič s primerom ponazoril, da 
bolečina enkrat je, drugič je ni. Že več 
let poslušamo sramotne razprave o vojni 
zakonodaji, ki jo hočejo uveljaviti dedi-
či strahovlade, po kateri je recimo otrok, 
ki ga je umoril okupator, bolečina, otrok 
nasprotnika komunizma, ki ga je umoril 
partizan, pa ni bolečina. 

Prav taka razprava zdaj teče v našem 
parlamentu, katerega naloga že petnajst 
let je, da zaključi državljansko vojno in 
objavi mirovne pogoje, ki bodo temelj za 
spravo v narodu. Podpisani sem že mno-
gokrat izrazil, da je le-ta pogoj za naše 
preživetje.

V zaključku smo to pot nazdravili sožit-
ju svoje identitete se zavedajočega naroda 
in občini, katere praznik smo praznovali. 
Čeprav smo govorili o resnih stvareh, smo 
se odprti veselili novih spoznaj, s katerimi 
smo odšli po domovih.

Besedilo in fotografiji Anton Mušič

V petek, 14. 9. 2007, se je pod Javor-
nikovim kozolcem ob 19. uri začel Večer 
pod kozolcem v organizaciji KUD Škof-
ljica. Letos je bila rdeča nit voda na Škof-
ljici. V uri in pol trajajočem programu 
se je zvrstilo veliko nastopajočih, ki so z 
besedami, petjem, plesom in igro skušali 
predstaviti podobo življenja z vodo nekoč 
in danes.  

O mlinih ob škofeljiških vodah
Največ o vodah na Škofljici in življe-

nju ob njih so obiskovalcem povedali so-
krajani Franc Kraškovic, Franc Trtnik in 

Franc Kraškovic

Franc Trtnik

Lucija Bedenčič - Strajanova mama

Lucija Bedenčič. V svojih spominh nosijo 
zelo posebne in nam nadvse zanimive po-
dobe o sobivanju z vodo. Na Škofeljščici, 
poimenovani tudi Iza(e)r (verjetno zato, 
ker je bila pri gasilskem domu zajezitev 
ali pa zaradi stoječih voda na barjanskih 
tleh), so imeli Kraškovičevi dva mlina 
(na Kočevski cesti do 1945 in drugega v 
Hrastju, ki je zgorel leta 1938). Mleli so 
pšenico, rž, ajdo, koruzo; v mlin pa so no-

sili kmetje s Hribov, Lavrice, Rudnika in 
iz Šmarja; a to ni bilo dovolj za preživetje. 
Leta 1945 se je moral oče zaradi agrarne 
reforme odločiti za kmetijo ali za mlin. 
Izbral je prvo.

Gospa Bedenčičeva, Strajanova mama, 
se mlinov in dela v njih še zelo dobro spo-
minja. Strajanov mlin je mlel najdlje, do 
1982; v okolici pa so bili še Menartov 
mlin (dvojne in Zupančičeve stope), Ba-
načev in Žvarclov mlin. 



Življenje ob vodi
Gospod Trtnik se spominja, da so do-

mačini potoku in obrežju Škofeljiščice 
rekli »Breg«. Tam so lahko celo na roko 
lovili ribe; kopali so se na dveh kopališ-
čih do leta 1955; struga je bila vzdrževa-
na, poglobljena, obložena s kostanjevimi 
bruni. V tem potoku so tudi prali, po vodo 
pa so hodili tudi v druge bližnje potoke, 
saj je vodovod na Škofljico prišel šele v 
70. in 80. letih. Zelo dobro se spominja 
»Žegnanega studenca«, ki so ga podrli ob 
gradnji ceste (sredi 50-ih let 20. stoletja); 
ta voda je sedaj speljana pod cesto. Kape-
lica z žegnanim studencem je bila visoka 
3 do 4 m in je stala bliže cesti, kot stoji 
sedaj nova kapelica. 

Igra, pesem, ples …
Tudi druge nastopajoče, omenjene v na-

daljevanju, je bilo veselje gledati in po-
slušati. Slišali smo harmoniko, citre in 
zborovsko petje. Smejali smo se ob ske-
čih, zaigranih z domačimi ljubitelji gleda-
lišča, ter ob starih otroških igrah v izvedbi 
otroške folklorne skupine.  

V KUD Škofljica smo poskušali navzo-
čim skozi te različne izraze posredovati 
vsebino pomena vode za vsa živa bitja 
nekoč in danes. 

Zahvala sodelujočim 
Ob zaključku se je predsednica Mari-

ja Gregorič zahvalila posameznikom in 
skupinam, ki so na kakršen koli način so-
delovali ter soustvarjali na prireditvi: go-
stitelju Janku Javorniku za gostoljubje in 
prevoz scenske opreme; podžupanu Ro-
manu Brunšku za povezovalni tekst; pri-
srčna hvala našim trem sokrajanom, go-
spe Luciji Bedenčič in gospodoma Francu 
Kraškovicu in Francu Trtniku, ki so nam 
povedali, kako so nekdaj uporabljali vodo 
iz Škofeljščice in drugih potokov. 

Za nastop pa zahvala: harmonikašu 
Blažu Matjažu, pevkam ter pevcem MPZ 
sv. Cirila in Metoda pod vodstvom gospe 
Betke Zagorc, Otroški folklorni skupini 
OŠ Kopanj pod vodstvom gospe Olge 

Gruden, za odigrano skladbo na citrah 
Maji Sipelj iz Šentjurja in Ansamblu 
ustnih harmonik Kosci iz Mengša, igral-
cem skeča Obračun: Nadi Cimerman, Pet-
ri Hočevar, Stanetu Bozji, Ljubu Bekšu, 
Pavletu Cigaletu in Janezu Zagorcu ter re-
žiserki Dariji Premk ter igralkama skeča 
Mlin Vidi Macedoni in Nini Glavič.

Za likovno ozadje prireditvenega pros-
tora gre zahvala ustvarjalcem: Pavli Per-
me, Tatjani Cigale, Zdenki Bravničar, 
Zdenki Gantar, Vesni Sušec - Šuker in 
Matjažu Stoparju; Ernestu Fabjanu hvala 
za izredno lepo narejeno maketo žegnane-
ga studenca.

Za poročilo o potoku Škofeljščica hvala 
Ribiški družini Barje, predstavniku ga-
silcev Pavletu Cigaletu in lovcev Borutu 
Bitencu, zadnejmu hvala tudi za zazani-
mivosti o živalskem svetu ob vodah in 
razstavljene obvodne živali.

Za pomembno pomoč pri izvedbi te 
prireditve se je predsednica zahvalila 
Darinki Golobič in njeni družini ter Ce-
netu Brodniku; povezovalcem prireditve 
Darinki Golobič, Janezu Zagorcu, Katji 
Škrabec ter Stanetu Kočarju.

Zahvala tudi gospodu župniku in gasil-
skemu društvu za posojeno opremo, pri-
srčna hvala tudi pridnim gospodinjam za 
dobrote in pomoč. 

Za tehnično podporo prireditve gre za-
hvala: snemalcu TV Biba, osvetljevalcu 
Mihi Krajanu in ozvočevalcu Franciju 
Kraškovicu.

Iskreno pa se je Marija Gregorič zahva-
lila tudi svoji družini, sinu in možu, ne 
samo za pomoč, predvsem za potrpežlji-
vost in podporo. 

Za konec
S simboličnim darilom, vrečko ajdo-

ve moke, je organizatorka nagradila še 
slavljenko, gospo Hildo, ostali pa smo se 
lahko posladkali z dobrotami – iz mlina 
v usta.

Še nekaj besed z organizatorko 
Marijo Gregorič

Gospa Marija, prireditev je uspešno 
za Vami. Ste zadovoljni?

Sem, čeprav bi bila bolj, če bi bilo več 
obiskovalcev. Prisrčna hvala pa vsem, ki 
ste nas razveselili z obiskom, tudi gospo-
du županu in soprogi.

Slišali in videli smo veliko zanimive-
ga, poučnega in tudi smešnega, poveza-
nega z vodo na Škofljici. Zakaj ste iz-
brali temo vode?

Najprej sem pomislila na Škofeljščico, 

ki nas vse krajane povezuje. Še posebej 
zato, ker je voda tako pomembna za naše 
življenje, žal je pa ne znamo dovolj ceniti 
in skrbeti za njeno čistost. Moja ideja je 
bila pripraviti etnološko-ekološko prire-
ditev o vodi. In tako sem začela razmišlja-
ti, kaj vse se dogaja v in ob vodi, nekdaj 
in danes.

Kako ste prišli do potrebnega gradiva?
Najprej sem stopila v stik z Ribiško dru-

žino Barje, ki upravlja s Škofeljščico in 
njenimi pritoki, potem sem se pogovorila 
še z lovci in gasilci. Šla sem na pogovor 
h gospodu Kraškovicu in gospe Bedenči-
čevi, ker so imeli pri njih pred leti mline. 
Pogovorila sem se tudi z gospodom Trtni-
kom, ki mi je povedal, kako so se včasih 
oskrbovali z vodo, napajali živino, kako 
so gospodinje prale perilo, kje so se otro-
ci kopali in lovili ribe ter podobno. Pobr-
skala sem po slovenskih ljudskih pesmih 
in izbrala pesmi, ki pripovedujejo o vodi. 
Našla sem tekst za skeč, ki ga je pred več 
kot 50 leti napisal Marjan Marinc, in ga 
delno priredila za ta večer. Prosila sem 
5 amaterskih slikarjev, da so naslikali 
znameniti škofeljski žegnani studenec in 
barjansko pokrajino, in gospoda Ernesta 
Fabjana, da je naredil maketo žegnanega 
studenca.

Bo prireditev Večer pod kozolcem 
postala tradicionalna?

Ne vem, ker se mi 8-letno vodenje KUD-
a izteka. Za program dela v letu 2008 se 
bomo pa dogovorili na eni od prihodnjih 
sej upravnega odbora.

Hvala za pojasnila. Želimo Vam še veli-
ko ustvarjalnega in raziskovalnega duha.

Besedilo Katja Škrabec
Fotografije Stane Kočar in Iztok Petrič

Marija Gregorič



Lavrica, 13. september 2007. Prizadev-
no Društvo prijateljev mladine Lavrica je 
pripravilo ustvarjalno delavnico – kot dan 
odprtih vrat. V društvu sodeluje 20 do 25 
otrok s svojimi starši. Starost ustvarjalnih 
otrok je od 2 do 12 let. 

Na delavnicah izdelujejo punčke in fant-
ke iz ličkanja, prav tako delajo igračke iz 
gline, lesa, papirja in še kaj. Letno imajo v 
programu po 3 delavnice v obdobju jesen/
zima in 2 delavnici v času pomlad/poletje. 
Poleg tega v času pusta oraganizirajo pu-
stovanje in prireditev za 60 do 80 otrok, 
ob novem letu pa imajo dedka Mraza z 
lutkovno predstavo. Zgodi pa se, da pri-
pravijo 3 prireditve in 7 delavnic skozi 
leto, poleti pa si privoščijo premor. 

Pri delu raznih figur so pogosto starši 
še bolj ustvarjalni kot otroci. To ni nič na-
robe, saj je ves program prirejen zbliže-
vanju staršev in otrok. To psihološko zelo 
dobro vpliva na oboje, saj si poiščejo čas 
za skupno delo in ustvarjanje. Določene 
naloge delajo tudi sami doma. Opisano 
ogromno pripomore tudi k pridobivanju 
ročnih spretnosti. 

Menim, da je celoten program zelo 
primeren, le da je verjetno vseh teh do-
godkov po naših krajih premalo. Lavriča-
ni imamo srečo, da je med nami gospod 
Lojze Sever, velik mojster domače obrti. 
Otroke vzgaja z vsem znanjem, veliko 
truda in potrpljenja. Brez vsega naštetega 
bi bili uspehi skromni. Lahko pa rečem še 
to, da smo tovrstnega dogajanja in znanja 
veseli, drugje pa mogoče še takšnega ni.

Fotografiji in besedilo 
Andrej Pogačnik

Ob občinskem prazniku je Občina Škofljica za otroke, učen-
ke in učence v petek, 14. septembra 2007, organizirala zabavno 
otroško popoldne. Aktivnosti so potekale na igrišču in zelenici 
pred osnovno šolo ter v telovadnici in avli znotraj same šole.

Za začetek so si mladi nadebudneži lahko ogledali lutkovno 
igrico Kako se mali Janezek nauči lepega vedenja?, nato pa je 
nastopil čarodej Toni Mežan, ki je z za mlado in staro vablji-
vimi trki predvsem otroke navdušil še s kreacijami iz balonov, 
ki so jih otroci lahko vzeli s seboj.

V avli šole je Društvo Smrkolin organiziralo likovne delav-
nice. Otroci so lahko ustvarjali iz naravnih materialov. Ustvar-
janja se je poleg otrok lotilo tudi nekaj staršev.

Kaj vse je nastalo, si lahko ogledate na fotografijah. Pri so-
sednjih mizah je pod vodstvom Jurija Gregoriča potekal turnir 
v kartah. Kar nekaj otrok je pri igri vztrajalo vse do konca 



dneva.
Medtem ko so v šoli aktivnosti poteka-

le umirjeno, je bilo zunaj ravno obratno. 
Kamor ti je seglo oko, si doživljal veselje, 
živahnost, poskočnost, skratka mladost, 
ki je bila naravnost estetsko umeščena v 
lep, zgodnje jesenski popoldan. Aktivni 
so bili košarkaši, pa rolarji, največja gne-
ča pa je bila okoli rekvizitov – trampoli-
na in napihnjenega gradu –, ki ji je po-
stavil Športni izziv. Zaradi želje, skočiti 
čim više, je nastala tudi kakšna buška, pa 
nič ne de, tudi to je del otroštva oziroma 
odraščanja.

Dobil sem vtis, da so taki popoldnevi za 
občino pomembni. Več generacij otrok se 
združi, izbira dejavnosti je pestra, hkrati 
pa se lahko tudi njihovi straši vsaj za eno 
popoldne umaknejo vsakodnevnim ob-
veznostim in »zadihajo drugačen zrak«. 
Upam, da se drugo leto spet srečamo!

Besedilo in fotografije Iztok Petrič

»Fotografija je medij, ki je v današnjem 
času prisoten na vsakem koraku našega 
življenja,« je dejal gospod Ferucio Hr-
vatin, mentor tečajnikov, ki so se v maju 
udeležili fotografskega tečaja v organiza-
ciji Kulturno umetniškega društva Škof-
ljica. V torek 11. septembra pa je 11 te-
čajnikov svoja avtorska dela postavilo na 
ogled na odprtju razstave v dvorani Ob-
čine Škofljica.

Gospod Hrvatin je pojasnil, da tehnolo-
ški napredek in cenovna dostopnost omo-
gočata, da ima dandanes vsaka družina 
vsaj en fotoaparat, s katerim oblikuje svo-
je spomine za naslednje rodove. Vendar 
pa se nato sprašujejo, kako to, da njihove 
fotografije niso takšne, kot jih videvajo 
po revijah in drugod. Zatorej je bil tudi 
namen tega tečaja, da se udeleženci spo-
znajo z osnovnimi elementi fotografije:
vsebino, tehnično podlago, dobro lučjo in 



likovno kompozicijo.
Cilj tečaja in razstave ni bil ustvariti umetniške fotografije, kot je poudaril gospod

Hrvatin. Pač pa pridobitev osnovnega znanja za nadaljnje ustvarjanje. In res smo ime-
li priložnost videti nekaj izvrstnih fotografij, nekatere pa objavljamo tudi na barvnih
straneh te številke Glasnika. Razstavo in pogostitev pa je ob dobri družbi popestril tudi 
pianist Miha Brkinjač.

Besedilo in fotografiji Jure Brkinjač

Pianist Miha Brkinjač

Za pomoč pri pripravi omenjene fotografske razstave se v imenu tečajnikov za-
hvaljujem tudi Stanetu Kočarju in Petru Nosetu, članoma foto sekcije KUD Škof-
ljica, za tehnično pomoč. 

Naj to zahvalo izkoristim tudi za pohvalo fotografske razstave z naslovom »Sve-
tloba, sol in voda« Staneta Kočarja (podpredsednika KUD Škofljica in vodje foto
sekcije) v Sončni dvorani v Izoli (Ulica Giordana Bruna 6, Izola, pod stopniščem 
cerkve sv. Mavra), ki je bila na ogled do konca septembra. 

K. Š.

Center za usposabljanje, delo in varstvo 
Dolfke Boštjančič, ki je pričel z delova-
njev v Dragi pri Igu v letu 1984, je bil spr-
va namenjen otrokom in mladostnikom z 
motnjo v duševnem razvoju. Le dobro leto 
po odprtju – decembra 1985 – je zavod 
razširil dejavnost na odraslo populacijo 
in odprl se je nov dom – Dom Škofljica.
Vendar to ni bilo dovolj in center je od-

piral svoje hiše tudi drugod. Sedaj deluje 
že na več lokacijah v Ljubljani (Fužine, 
Center, Šiška), v Ribnici, Novem mestu, 
Grosuplju. 

V četrtek, 20. septembra 2007, pa je 
svoja vrata odprl še en dom na Škoflji-
ci – Mali dom Barje. Vabilu na otvori-
tev doma se je odzvalo mnogo sosedov, 
staršev stanovalcev, ki bivajo v enotah 

CUDV Draga, ter prijateljev. Že sprejem 
ob samem prihodu do hiše je bil zelo pri-
jeten. Prijazne gospe so obiskovalcem po-
stregle s kruhom in soljo, za spomin pa 
smo prejeli še sončno poslikane podstav-
ke. V čudovitem kulturenem programu, 
ki so ga ob pomoči zaposlenih pripravili 
stanovalci, smo se prepustili magičnosti 
barjanskih meglic in se vrnili več tisoč let 
v preteklost ter tam srečali Ostrorogega 
jelena. Praspomin na toploto ognjišč pa 
nam je pomagal obudtiti Svarun s svojimi 
prijatelji.

Preden smo dom, ki ga bo uporabljajo 
18 stanovalcev, med njimi Jure, Davor, 
Ambrož, Janez, Marjetka, Anitka, Jadran-
ka in drugi, je prisotne pozdravila direkto-
rica CUDV Draga, mag. Valerija Bužan. 
V nagovoru je poudarila, da bo bivalna 
enota odraslim s posebnimi potrebami 
omogočila, da zaživijo vsakdanje življe-
nje v bližini svojega doma in med ljudmi. 

Gospod župan Boštjan Rigler je vsem 
novim stanovalcem izrekel dobrodošli-
co ter dejal, da novi stanovalci prinašajo 
med nas svoja pristna in iskrena čustva, 
za katera v vsakdanjem življenju skorajda 
ni več prostora. Ob tej priložnosti je dru-
žini Martinc, ki je darovala zemljišče za 
izgradnjo doma, podelil županovo prizna-
nje. Med govorniki sta bila tudi gospod 
Jože Kušar, predsednik sveta staršev, in 
predsednika sveta Centra Draga ter ne-
kdanji minister za delo, družino in social-
ne zadeve, mag. Janez Drobnič.Direktorica CUDV Draga, mag. Valerija Bužan



Zgrajeno novo hišo – Mali dom Bar-
je, katerega gradnjo so bodoči stanovalci 
budno spremljali, je blagoslovil nekdanji 
vodja Doma Škofljica, diakon Imre Jere-
bic. Ključe novogradnje pa je direkorici 
Bužanovi svečano predala Vladuška Cim-
perman z ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve, ki je prispevalo največji 
delež sredstev pri izgradnji doma.

Predaji ključev je sledil ogled novega 
doma za 18 stanovalcev in prijetno dru-
žabno srečanje.

Ob koncu pa naj z vami podelim par 
besed, ki so bile izrečene med priredit-
vijo: »Na dobro srečo! Jure, Davor, Am-
brož, Janez, Marjetka, Anitka, Jadranka in 
drugi. Na dobro srečo! Naj bo toplo vaše 
ognjišče in naj ogenj veselo zaplapola.«

Besedilo in fotografiji 
Bojan Pirnat Vladuška Cimperman z ministrstva za delo, družino in socialne zadeve

Slovenija je parlamentarna republika. To pomeni, da sicer imamo šefa države, vendar ta nima kakšnih posebnih pristoj-
nosti. Zakonodajna funkcija je v rokah parlamenta, izvršilna pa vlade. Iz tega izhaja, da ima v našem primeru predsednik 
republike večinoma zgolj formalno vlogo. Predvsem navzven in navznoter predstavlja enotnost države, poveljuje njenim 
obrambnim silam, razglaša zakone itd. Kar je v tem primeru zanimivo, je to, da Slovenci predsednika kljub njegovi politično 
obrobni vlogi, volimo na neposrednih volitvah. Kakšen je torej dejanski vpliv predsednika Republike Slovenije na delovanje 
države?

Predsednika republike se voli na neposrednih, splošnih in tajnih volitvah. Neposredne volitve objektivno krepijo njegov 
položaj v organizaciji državne oblasti, čeprav obseg njegovih pristojnosti takega načina volitev ne zahtevajo. V drugih par-
lamentarnih sistemih prevladujejo posredne volitve predsednika republike; voli ga parlament ali posebej oblikovano telo. 
Zakon o volitvah predsednika republike predpisuje, da je volilna pravica pri volitvah predsednika republike splošna in enaka, 
kar pomeni, da jo imajo vsi, ki imajo sicer volilno pravico pri volitvah državnega zbora. 

103. člen Ustave Republike Slovenije določa, da je predsednik republike izvoljen za dobo petih let, vendar največ dvakrat 
zaporedoma. Če se mandatna doba predsednika republike izteče med vojno ali med trajanjem izrednega stanja, mu mandat 
preneha šest mesecev po prenehanju vojnega ali izrednega stanja. Mandatna doba je lahko tudi krajša v primeru trajnega 
zadržka, smrti, odstopa ali drugega prenehanja predsednikove funkcije. V tem primeru do izvolitve novega predsednika 
funkcijo predsednika republike začasno opravlja predsednik državnega zbora.

Kljub parlamentarni ureditvi Slovenije pa funkcija predsednika države vendarle ni zgolj protokolarne narave, saj ima ta kar 
nekaj pristojnosti, ki so na splošno opredeljene v ustavi, natančneje pa določene v zakonih. Ustavno opredeljena funkcija je: 
predsednik republike predstavlja Republiko Slovenijo in je vrhovni poveljnik njenih obrambnih sil (102. člen Ustave RS).

Pristojnosti predsednika republike so določene tako v členu s tem naslovom (107. člen) kot tudi v drugih določbah ustave. 
Predvsem je predsednikova vloga v tem, da predlaga kandidate za nekatere državne funkcije in se s tem vključuje le v prvi 
del odločanja. Dokončna odločitev je povsem v rokah parlamenta oziroma državnega zbora kot nosilca neposredne predstav-
niške legitimacije. Predsednik države predstavlja državo doma in po svetu, postavlja in odpoklicuje veleposlanike, sprejema 
poverilna pisma tujih diplomatskih predstavnikov, odloča o pomilostitvah ter podeljuje odlikovanja in častne naslove. V 
okviru poveljnika obrambnih sil ima predsednik republike pravico poviševati admirale in generale, vendar samo na predlog 
ministra in po predhodnem soglasju vlade.

Reprezentativna in povezovalna vloga, ki jo predsednik republike igra, je simbolnega pomena za poenotenje in istovetenje 
s politiko, ko ta na strankarskem področju deluje razklana. Zatorej izkoristimo in izpolnimo svojo državljansko pravico in 
dolžnost ter 21. oktobra izberimo novega predsednika republike.

Jure Brkinjač





Občinski odbor SLS Škofljica    
Šmarska cesta 3
1291 Škofljica
www.skofljica.sls.si

Nedelja, 9. september 2007. Sončen dan in kot nalašč za srečanje in druženje ljudi iz vseh koncev Slovenije. 
Slovenska ljudska stranka je ta prečudoviti dan izkoristila za srečanje članov in simpatizerjev stranke na 16. taboru 
SLS.

Obisk na taboru v Postojni je presegel vsa pričakovanja. Ob prijetnem sončnem vremenu, odlični organizaciji in 
izjemno privlačni lokaciji, se je preko 12.000 udeležencev iz vse Slovenije zbralo na tradicionalnem družabno-poli-
tičnem srečanju. Tabora se je udeležilo celotno vodstvo stranke, na čelu s predsednikom dr. Janezom Podobnikom, 
obema podpredsednikoma, poslanci in ministri SLS. Osrednje svete maše v koncertni dvorani Postojnske jame, ki jo 
je daroval koprski škof  msgr. Metod Pirih, se je sicer uspelo zaradi logističnih omejitev udeležiti le nekaj manj kot 
2000 ljudi, a je bilo zato vzdušje na glavnem prizorišču še kako v znamenju množičnosti. Poleg osrednjega nagovora 
predsednika Janeza Podobnika je udeležence pozdravil tudi kandidat za predsednika države s podporo SLS g. Lojze 
Peterle. V zabavnem delu pa je do poznega popoldneva obiskovalce zabavalo več glasbenih izvajalcev, med drugim 
Čuki, Saša Lendero, Pepel in kri ter Alfi Nipič.

SLS
Občinski odbor Škofljica

Mojca Brkinjač





Občinski odbor DeSUS Škofljica se je soglasno s svetom Pokrajinske organizacije
Ljubljana odločil, da enotno podpre gospoda Danila Türka kot najprimernejšega 

kandidata za predsednika Republike Slovenije. Gospod Türk je neodvisen, sposo-
ben, ugleden, v svetu prepoznaven in z mnogimi izkušnjami!

Za OO DeSUS Škofljica
Jože Levstek 



OB ČINS K I ODB OR S D Š K OFLJ ICA

Volitve 2007 – 
so predsedniške volitve   za   dr. Danila   Türka

Vaš Danilo Türk.

Z znanjem in s pridobljenimi izkušnjami 
sem dosegel (1989), da so v slovensko 
Ustavo zapisali amandma, po katerem 
uvedba izrednega stanja v Sloveniji ni 
dopustna brez soglasja takratne 
Skupščine RS. Pri pisanju Ustave 
samostojne Slovenije (1991) sem prip-
ravil osnutek poglavja o človekovih 
pravicah, ki ga je sprejel Svet za 
človekove pravice in je danes vključen v 
Ustavo RS.

Zavzemam se za:

• Aktivno vlogo predsednika
• Ugledno in v svetu prepoznavno Slovenijo
• Samozavestno podjetnost in zdravo ambicioznost
• Pravičnost in spoštovanje človekovih pravic
• Priznavanje znanja, sposobnosti in prizadevnosti
• Okrepitev varnosti, solidarnosti in enakopravnosti

V New York (1992) sem odpotoval kot prvi 
veleposlanik Republike Slovenije 
pri Organizaciji združenih narodov, kjer je 
bila moja glavna naloga vzpostaviti 
navzočnost Slovenije v OZN in zagotoviti 
upoštevanje načela enakopravnosti pri 
obravnavi nasledstva nekdaj skupne 
države. 



Šesta številka Glasnika nas je z mno-
gimi prispevki seznanila o pestrem doga-
janju ob našem velikem prazniku, dnevu 
državnosti. Ker pa je bil tradicionalni po-
hod po Svarunovi poti (kot vsa leta do-
slej na praznični dan, 25. 6. 2007) takrat 
omenjen bolj na kratko, naj kot udeležen-
ka pohoda navedem (sicer malo pozno) še 
nekaj svojih vtisov.

Start je bil tako kot lani pri praznično 
okrašenem Robežnikovem kozolcu. Ne-
kateri udeleženci, ki so se namenili pre-
pešačiti celotno 23 km dolgo pot, so že 
do 7. ure prehodili odsek od Želimelj do 
Škofljice, da so se tako izognili hoji po
tem delu poti v opoldanski pripeki. Potem 
so se skupaj z večino od 158 prijavljenih 
pohodnikov podali proti nekaj ur hoje od-
daljemu cilju.

Najprej je pozornost mnogih vzbudila 
»hitro rastoča » večnamenska dvorana ob 
škofljiški šoli, nato pa še začetek gozdne 

učne poti pri lepo oskrbovani grobnici pa-
dlih borcev na drugem koncu Zaloga. Pot 
po gozdu in cesti skozi Gorenje Blato in 
Drenik je bila kmalu premagana. Obe vasi 
sta kljub rožam na oknih in okoli hiš delo-
vali samotno in zapuščeno: nikjer nisem 
opazila nobenega domačina, ne zastave 
prazniku v pozdrav. Udeleženci pohoda 
od drugod pa so pogrešali celo napisne 
table za oznako kraja.

Vse drugače je bilo v Smrjenah. Na prvi 
kontrolni točki, pri gostoljubnih Novako-
vih, smo bili pohodniki tudi letos poleg 
prijazne besede deležni še okrepčila. Gra-
dišče pa je tokrat napravilo vtis prave tu-
ristične vasi. Videlo se je, da so pred krat-
kim organizirali srečanje Gradiščanov. 
Ob poti do kontrolne točke pri cerkvici sv. 
Primoža in Felicijana so bila nameščena 
cvetlična korita; podatki in slike na pano-
ju pa so nas tako kakor lična zgibanka, ki 
je bila na voljo, seznanili z zgodovino in 

s posebnostmi kraja. Poleg pijače in pri-
grizka nam je tudi tu dobro dela prijazna 
beseda domačinov, članov Turističnega 
društva Škofljica.

Pot do Vrha in cerkvice sv. Petra je mi-
nila nekako mimogrede. Tudi tu smo se 
lahko odžejali, nagrajeni pa smo bili še z 
lepim razgledom vse do takrat, ko smo se 
začeli spuščati po strmi gozdni poti proti 
Želimljam. Smerokaz nas je usmeril proti 
dnevu primerno okrašeni šoli, kjer sta po-
hodnike na zadnji kontrolni točki sprejeli 
in pogostili prijazni članici TD. Za neka-
tere udeležence pohoda je bilo tu konec 
pešačenja; mnogi pa so prehodili še zadnji 
del poti do Škofljice.

 Dan je bil sončen in vroč, zato so bile 
kape, ki smo jih dobili pohodniki na star-
tu, res dobrodošle, podarjene zastavice pa 
so dale prireditvi poseben pomen. Pohod-
na pot je bila dovolj dobro označena, da 
tudi tisti, ki je ne poznajo, razen na ne-
katerih razcepih niso imeli težav.

Zadnje korake na poti do cilja pod Ro-
bežnikovim kozolcem je spremljala glas-
ba, še več pa so k dobremu razpoloženju 
utrujenih pohodnikov prispevali odličen 
golaž iz gostilne pri Špančku, pecivo in 
pijača pa seveda prijazni in dobro razpol-
oženi ljudje.

Letošnji pohod po Svarunovi poti je Tu-
ristično društvo Škofljica organiziralo že 
11. leto. Vsi tisti, ki so tokrat sodelovali 
pri njegovi pripravi in izvedbi s predsed-
nico TD Škofljica, gospo Bernardko Ho-
sta, na čelu, si zaslužijo pohvalo in zahva-
lo ne samo gospoda župana, ampak vseh 
udeležencev pohoda, saj smo tudi zaradi 
njih preživeli razgiban praznični dan.

Vladimira Nose



JP VODOVOD-KANALIZACIJA, d. o. o., je v Občini Škofljica izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na 
oskrbovalnem območju centralnega vodovodnega sistema (Kleče, Hrastje, Jarški prod, Brest), kjer ležijo naselja Lavrica, Škofljica,
Lanišče, Gumnišče, in na oskrbovalnem območju Pijava Gorica z naselji Pijava Gorica, Kremenica, Draga, Gradišče, Želimlje in 
Vrh nad Želimljami.

V tabeli objavljamo rezultate občasnih preskušanj notranjega nadzora skladnosti pitne vode. Rezultati preskušanj kažejo, da je 
pitna voda skladna z določbami Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06).

Za vsa morebitna vprašanja smo vam na razpolago na e-naslovu: voka@vo-ka.si

OSKRBOVALNO OBMOČJE

PARAMETER enota mejna vrednost PIJAVA GORICA 
KLEČE, HRASTJE, 
JARŠKI PROD, BREST

10. 7. 2007 9. 7. 2007

pH 6,5–9,5 7,36 7,60
elektroprevodnost (pri 20 0C) μS/cm 2500 520 420
celotni organski ogljik (TOC) mg/l C brez sprememb 3,26 < 0,3
amonij mg/l NH4 0,5 < 0,02 < 0,02
nitrat mg/l NO3 50 3 12
nitrit mg/l NO2 0,5 < 0,01 < 0,01
sulfat mg/l SO4 250 11 11
klorid mg/l Cl 250 6 7
fluorid mg/l F 1,5 < 0,1 < 0,1
bor mg/l B 1 < 0,04 < 0,04
krom μg/l Cr 50 < 2 < 2
svinec μg/l Pb 25 < 2 < 2
železo mg/l Fe 0,2 < 0,05 < 0,05
atrazin μg/l 0,1 < 0,05 < 0,05
desetilatrazin μg/l 0,1 < 0,05 0,05
2,6-diklorobenzamid μg/l 0,1 < 0,05 < 0,05
pesticidi – vsota μg/l 0,5 < 0,05 0,05
trikloroeten in tetrakloroeten – vsota μg/l 10 < 0,5 < 0,5
trihalometani – vsota μg/l 100 1,5 < 0,5
escherichia coli v 100 ml 0 0 0
koliformne bakterije v 100 ml 0 0 0
OCENA SKLADEN SKLADEN

vse člane društva in ostale ljubitelje gozdov, gozdarstva in 
uporabnike lesne biomase na strokovno ekskurzijo v Heili-
genkreuz (Avstrija). Pod imenom Austrofoma se od 9. do 11. 
oktobra 2007 na dolžini 7 km (Dunajski gozd) odvija prak-
tičen prikaz in prodaja najnovejših strojev, naprav in tehnik 
dela v gozdarstvu, s posebnim poudarkom tudi na pridobiva-
nju in kurjavi lesne biomase.

Odhod z avtobusom bo 10. 10. 2007 v jutranjih urah iz-
pred občinske stavbe na Škofljici, vrnitev isti dan v večernih 
urah. 

V ceno kotizacije 40 € na osebo je vključen prevoz, vstop-
nina, zaščitna čelada, informacijski material, zbirna torbica 
in večerja.

Prijave in dodatne informacije: 
Jože Virant (041 788 609) in 
Milan Podlogar (041 657 243).



Slovenija je že v letu 1991 začela iz-
vajati lasten pristop k razvoju podeželja. 
Projekti CRPOV, ki so bili teritorialno 
osredotočeni na manjša območja (posa-
mezno vas ali manjše območje občine), in 
njihovo nadaljevanje Razvojni programi 
podeželja, ki združujejo območja najmanj 
treh sosednjih občin, so edini programi, 
ki se neposredno spopadajo s problemi 
podeželja. Program je dal temelje za so-
dobni metodološki pristop, ki je osnovan 
na samoiniciativnosti lokalne skupnosti 
z željo aktiviranja razvojnih potencialov 
v projektnem območju po načelih »od 
spodaj navzgor«. 

Z novim programskim obdobjem 2007–
2013 je tudi razvoj podeželja pred novimi 
izzivi. Dosedanje izkušnje iz programov 
celostnega razvoja podeželja in obnove 
vasi (CRPOV) ter sedanjih razvojnih pro-
gramov podeželja, ki temeljijo na večjem 
teritorialnem območju, pa se v novem 
programskem obdobju daje še večja pri-
oriteta razvojnim ambicijam podeželja 
skozi program LEADER. 

Kaj je program LEADER? To je pro-
gram EU, ki se je začel izvajati leta 1991 
in je usmerjen v podpore podeželskim 
razvojnim območjem. 

Z usposobitvijo za vzpostavitev part-
nerstva in oblikovanjem javno zasebnih 
partnerstev – LOKALNE AKCIJSKE 
SKUPINE LEADER – bo lokalnemu 
okolju omogočena opredelitev o prioritet-
nih aktivnostih in projektih, ki bodo do-
prinesli k izboljšanju kakovosti življenja 

na podeželju nasploh. 
Že leta 2003 so na pobudo Mestne ob-

čine Ljubljana k oblikovanju skupnega 
razvojnega programa pod nazivom »So-
žitje med mestom in podeželjem« pristo-
pile tudi občine Ig, Grosuplje in Škofljica.
Glede na prepoznavnost razvojnega pro-
grama ter geografsko, gospodarsko in so-
cialno povezanostjo se je k temu območju 
v letu 2006 priključila tudi občina Ivanč-
na Gorica. V tem času je bil pripravljen 
osnutek skupnega razvojnega programa, 
katerega namen je ustvariti gospodarsko 

aktiven podeželski prostor. Razvojna 
usmeritev pa s tem, ko je zapisana, še 
nima nobene realne vrednosti. Prav zato 
je potrebno začetno iniciativo in delo na-
daljevati z izdelavo posameznih konkret-
nih izvedbenih razvojnih projektov. Tako 
so občine v prvi vrsti podprle oblikovanje 
skupne razvojne organizacije – Zavod za 
razvoj podeželja CIZA, ki skrbi za izvaja-
nje različnih skupnih projektov. 

Prednostna naloga za dosego tega cilja 
pa je priprava in nadgradnja obstoječih 
lokalnih strategij in oblikovanje lokalnih 
partnerstev, ki vključujejo tako javni kot 
zasebni sektor, pa tudi civilno iniciativo 
kot tudi samo lokalno prebivalstvo. Prav 
zardi tega vabimo vse, ki vam ni vseeno 
za podeželje, da se nam pridružite. Vse 
dodatne informacije dobite na telefon 01 
544 5446 ali 031 515 875.

Zavod za razvoj podeželja CIZA

Tečaj peke kruha

Praktična delavnica dekoriranja jedi

Delavnice za rokodelce



Od 13. do 16. septembra je na Gospo-
darskem razstavišču potekal Otroški ba-
zar, kjer smo pripravili ustvarjalne delav-
nice za otroke. Nahajali smo se v hali C, 
kjer so se predstavili tudi drugi vrtci in 
osnovne šole oziroma organizacije, ki so 
povezane z vzgojo in izobraževanjem. 

Na bazarju smo preživeli lepe dneve 
ter se od drugih marsikaj naučili. V naše 
veselje pa je bilo, da smo lahko pokazali 
nekaj ideje za ustvarjanje in da se nam je 
pridružilo veliko otrok ter njihovih star-
šev. 

Na nedeljsko popoldne, ki je bilo sicer 
v znamenju zaključevanja Otroškega ba-
zarja 2007, pa nas je obiskal tudi župan 
naše občine Boštjan Rigler. 

Ob večerni uri smo se zadovoljni vrača-
li proti domu in se ob pogledu na zahvalo 
organizatorja odločili, da prihodnje leto 
ponovno pridemo. 

Nasmejan pozdrav od kolektiva Zaseb-
nega vrtca Smrkolin.

Besedilo in fotografije Mateja Perovšek

V soboto, 15. 9. 2007, smo se zjutraj 
zbrali pred gasilskim domom na Pija-
vi Gorici, mladi gasilci, gasilke, njihovi 
starši ter mentorja Andrej in Uroš. Pred 
gasilskim domom je bilo zelo živahno, 
saj se je ravno ta dan odvijal tudi gasilski 

rally. Pa se nam je nekako uspeli vkrcati 
na avtobus. Namenjeni smo bili v živalski 
vrt v Zagreb, in sicer je bil ta obisk na-
grada za uspešne rezultate na gasilskem 
tekmovanju v Želimljem in spodbuda za 
prihajajoče tekmovanje konec septembra 

v okolici Ljubljane. Zbralo se nas je poln 
avtobus razgrajačev. Nekateri so žal odpo-
vedali in se nam bodo morda pridružili na 
kakšnem od naslednjih izletov. Po krajši 
vožnji do Ivančne Gorice smo imeli krajši 
postanek, da smo počakali Domna in nje-
govo mamo, ki sta se nam pridružila kljub 
Domnovi poškodovani roki. Pot smo na-
daljevali po novi avtocesti, nekaj odsekov 
pa še poteka po stari Cesti bratstva in eno-
tnosti do slovensko-hrvaškega mejnega 
prehoda Bregana. Po prehodu meje smo 
pot nato nadaljevali proti Zagrebu. V me-
stu je bilo kljub soboti izredno veliko pro-
meta. Nekaj naših najmlajših je tudi prvič 
videlo nekakšen čuden vlak, ki se imenuje 
tramvaj. Nad njim so bili navdušeni. Veli-
ko cest obnavljajo, tako da so spremenje-
ne prometne signalizacije in smo se skoraj 
izgubili. Pogrešali smo napisne table, ki 
bi nam pokazale pravo pot do parka Mak-
simir, v katerem se nahaja živalski vrt in 
nogometni stadion Nogometnega kluba 
Dinamo Zagreb. Pa smo ga le našli, vhod 



v živalski vrt namreč. Že po nekaj kora-
kih smo se vsi strinjali, da je celotno ob-
močje lepo urejeno. Po plačani skupinski 
karti smo se dogovorili, kdaj se spet do-
bimo na vhodu. In že smo se sprehajali 
po živalskem vrtu, ki ima lepo urejene 
sprehajalne poti in ponuja izvrsten pogled 
na živali. Najprej smo si ogledali razno-
barvne ptiče, ki se razkazujejo v lepo ure-
jenih kletkah, če temu lahko tako rečemo. 
Živali so razporejene po tem, iz katerega 
dela sveta prihajajo. Temu so prilagojene 
tudi njihove ograde. Veliko je tudi po-
točkov in manjših jezerc, ki popestrijo že 
tako izvrsten pogled na ograde in živali 
v njih. Tako smo videli afriške kolibe in 
seveda živali iz Afrike, z levom, kraljem 
živali seveda. Vsi smo pogrešali slona, 
nosoroga in žirafe. Zakaj jih ni, se nismo 

pozanimali. Ogledovali smo si tudi naše 
predhodnike na razvojni stopnji, primate, 
ki so se leno premikali po kletkah. Videli 
smo tudi nekatere ogrožene živalske vr-
ste, kot so rdeča panda, snežni leopard, 
grivasti volk, antilope oriks ter adaks in 
še nekatere živali, za katere v živalskem 
vrtu v Zagrebu še posebej temeljito skr-
bijo. Vključeni so v program za vzgojo in 
zaščito ogroženih živalskih vrst z drugimi 
živalskimi vrtovi po Evropi. Po sprehodu 
po živalskem vrtu, ki je prehitro minil, 
smo se nato za spomin še skupinsko sli-
kali pred vhodom. Sledil je odhod in pot 
nazaj proti naši domovini. Na meji so nas 
naši neprijazni mejni uslužbenci povabili 
na krajši sprehod iz avtobusa preko njiho-
vih prostorov in spet na avtobus. Niso nas 
temeljito pregledovali, verjetno so samo 

skrbeli, da ne bi dobili žuljev od sedenja 
in čakanja v koloni za prehod meje. Nato 
smo zavili proti Brežicam, da bi nahranili 
še naše želodčke. Z gostoljubjem v Go-
stilni Krulc smo bili zadovoljni. Pot smo 
po obedu nadaljevali proti domu. Vmes je 
mladina nekajkrat poskušala zapeti kakš-
no slovensko, a so bili neuglašeni, tako da 
bo potrebno tudi to do naslednjega izleta 
popraviti. V mraku smo prispeli na Pijavo 
Gorico, vsi zadovoljni in srečni. V ime-
nu vseh se zahvaljujem gasilcem s Pijave 
Gorice za denarna sredstva in gospe Pet-
rič za brezhiben avtobusni prevoz. Hvala 
tudi gospodu šoferju, ki je prenašal naše 
želje in težave. 

Na pomoč!
Za PGD Pijava Gorica  

besedilo  in fotografije Andrej Pirc

Skavtstvo je gibanje, katerega temeljna ideja ob ustanovitvi je bila, da so mladi sposobni opraviti vsako nalogo, če se jim le zaupa 
in da svobodo. Skavte druži veselje do življenja v naravi, druženja, pustolovščin in pripravljenost na izzive, osebno rast in pomoč 
sočloveku. 

Na vprašanje, kaj se pri skavtih počne, naši člani odgovarjajo:
... preživljamo svoj prosti čas s prijatelji,
… poleti taborimo v šotorih,
... počnemo nenavadne stvari,
... preživimo kakšno noč v hotelu z milijon zvezdami in ob glasbi žab,
... imamo radi življenje v naravi in se trudimo za ohranjanje narave,
... postavljamo bivake, se učimo signaliziranja,
... vsak dan naredimo vsaj eno dobro delo,
... si upamo poskusiti kaj novega.

V kolikor tudi tebe mika, da bi doživel kaj od naštetega, in če si star/a 11 let ali več ali obiskuješ 6. razred ali višji razred devetletke, 
potem te vabimo, da se nam pridružiš v nedeljo, 7. oktobra 2007, ob 9.00 uri pred cerkvijo na Škofljici. Vabljeni tudi srednješolci.

Kontaktna oseba: Bojan Pirnat, e-mail: bojan.pirnat@skavt.net, telefon: 040 517 811
Skavtski steg Škofljica 1



Umetnostnozgodovinski strokovni iz-
raz »zlati oltar« zajema lesene, rezljane 
in poslikane oltarje iz 17. in začetka 18. 
stoletja. Takšno oznako so dobili na pod-
lagi bogate ornamentike, pozlate ter osta-
lih značilnosti, zaradi katerih ne moremo 
kot zlate oltarje označiti oltarjev iz drugih 
dob, ne glede na to, da so pozlačeni in bo-
gato okrašeni.

Milan Železnik, najpomembnejši pro-
učevalec zlatih oltarjev na Slovenskem, 
je oltarje razdelil v štiri časovne faze, in 
sicer:

1. faza: 1630−1650 (visoki oltarji s ši-
lastim zaključkom, prevladujejo hladne 
barve od srebrne do modre, ornamentika 

je dokaj skromna in podrejena arhitektur-
nemu ogrodju oltarja, ki je ploskovit in se 
ne prilagaja prostoru);

2. faza: 1650−1670 (okrasje je boga-
tejše, celota postane bolj plastična in raz-
gibana, srednji del je poudarjen, barve so 
toplejše);

3. faza: 1670−1690 (obris je bolj okro-
gel in dobiva obliko monštrance, arhitek-
tura ni več ploska, temveč zajame prostor 
pred sabo, ornamentika je še slikovitejša 
kot prej);

4. faza: 1690−1720 (obris oltarja je 
skoraj pravokotnik oziroma kvadrat in nič 
več monštranca, arhitektura močno po-
sega v prostor, okrasje se umiri in ni več 
tako bogato).

V okviru Železnikove klasifikacije sodi
oltar iz cerkve Svetega duha na Gumniš-
ču v tretjo razvojno fazo. Oltar je konec 
17. stoletja izdelal Jernej Plumberger 
(1645−1703), ljubljanski kipar, ki se je 
kasneje preselil v Ivnik (Eibiswald v 
Avstriji). Deloval je v okolici Ljubljane, 
na Dolenjskem (Rakitna, Račje selo pri 
Trebnjem, Gradišče pri Stični, njegov je 
tudi znameniti oltar na Muljavi, ki je bil 
pred kratkim obnovljen) ter po preselitvi 
v Avstriji v okolici Ivnika (Sankt Loren-
zen, Altenmarkt, Soboth). 

Gumniški glavni oltar v zlati, srebrni in 
rjavi barvi ima nad leseno oltarno menzo 
tri niše, ki so med seboj ločene s stebri-
či. Osrednji prizor prikazuje Sveto trojico 
pri Marijinem kronanju, pri katerem sta 

prisotna še dva duhovnika in med oblaki 
angeli, ki so razvrščeni po celotnem ol-
tarju. V levi niši je kip svetega Petra, na 
desni je sveti Pavel z mečem; okrasje, ki 
se razprostira po celoti, so geometrijski in 
rastlinski vzorci ter volute. Nad glavno 
nišo je kartuša z napisom »IHS MRA« s 
simbolom križa ter tremi žeblji. 

Natančne datacije oltarja ne poznamo, 
obstajajo le letnice, ki bi lahko pomenile 
čas nastanka. Po mnenju nekaterih naj bi 
Plumberger oltar izdelal leta 1686, drugi 
zagovarjajo tezo, da je nastal med letoma 
1676 in 1680 ali morda celo prej. Plum-
berger je v Ljubljani in njeni okolici delo-
val do leta 1675, ko je v Ljubljani zadnjič 
arhivsko omenjen, oziroma do leta 1680, 
ko naj bi se za stalno naselil v Ivniku, kjer 
je tudi odprl svojo lastno kiparsko delav-
nico. Na podlagi teh podatkov bi lahko 
sklepali, da je pravilnejše datiranje gum-
niškega oltarja pred leto 1680 in ne 1686. 
V prid temu je tudi oblikovna analiza, saj 
primerjave z drugimi oltarji istega avtorja 
govorijo, da je Plumberger v kasnejšem 
obdobju ustvarjal nekoliko bolj umirjene 
kompozicije od gumniške, ki pa na sploš-
no sodi med bolj slikovite v njegovem 
opusu (prekaša ga le datiran in signiran 
muljavski oltar iz leta 1674), obenem pa 
v slovenski umetnosti zgodovini velja za 
enega pomembnejših zlatih oltarjev.

Besedilo Nataša Kovačič 
Fotografija Stane Kočar

V sredo, 22. 8. 2007, je bilo za marsi-
koga običajno jutro. V naši družini pa se 
je pričel praznični dan, saj je stara mama 
dopolnila častitljivih devetdeset let.

Rozalija Strle, po domače Rudolfova 
mama, se je rodila na Gorenjem Blatu 17 
kot zadnja izmed osmih otrok. Življenje 
ji je že kmalu pokazalo svojo kruto plat. 
Usodno pomlad leta 1942 ji je italijanski 
okupator pred njenimi očmi in petnajst-
mesečno hčerko ustrelil moža. Dogodek, 
ki jo je za vedno zaznamoval, ji ni vzel 
volje do življenja. Ravno nasprotno, v 
težkih povojnih časih je kot mlada vdo-
va skrbela za hčerko in majhno kmetijo. 
Stara mama večkrat poudari, da ji je bil 
ves trud že zdavnaj poplačan, saj se danes 
lahko ponosno ozre na dva vnuka in šest 

pravnukov.
Čeprav je zaradi svoje skromnosti že-

lela, da bi njen osebni praznik tiho prešel 
mimo nje, se to ni zgodilo.

Dan pred rojstnim dnem sta jo z obis-
kom in čudovitim šopkom počastila pred-
stavnika Zveze borcev Škofljica.

Mnogim čestitkam, prispelimi po pošti 
prejšnje dni, so se 22. avgusta pridružili 
številni gostje. Stara mama se je iz srca 
razveselila obiska predstavnic Društva 
upokojencev Škofljica, katere je poznala
še iz rane mladosti. Snidenje je bilo res 
prisrčno. Pogovor je takoj stekel v obuja-
nje spominov, ki so segali precej desetle-
tij v preteklost. Pripovedovanje o njihovih 
mladih letih, o vožnjah s konji in kočija-
mi, praznovanju žegnanjskih nedelj ter o 



ostalih kmečkih šegah in navadah je bilo 
za mlajše, ki smo se rodili v popolnoma 
drugih časih, še posebej zanimivo.

Naša nova soseda, zakonca Marija in 
Ludvik Sojer, ki imata izrazit socialen čut 
za starejše ljudi, sta nas presenetila z ve-
liko torto, zaradi katere je slavljenki spol-

zela po licu marsikatera solzica sreče. Ob 
tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem, ki 
ste naši stari mami polepšali praznovanje 
rojstnega dne. Posebna zahvala gre gospe 
Mileni Solar, ki že vrsto let mamo redno 
obiskuje in ji marsikateri dan še polepša.

Vsi domači pa se naši dragi stari mami 

zahvaljujemo za vso skrbnost, predanost 
in požrtvovalnost v vseh teh dolgih letih 
ter ji od srca želimo: »Stara mama, še na 
mnoga leta!«

Petra Miklič,
pravnukinja

»Knjižnica je za družbo pomemben in 
koristen informacijski center, ki ga druž-
ba ustanovi, vzdržuje in financira zaradi
shranjevanja in desiminacije znanja vsem 
njenim članom, pri čemer se mora knjiž-
nica razvijati in prilagajati potrebam upo-
rabnikov, poslovati racionalno ter se po-
vezovati v sistem.« (D. J. Urquhart)

Knjižnica na Škofljici je danes po-
membno kulturno informacijsko središče 
občine, ki zagotavlja možnost učenja od 
mladosti do starosti. Svojim uporabnikom 
omogoča dostop do vseh vrst znanj in in-
formacij po načelu enakega dostopa vsem 
in vsakomur ne glede na starost, raso, spol, 
vero, narodno pripadnost, jezik in socialni 
položaj (brez zadržkov). S svojo kulturno, 
izobraževalno in socialno vlogo bogati in 
širi obzorja sedanjim in prihodnjim rodo-
vom območja, na katerem deluje.

Za razvoj dejavnosti in storitev potre-
buje knjižnica zagotovljene materialne 
pogoje, tudi prostor. In prav s tem se tre-
nutno lahko pohvali, kajti selitev knjiž-
nice v nove, trikrat večje, sodobno opre-
mljene prostore je pomembna prelomnica 
v razvoju knjižnične dejavnosti v občini 
Škofljica.

Ta slovesen trenutek se je zgodil na za-
dnji pomladanski dan – 20. junija letos. 

Knjižnica na Škofljici je v zadnjem ob-
dobju vidno rasla in se razvijala. Začela je 
pokati po vseh šivih in nuja po prostorski 
širitvi je bila iz leta v leto večja. Večletna 
prizadevanja za večje prostore so konča-
na. Sanje so se uresničile.

Novi prostori so pomembna pridobitev 
za lokalno skupnost, ki je poleg matične 
knjižnice Prežihovega Voranca tudi naj-
bolj zaslužna zanjo. Za podporo projektu 
in razumevanje vloge knjižnice se pred-
vsem zahvaljujem nekdanjemu županu 
Občine Škofljica Jožetu Jurkoviču, seda-
njemu županu Boštjanu Riglerju in vodji 
knjižnice Almi Vidmar - Mederal, ki je 
bila duša skupnega projekta. 

Knjižničarstvo ima na Škofljici že dol-
go tradicijo. Začetki segajo v čas po drugi 
svetovni vojni, ko so se v okviru »Svobo-

de«, zveze delavsko prosvetnih društev, 
začela ustanavljati krajevna kulturno-pro-
svetna društva, ki so v program svojega 
delovanja vključila tudi ustanavljanje kra-
jevnih društvenih knjižnic.

Knjižnica Škofljica je bila ustanovljena
okoli leta 1950, natančen datum ni znan.

Prvi uradni podatki, ki govorijo o de-
lovanju knjižnice v letu 1954 povedo, da 
je takrat imela knjižnica 366 enot knjižne 
zaloge, vpisanih je bilo 38 članov, ki so si 
v tistem letu izposodili 116 knjig.

Danes pa oziroma po podatkih za leto 
2006 knjižnica na Škofljici razpolaga s
skoraj 20.000 enotami knjižničnega gra-
diva in ima 1.850 članov. Knjižnico je ob-
iskalo 35.000 uporabnikov, ki so si izpo-
sodili 107.000 enot knjižničnega gradiva.

Kljub neugodnim prostorskim pogojem 
se je knjižnica že od vsega začetka dobro 
razvijala. Za to je zaslužna gospa Tončka 
Grat, ki je knjižnico vodila od leta 1968 
do 1990. Z izrednim čutom za delo z bral-
ci, s prizadevnostjo, strokovnostjo in z 
natančnostjo je postavila trdne temelje za 
nadaljnji razvoj knjižnice na Škofljici.

Ko je leta 1990 knjižnica postala enota 
matične Knjižnice Prežihovega Voranca, 
se je začela pospešeno razvijati in poso-
dabljati ob rednem financiranju dejavno-
sti iz občinskega proračuna. 

Knjižnica se je večkrat selila. Njena 
prva večja širitev je bila leta 1998 v pros-
torih stare šole, kjer je na 94 m2 delovala 
do letošnjega leta, ko smo odprli knjižni-
co na 340 m2 delovne površine.

Ob tej priložnosti je Knjižnica Prežiho-
vega Voranca izdala brošuro z naslovom 
Knjižnica Škofljica – knjižnica za ljudi, ki 
prikazuje pregled delovanja knjižnice od 
začetka do danes. 

Knjižnica Škofljica je danes ena bolj
uspešnih med šestnajstimi enotami v mre-
ži Knjižnice Prežihovega Voranca. Gre za 
sodobno knjižnico, vključeno v informa-
cijski sistem COBISS, ki poleg gradiva na 
tradicionalnih in sodobnih nosilcih upo-
rabnikom omogoča tudi dostop do inter-
neta in referenčnih baz podatkov ter zanje 

organizira najrazličnejše prireditve.
Posredovanje znanja in informacij je 

namreč temeljno poslanstvo knjižnice, 
svojo socialno funkcijo pa izpolnjuje tudi 
s tem, da znanje in informacije posreduje 
vsakomur, ki to potrebuje in si tega želi ne 
glede na starost, spol ali socialni položaj.

 Knjižnica je prostor, kjer se srečujeta 
znanje in kultura; omogoča vseživljenj-
sko učenje. 

Kot kulturni prostor izziva domišljijo, 
vzpodbuja k branju, širi obzorja znanja, 
razvija čut za estetiko. 

Kot socialni prostor pa nudi možnosti 
za neformalno učenje, iskanje in izmenja-
vo informacij, srečevanje, druženje raz-
ličnih generacij prebivalcev iz okolja, v 
katerem uresničuje svoje poslanstvo.

Razvoj knjižničarske stroke, informa-
cijske tehnologije, potrebe okolja in pri-
čakovanja uporabnikov postavljajo pred 
knjižnico vedno nove izzive, na katere je 
mogoče uspešno in učinkovito odgovar-
jati ob ustreznem financiranju z javnimi
sredstvi.

Škofljica je bila ena prvih primestnih
občin v knjižnični mreži Knjižnice Pre-
žihovega Voranca, ki je prepoznala po-
membnost in koristnost knjižničnih stori-
tev za svoje občane. Prepričana sem, da 
bo v okviru možnosti še naprej uspešno 
podpirala delovanje in omogočala razvoj 
knjižnične dejavnosti. 

Naj se na koncu le še najlepše zahvalim 
vsem, ki so sodelovali pri projektu uspo-
sobitve polepšane, predvsem pa prosto-
rnejše knjižnice.

Občanom Škofljice, sedanjim in bo-
dočim obiskovalcem knjižnice želim, da 
bi radi obiskovali knjižnico ter s pridom 
uporabljali tradicionalne vire informacij 
obogatene z novimi tehnologijami in sto-
ritvami.

Kajti »Knjižnice so v službi človeštva,« 
je zapisal Gorman, eden od sodobnih teo-
retikov bibliotekarstva.

Milena Pinter,
direktorica Knjižnice  
Prežihovega Voranca



V sklopu prireditev ob občinskem praz-
niku je Športni klub Pijava Gorica v so-
boto, 8. 9. 2007, ob 17. uri na igrišču pred 
OŠ Škofljica organiziral košarkarski tur-
nir trojk. 

Prijavilo se je šest ekip in da bi vsem za-
gotovili čim več igranja, smo se odločili, 
da vsaka ekipa igra z vsako. Sprva smo se 
dogovorili za igranje do 21 točk, vendar 
se je že po prvih dveh tekmah pokazalo, 
da so prišli tekmovalci z resno in nepo-
pustljivo igro. Tako smo zaradi predolgih 
prvih tekem prešli na igranje do 15 točk. 
Po kvaliteti nobena ekipa ni preveč odsto-
pala, kar je botrovalo izenačenim in napet-
im dvobojem. Lepo vreme in seveda zani-
mive igre so privabili kar nekaj gledalcev, 
med katerimi se je za kratek čas pojavil 
tudi župan Boštjan Rigler, ki je pohvalil 

trud organizatorjev turnirja. Približno na 
polovici tekmovanja so večer s plesno 

točko popestrila dekleta iz plesne skupine 
Libido. Po 15-ih odigranih tekmah je bil 
dokončno jasen vrstni red. Največji pokal 
je odšel v roke ekipi Šentjurskih velemoj-
strov, ki so že od samega začetka veljali 
za tihe favorite turnirja. Zmago manj in s 
tem drugo mesto je doseglo ŠD Koreni-
ne. Tretja pa je bila ena izmed dveh ekip 
našega športnega društva, ŠKPG Troti. 
Nagrade so prispevali sponzorji Club Ro-
yal iz Smrjen, Picerija Brajda iz Šmarja 
- Sapa, Kivi bar in frizerski salon Milena s 
Pijave Gorice. Pripravili smo tudi tekmo-
vanje v metanju trojk. Že kar pošten več-
erni mraz je povzročil precejšne tresenje 
rok, kar se je poznalo pri odstotku meta 
izza črte. Danetu Semoliču sta za ubrani-
tev lanskoletne zmage tako v finalni seriji
zadostovali le dve zadeti trojki od desetih 
poizkusov. 

Besedilo Blaž Adamič
Fotografiji Ana Horvat

Utrinek iz tekme, ki je odločala o tretjem mestu

Takole nasmejane so odšle domov zmagovalne ekipe

Ob otvoritvi večnamenske športne dvorane na Škofljici pri ŠD Škof-
ljica pripravljamo razstavo, ki bo predstavila delovanje našega dru-
štva in razvoj športa v naši občini. Prosimo vse bivše in sedanje člane 
društva, da pobrskajo doma po skrinjah in albumih in nam posodijo 
predmete, ki bi lahko obogatili našo razstavo. Sem sodijo pokali, ko-
lajne, fotografije, dresi in morda bi se našlo še kaj primernega. Za 
predmete bomo skrbeli kot dobri gospodarji in jih po koncu razstave 
lastnikom vrnili. Za razstavo je zadolžena gospa Stanka Rigler, ki jo 
lahko pokličete na telefon 031 834 670 ali ji pišete na naslov: stanka.
rigler@debis.si.

Janez Rugelj, predsednik ŠD Škofljica



Pri Športnem društvu Škofljica se letoš-
nje športne sezone še posebej veselimo, 
saj je otvoritev nove večnamenske dvo-
rane pred vrati. Naše društvo, katerega 
ustanovitev sega v leto 1964, je v zadnjih 
letih doživelo preporod. Poleg sekcije za 
rekreacijo, v kateri se združujejo starejši 
igralci košarke in namiznega tenisa, sta 
izjemno uspešni tudi sekcija za ples in 
sekcija za rokomet. 

Plesalke pod vodstvom gospe Irene 
Balažic - Gantar že vrsto let nastopajo in 
se predstavljajo na vseh prireditvah v ob-
čini, na tekmovanjih doma in v tujini pa 
posegajo po visokih uvrstitvah v različnih 
tekmovalnih razredih – s solo pom-pon 
točkami, v parih in skupinskih pom-pon 
plesih. Veselijo se treningov in tekem v 
domači dvorani, saj vzpodbuda s tribun 
prinese dodaten polet plesno-navijaškim 
skupinam. Dekleta, ki so kot deklice pred 
leti začele plesati, so danes že vaditeljice, 
ki z rednim izobraževanjem nadgrajujejo 
svoje znanje in s strokovnim pristopom 
vzgajajo mlade plesalke. Poiščite jih na 
spletni strani ali obiščite v novi dvorani! 

Podrobno vam predstavljamo roko-
metno sekcijo. Že nekaj let si prizadeva-
mo, da se naši otroci večkrat tedensko v 
popoldanskih urah zberejo na šolskem 
igrišču in v telovadnici. Kljub temu da so 
prostorski pogoji neustrezni, vsako leto 
več kot 60 fantov redno trenira, tekmuje 
in goji ekipnega duha. K sodelovanju smo 
pritegnili tudi športne pedagoge osnovne 
šole, saj prve rokometne korake naredijo 
učenci nižjih razredov pri interesni dejav-
nosti, imenovani mini rokomet. Dve leti 
pa je bil učencem višjih razredov ponujen 
rokomet kot obvezni izbirni predmet.

Pri rokometni sekciji se bodo v letošnji 
tekmovalni sezoni v državni ligi pomeri-
le kar štiri ekipe. Mlajše dečke B, letnik 
rojstva 1997 in 1996, trenira terner Dušan 
Nered in vodi Milan Centa. Starejši dečki 
B (1995, 1994, 1993;) trenirajo pod stro-
kovnim vodstvom trenerja Andreja To-
polovca in pomočnika Mateja Bukovca. 
Ekipo vodi Tomaž Ščavničar. Ista trenerja 
imajo tudi kadeti, rojeni 1992 in 1991, ki 
jih vodi Robi Pislevič. Najstarejša ekipa, 
ki igra v državni rokometni ligi, so mla-
dinci, fantje rojeni leta 1990 in starejši. 
Trenirata jih trenerja Gregor Rot in po-
močnik Boštjan Špolar, ki smo ga spozna-
li v junijski številki Glasnika. Vodja ekipe 
mladincev je Janez Rigler. Da naši trener-

ji delajo strokovno in vestno, kot vodja 
trenerjev skrbi izkušen strokovnjak Anton 
Bašič. Trenerji se tudi izpopolnjujejo na 
seminarjih in predavanjih ter poskrbijo, 
da so igralci na igrišču na varnem ter tudi 
v zdravem družabnem okolju.

Seznam treningov si lahko ogledate na 
spletni strani www.sd-skofljica.si ali nam 
tudi pišete na naslov SDSkofljica@gmail.
com.

V društvu delujemo prostovoljci, ki 
vsako sezono pripravimo tudi več priredi-
tev. V začetku leta se zberemo na občnem 
zboru, pozimi organiziramo smučanje 
na Kobli, zadnjo soboto v mesecu maju 
pripravimo rokometno-plesno prireditev 
Igram rokomet. Za konec tekmovalne se-
zone pa rokometašem omogočimo nastop 
na mednarodnem turnirju v Izoli.

Vendar brez pomoči vseh staršev, ki 
vozijo plesalke in igralce na tekme, ne 
bi šlo. Prav tako ne bi šlo brez donator-
skih in sponzorskih prispevkov podjetij in 
obrtnikov naše občine. Del sredstev, na-
menjenih tekmovalnemu športu, prispeva 
domača občina. Vsem vam hvala za vaš 
trud in pomoč! Prosimo vas, da v nasled-
njem letu izkoristite davčno novost in iz-

berete naše društvo ter mu namenite del 
vaše dohodnine. Imamo status društva, ki 
deluje v javnem interesu, zato v dohod-
ninsko napoved napišite našo davčno šte-
vilko: 92939805. Hvala!

Veselimo se nove večnamenske dvora-
ne, v kateri bo prostor za vsa društva naše 
občine in v Glasniku meseca novembra 
vam bomo posredovali termine treningov 
rekreativcev, plesalk in rokometašev. Pri-
družite se ŠD Škofljica, veseli vas bomo!

Metka Debevec



Kolesarjenje po občini 
Sončnega ponedeljkovega popoldneva 

10. septembra se je odvijal že četrti ko-
lesarski izlet po občini Škofljica, na ka-
terem pa udeležba ni bila ravno velika, 
saj se ga je udeležilo le 11 ljudi. Čeprav 
so organizatorji pričakovali nekaj večjo 
udeležbo, to ni odgnalo dobre volje. Z 
jasnim ciljem, da prekolesarimo del naše 
občine, smo se usedli na kolesa in pričeli 
vrteti pedala. Pot nas je vodila na Klanec 
in nato preko Gumnišča in Blata na Pija-
vo Gorico. Še vedno polni energije smo 
po kratkem postanku nadaljevali pot proti 
Igu, kjer smo za nekaj časa zapustili teri-
torij naše občine. Že po nekaj kilometrih 
vožnje smo se vrnili v »domače« kraje in 
se po Barju pripeljali v Babno Gorico in 

nato preko Lavrice na Škofljico. Slabih 20
km dolgo pot smo tradicionalno zaključili 
z družabnim srečanjem pri Petkovšku.

Odbojkarski turnir v Želimljem
Sredino popoldne pred občinskim praz-

nikom pa je bilo že tretje leto zapored 
rezervirano za odbojkarski turnir, ki ga 
v organizaciji ŠRD Kosec gosti telovad-
nica Gimnazije Želimlje. Na turnirju je 
sodelovalo pet ekip. Trem ekipam s Škof-
ljice (Kosec 1, Kosec 2 in Škurh) sta se 
pridružili še ekipi Gimnazija Želimlje in 
Rekreativci Ig. Sistem tekmovanja je bil 
načrtovan tako, da je vsaka ekipa igrala z 
vsemi štirimi preostalimi ekipami. V od-
bojkarskem popoldnevu, ki se je zavlekel 
v večer, se je odigralo deset tekem. Kljub 
temu da smo bili ob zaključku turnirja, ki 

je trajal vse do 22. ure zmagovalci vsi, ki 
smo igrali odbojko, je bilo potrebno po-
gledati rezultate in podeliti pokale naj-
boljšim trem ekipam. Pogled na rezultat-
sko lestvico nam je pokazal naslednje:

1. mesto: Kosec 1
2. mesto: Gimnazija Želimlje
3. mesto: Rekreativci Ig
4. mesto: Škurh
5. mesto: Kosec 2
Ob koncu turnirja smo se razšli z željo, 

da se drugo leto zopet srečamo. 
Naj ob tej priložnosti omenim, da ima 

Športno rekreacijsko društvo Kosec od 
meseca julija svojo spletno stran http://
www.srd-kosec.si, kjer se že najde marsi-
kaj zanimivega.

Bojan Pirnat

Po enem letu in pol, ko je ŠK Pijava 
Gorica že aktivno deloval in so fantje ter 
dekleta uživali v športnih aktivnostih, 
smo si dekleta želela še nekaj več. Vse 
pač nismo za košarko, nogomet, odbojko 
… Smo pa vse ljubiteljice plesa.

Najprej se nas je šest deklet (Nika, Da-

nijela, Kristina, Anja, Karmen in Ana) do-
govarjalo, da bi počele nekaj, kar nas ve-
seli. Prevzela nas je ideja o plesni skupini 
in tako smo tudi začele. 

Pod trdo roko Karmen Zajc, ki ples 
trenira že osmo leto, smo se ogrevale, se 
raztegovale, se učile koreografije, piru-

et, skušale narediti špago in še marsikaj. 
Najprej smo se po telovadnici na Škofljici
sprehajale z malim radiem, v katerem so 
zgoščenke rade preskakovale. ŠKPG si je, 
z našim sofinanciranjem, kasneje le lahko
privoščil radio, kot se spodobi za plesno 
skupino in ki je zelo uporaben na raznih 
športnih dogodkih. 

Telovadnico si dekleta delimo s fanti, 
člani kluba, ki igrajo košarko. Naše vad-
bene ure so zato velikokrat adrenalinske 
narave, še posebej, kadar smo na sredini 
telovadnice, ker fantje zaradi velike ude-
ležbe igrajo na obeh koših. Kljub vsemu 
pa to še ni zlomilo naše volje do učenja 
plesa.

Kasneje se nam je pridružila še Mateja, 
ki je morala veliko nadoknaditi, vendar 
nas je z vztrajnostjo in našim spodbuja-
njem kmalu dohitela v plesnem znanju.

Začnejo se nastopi
Ker smo se od januarja do junija veliko 

naučile, smo imele junija premierni na-
stop. Plesale smo na odbojkarskem tur-
nirju (Cluba Royal), in sicer kar na mivki. 
Karmen nas je s svojim sokoljim očesom 
budno opazovala iz publike, me smo pa 
dokaj živčne odlično izpeljale naš prvi na-
stop. Sodeč po aplavzu je bila zadovoljna 
tudi publika.Libido:Nika, Kristina, Anja, Ana, Danijela, Mateja in Karmen



Med počitnicami smo si vzele odmor, 
vendar smo zopet nastopile 8. 9. 2007 na 
košarkarskem turnirju na Škofljici, ki ga
je organiziral ŠK Pijava Gorica. Žal je 
tokrat manjkala ena plesalka, vendar smo 
nastop kljub temu izpeljale.

Kaj bomo počele naprej?
Z novim šolskim letom se bomo še več 

naučile, prejemale nove aplavze in pred-
vsem še naprej uživale. 

Plesna skupina Libido (ŠK Pijava Go-
rica) z novim šolskim letom 2007/2008 
sprejema nove članice, ki imajo veselje 
do plesa. Torej vse, ki ste starejše od 18 
let, vljudno vabljene. Plesno predznanje 
ni potrebno. 

Za več informacij pokličite Karmen: 
031 551 994.

Kontaktirate pa nas lahko tudi preko 
foruma: www.zamislim.si/forum ali pa 
preko e-pošte: sportni.klub.pijava@gma-
il.com. Libido pred nastopom na Škofljici

- šola plavanja (za neplavalce in plavalce),
- organizacija rojstnodnevnih zabav, 
- izposoja skakalnih trampolinov in napihljivih  gradov,
- aerobika (tnz, pilates, klasična aerobika, step, latino mix).
Prijave in informacije: www.sportniizziv.com, info@sportniizziv.com

Gibalne urice so namenjene malčkom med 2. in 5. letom. Med letom bodo otroci spoznali 
abecedo atletike, razvijali svojo motoriko, se igrali elementarne igre in se obilo zabavali.

Pojdimo v naravo je program, namenjen malčkom od 2. do 5. leta in od 6. do 10. leta. Z otroki 
se bomo odpravili na bližnje vrhove, si ogledali našo okolico in se odpravili tudi v hribe. Cilj 
programa Pojdimo v naravo je predvsem otokom pokazati, kako lahko zamenjajo računalnik 
in televizijo z gibanjem v naravi. Pri organizaciji izletov pa nam pomaga Planinska zveza Slo-
venije.

Nadaljevalni tečaj angleškega jezika je namenjen otrokom, ki imajo že nekaj znanja tujega 
jezika.

Začetni tečaj angleškega jezika je namenjen otokom od 2. leta starosti dalje. Pri urah angleš-
čine preko igre, plesa in petja spoznajo in si bogatijo besedni zaklad. 

Rekreacija za odrasle je vadba za vse, ki pogrešate rekreacijo v skupini in ob prijetni glasbi. 
Pridružite se dobro organizirani skupinski rekreaciji, kjer bomo ob prijetnem vzdušju in pod strokovnim vodstvom poskrbeli za 
ohranjanje in pridobivanje moči ter kondicije celega telesa.

Vse programe v društvu vodijo izkušeni voditelji in diplomirane vzgojiteljice. 
Dodatne informacije dobite na: Društvo Smrkolin, Reber pri Škofljici 7, Škofljica (pon., sre.: 16.30–17.30); 041 912 375 (Ma-

teja), 041 341 997 (Renata – rekreacija za odrasle); e-pošta: vrtec@smrkolin.si, perovsek@siol.net.

Mateja Perovšek,
predsednica društva



Spoštovani in cenjeni občani,
minilo je 16 let, odkar smo si priborili samostojnost Slovenije in demokracijo. Naši predniki so stoletja sanjali, kar smo mi do-

živeli, na kar smo lahko ponosni. Ves svet spoštuje trud naših prizadevanj doma in po svetu na osnovi naših krščanskih korenin.
Toda kar nekako ne moremo in ni prave volje, čeprav vse bolj dozoreva misel med ljudmi, da se zedinimo ter postanemo dobri 

bratje in sestre med seboj ter pozabimo stare zamere iz težke zgodovine slovenskega naroda.
Da bi dosegli to pomembno zgodovinsko prelomno narodno spravo, se moramo potruditi prav vsi, priznati je potrebno povojno 

nasilje totalitarnega sistema in ga obžalovati, saj ni v čast Sloveniji. Zato je sedaj skrajni čas, da spoznamo, da hoče slovensko ljud-
stvo živeti v simbiozi miru in sprave. 

Janez Skubic,
Škofljica       

Neko jutro bodo mirni listi,
bodo mrtve zvezde,
bodo neme veje.
                           (I. Minatti)

Za našega očeta in deda Antona Modica se je v nedeljo, 9. septembra 2007, ze-
meljsko štetje časa in vrednot ustavilo. Njegov življenjski ritem je počasi pojenjal, 
saj mu zahrbtna bolezen ni prizanesla. Do zadnjega diha se je boril proti njej v duhu 
športnika in trdno upal na zmago. Tudi mi smo upali z njim, pa vendar z žalostjo v 
srcu opazovali, kako ga je bolezen vztrajno fizično izčrpavala. Ni pa mu mogla vzeti 
iskrenega, včasih tudi hudomušnega nasmeha, hvaležnega pogleda in topline, s katero 
nas je obdajal.

Vsem, ki ste mu v času bolezni in po izgubi žene Pavle lansko jesen kakorkoli pomagali, mu namenili spodbudno besedo 
ali misel, iskrena hvala. Hvaležni smo vsem, ki ste ga pospremili na zadnjo pot, nam v težkih trenutkih izrekali sožalje, 
darovali sveče in cvetje. Zahvaljujemo se tudi gospodu Pakižu in gospodu županu Riglerju za besede ob slovesu. Naj vam 
v spominu ostane takšen, kot ste ga imeli radi.

Vsi njegovi

Sredi poletja smo se poslovili od naše najstarejše članice Francke Zabukovec, ki je preminila v visoki starosti 94 let. Rojena je 
bila tik pred prvo svetovno vojno in ob naših srečanjih je rada pripovedovala o skromnem življenju ljudi na obrobju Barja, kjer so 
v njenih mladih letih še rezali šoto.

Do začetka druge svetovne vojne je bila članica Sokolskega društva Lavrica, kjer je s prijateljicami nastopala na prireditvah po 
okoliških krajih. Med vojno jo je domobranska policija zaprla v ljubljanske zapore, ker je iz Ljubljane prinesla zdravila in tobak 
za ranjene partizane. Vendar so jo kmalu izpustili in je srečno dočakala konec vojne. Takoj se je zaposlila na žagi na Škofljici, nato
na tedanji krajevni skupnosti in leta 1950 na tajništvu za notranje zadeve, kjer je delala v splošnih službah vse do upokojitve. Leta 
smo jo videvali na ljubljanski Kresiji, vedno je bila vestna in strokovna. Poleg z resne (delala je vestno in vedno na očeh mnogim 
strankam) smo jo poznali tudi z druge, bolj sproščene strani.

Rada je bila v naravi, gore in planine so jo pritegovale v svojo družbo. V domačih okoliških hribih je nabirala borovnice, jagode 
in gobe, včasih sama, včasih pa tudi v družbi drugih ljubiteljev narave. Že v visoki starosti, do nekaj let nazaj, smo jo pogosto videli 
v planinski opravi, z nahrbtnikom in palicami, kako s čilim korakom odhaja na izlet.

To je tudi prispevalo, da je do visoke starosti ohranjala trdno zdravje, kondicijo in veselje do življenja. Še ob lanskem novoletnem 
srečanju nam je recitirala pesem o šoti in se skupaj s starejšimi člani spominjala mladih let, ko je bilo življenje skromno, a kljub 
temu mirno in lepo.

Našo članico Francko Zabukovec bomo prav zato ohranili v lepem spominu takšno, kakršna je bila do svoje visoke starosti 
– skromno, vztrajno in čilo.

Krajevni odbor ZZB NOB Škofljica



Ob boleči izgubi naše drage 

18. 1. 1972–7. 6. 2007
iz Lanišč

se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, darove za 
cerkev in svete maše ter vsem, ki ste jo v velikem številu pospremili na njeni zadnji 
poti.

Zahvala tudi gospodu župniku Jožetu Tomincu za lep obred.
Vsi njeni

Ob boleči izgubi moža in očeta

z Lavrice

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno so-
žalje, darovano cvetje in sveče. Ob tej priliki iskrena hvala: PGD Lavrica, GZ Škof-
ljica, DU Lavrica, DU Škofljica, ZZB Lavrica, KS Lavrica in vsem, ki ste ga v tako
velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Ana in sin Sandi z družino



2. 10. Na daljnjem planetu 

9. 10.  Zlati gams

16. 10.  Kuža Taras

23. 10.  Bumbarbin 

30. 10. Gobice 
Otroci, prisrčno vabljeni!

Društvo upokojencev Škofljica organizira 5-dnev-
no skupinsko letovanje v hotelu Haliaetum v Izoli v  
Simonovem zalivu od 6. 10. 2007 do 11. 10. 2007.

Cena letovanja je 173 € in 5 € za avtobusni prevoz 
Škofljca–Simonov zaliv–Škofljica.

Odhod v soboto, 6. 10. 2007, ob 9. uri izpred  
trgovine Tuš na Škofljici.

Prijave na tel. št.: 01 3 667 146, 031 377 314 (Jel-
ka) in 01 3 667 510 (Hedvika) ter osebno v ponede-
ljek, 1. 10. 2007, od 9. do 11. ure in v četrtek, 4. 10. 
2007, od 15. do 17. ure v društveni sobi na Občini  
Škofljica.

Jelka Pangerc, 
DU Škofljica, Socialnovarstvena komisija

ŠRD Kosec že več let organizira rekreativno vadbo 
odbojke. Naše ekipe se redno udeležujejo rekreacijskih 
turnirjev in tekmujejo v trim ligi, seveda pa je osnovni 
namen rekreativno ukvarjanje s športom.

Z odprtjem večnamenske dvorane bodo na voljo več-
je možnosti rekreativnega udejstvovanja, zato vse, ki ste 
željni rekreacije in druženja, vabimo, da se nam pridru-
žite! 

V kolikor ste zainteresirani, le pošljite sporočilo na naš 
e-naslov info@srd-kosec.si ali pa pokličite na 041 653 
110 (Franc).  

Več o odbojki in naših ostalih aktivnostih si oglejte na 
spletni strani www.srd-kosec.si.

Vabimo vas na KNJIŽNI KLUB, 
ki bo potekal v sredo, 24. oktobra, ob 19. uri v Knjižnici Škofljica.

Družili se bomo ob prijetnem klepetu ob čaju, prebirali poezijo in se pogovarjali o 
knjigi meseca. Tokrat bomo govorili o resnični zgodbi  

IZ LJUBEZNI DO ANE Jamesa Copelanda.

Literarni večer bo vodila pisateljica Sonja Pirman!

LUTKOVNA PREDSTAVA  
gospoda Kononenka



I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

(vsebina pravilnika) 

1. Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste po-
moči  za kmetijska gospodarstva, kot je opredeljeno v Pri-
logi 1 k Uredbi (ES)  70/2001, v skladu z  Uredbo komisije 
(ES) št. 1857/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi čle-
nov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna 
in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s  proizvodnjo 
kmetijskih proizvodov (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006 str. 
3-21)- skupinske izjeme in z Uredbo komisije (ES) št.19-
98/2006 z dne 15. decembra  2006 o uporabi členov 87 in 
88 Pogodbe ES pri pomoči »de minimis«  (UL L št. 379 z 
dne 28. 12. 2006, str. 5-10) za naložbe v  dopolnilne in ne-
kmetijske dejavnosti na kmetijah. Dopolnilne dejavnosti na 
kmetijah opredeljuje Uredba o vrsti, obsegu in pogojih za 
opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

2. Za mala in srednje velika podjetja se po tem pravilniku 
štejejo podjetja skladno s Prilogo 1 Uredbe 70/2001 z dne 
12.1.2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomo-
či za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 
1. 2001, str. 33-42, z vsemi spremembami).

2. člen
(način zagotavljanja in dodeljevanja sredstev)

Sredstva za izvajanje programov ohranjanja in razvoja kmetij-
stva, gozdarstva in podeželja se zagotavljajo z Odlokom o pro-
računu Občine Škofljica za tekoče leto.
Sredstva se upravičencem dodelijo s sklepom ali odločbo, kjer 
se opredeli višina odobrenih sredstev, namen, za katerega so bila 
sredstva odobrena in upravičeni stroški. Z upravičenci sklene 
občina pogodbo.

3. člen
(oblika pomoči)

Pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sred-
stva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij in 
subvencionirani obliki storitev.

4. člen
(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:

(1) »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz  člena 
87 (1) Pogodbe,

(2) »kmetijski proizvod« pomeni: proizvode iz seznama v Pri-
logi I pogodbe ES, razen ribiških  proizvodov in proizvodov iz 
ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, 
ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdel-
ki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne 
proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe EGS št. 18-
98/87,

(3) »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni  vsak postopek 
na kmetijskem proizvodu po katerem proizvod ostane kmetijski 
proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo živalskega 
ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo,

(4) »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali 
razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali 
katerega koli drugega načina dajanja v promet razen prve pro-
daje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali pre-
delovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako prvo 
prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu 
potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to na-
menjenih prostorih,

(5) »mikropodjetje« pomeni podjetje, ki ima  manj kot 10 zapo-
slenih, ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 
2 milijona EUR.

(6) »kakovosten proizvod« je proizvod, ki izpolnjuje merila, do-
ločena v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 1698/2005,

(7) »podjetja v težavah« pomeni, da se za ta namen štejejo Smer-
nice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturira-
nje podjetij v težavah (ULC št. 244, z dne 1.10.2004, str.2). Za 
podjetja v težavah pomeni, ko ni zmožno z lastnimi sredstvi ali 
s sredstvi, ki jih lahko pridobi od svojih lastnikov/delničarjev 
ali upnikov, preprečiti izgube, oziroma bi brez zunanjega posre-
dovanja državnih organov kratkoročno ali srednjeročno skoraj 
gotovo ogrozile obstoj družbe.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS št. 51/06 – UPB1), in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS,
št. 47/99, 103/00 in 76/02) je Občinski svet Občine  Škofljica na 8. redni seji, dne 4. 9. 2007 sprejel



5. člen
(vrste pomoči)

Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Škofljica se finančna sredstva usmerjajo 
preko sektorskih pravil za izvedbo naslednjih ukrepov:

Pravila za pomoči v kmetijstvu Ukrep

Skupinske izjeme za kmetijstvo (na podlagi  Uredbe 
komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. 12. 2006 o 
uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni 
pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se 
ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov)

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva (4. člen)
2. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb (5. člen)
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (12. člen)
4. Pomoč za arondacijo (zaokroževanje zemljišč) (13. člen)
5. Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov (14. 

člen)
6. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (15. člen)

Splošna pravila za gospodarstvo(na podlagi Uredbe 
komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o 
uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči de 
minimis)

1. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (2. člen)
2. Naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in  
     storitev  s kmetij (2. člen)

Drugi ukrepi, ki niso državne pomoči in se 
izplačujejo na podlagi Zakona o kmetijstvu

1.   Izvajanje lokalne razvojne strategije 
2.   Sofinanciranje različnih aktivnosti na podeželju
3. Naložbe v infrastrukturo

6. člen
(upravičenci do pomoči)

Upravičenci do pomoči so:
• pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko 

dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v 
občini,  so vpisani v register kmetijskih gospodarstev 
in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska in gozdna zem-
ljišča, ki ležijo na območju občine;

• člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebi-
vališče na naslovu nosilca dejavnosti - na kmetijskem 
gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih go-
spodarstev in ima sedež in kmetijske površine na ob-
močju občine,

• organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične 
pomoči na področju kmetijstva in gozdarstva;

• registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, 
ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in pre-
hrane na območju občine ali regije.

7. člen
(letni program kmetijstva)

Prednostne naloge in višino sredstev v okviru navedenih vrst po-
moči za vsako leto so določene v letnem programu kmetijstva, ki 
ga sprejme Občinski svet Občine Škofljica na predlog Komisije
za kmetijstvo, gospodarstvo, finančne in pravne zadeve.

Letni program kmetijstva na območju Občine Škofljica mora
vsebovati najmanj:

• navedbo ukrepa¸ 
• višino razpoložljivih sredstev za posamezni ukrep, 
• predmet podpore, pogoje upravičenosti, opravičljive 

stroške, upravičence in finančne določbe za dodelitev 
sredstev iz pravilnika in druge pogoje, ki jih ta pra-
vilnik ne določa.

II. NAČINI, MERILA IN KRITERIJI ZA  
DODELJEVANJE POMOČI

8. člen 
(način dodeljevanja sredstev)

Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in po-
deželja se bodo dodeljevale na podlagi predhodno izvedenega  
javnega razpisa, javne objave, natečaja, sklepa župana, potrjenih 
aktivnosti, skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljav-
nih predpisih.

9. člen
(merila in kriteriji)

Merila in kriteriji za dodeljevanje sredstev za ohranjanje in raz-
voj kmetijstva, gozdarstva in podeželja po tem pravilniku bodo 
podrobneje določena v javnem razpisu.
Medsebojne obveznosti med dajalcem pomoči in upravičencem 
se opredelijo s pogodbo.

10. člen
(javni razpis) 

1. Razpisi, natečaji ali javna objava mora vsebovati:
• namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
• višino razpisanih sredstev za posamezni ukrep,
• pogoje in merila za pridobitev sredstev z navedbo 

dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
• upravičence za dodelitev sredstev,
• finančne določbe (najmanjši znesek/največji zne-

sek),
• merila za ocenjevanje vlog,
• navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena 

vlogi,



• rok za vložitev zahtevkov, ki ne sme biti krajši od 
15 dni od dneva objave ter naslov, na katerega se 
vložijo zahtevki,

• rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu 
razpisa.

2. Vloge morajo vsebovati z razpisom, natečajem ali javno 
objavo zahtevane podatke, predvsem:

• osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež), 
KMGMID številko, davčno številko, številko raču-
na za nakazilo sredstev,

• namen zahtevka,
• izjavo o točnosti navedenih podatkov,
• izjavo, da upravičenec za ta namen še ni v tekočem 

letu prejel sredstev iz državnega, občinskega prora-
čuna ali mednarodnih virov, če pa je, njeno višino 
pridobi občina od dajalca pomoči oz. njeno višino 
dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo,

• druge zahtevane priloge (predračuni, računi, stro-
kovna mnenja, …)

III. VRSTE POMOČI (ukrepi)
POMOČI NA PODLAGI UREDBE KOMISIJE  

ŠT. 1857/2006

11. člen
Naložbe v kmetijska gospodarstva 

Namen ukrepa: 
Poglavitni namen ukrepa je posodabljanje in prestrukturiranje 
primarne kmetijske proizvodnje, dvig dodane vrednosti in kako-
vosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijstvu in ohra-
njanje obdelanosti kmetijskih površin v občini.

Cilji ukrepa: 
• zmanjšanje proizvodnih stroškov,
• izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje,
• izboljšanje kakovosti,
• ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in izboljšanje hi-

gienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali.

Predmet podpore
Podpore bodo dodeljene naložbam v lastno primarno pridelavo 
kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi in 
spadajo v naslednje sektorje: mleko, meso, jajca, med, poljščine, 
vino, sadje in zelenjava, hmelj, okrasne rastline in grmovnice, 
semena in ostali semenski material.
Med podpore v naložbe v kmetijska gospodarstva se štejejo:
� posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
� urejanje pašnikov

Upravičenci do sredstev
Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, vpisana v re-
gister kmetijskih gospodarstev,  ki ga vodi pristojno ministrstvo 
za kmetijstvo in imajo sedež v Občini Škofljica.  

Splošni pogoji upravičenosti:
• kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kme-

tijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za 
kmetijstvo,

• kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k iz-

polnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
• kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.

Finančne določbe:
-   finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
-   bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati 50% upravičenih 
stroškov na območjih z omejenimi dejavniki ter 40% upraviče-
nih stroškov za ostala območja,
-   pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso 
podjetja v težavah,
-  najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne 
sme preseči 400.000 EUR v obdobju treh proračunskih let ali 
500.000 EUR, če je podjetje na območju z omejenimi dejavni-
ki.

Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 
Sredstva se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko pro-
izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih 
pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice se pomoči 
dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki. 

Upravičeni stroški:
- stroški za pripravo načrta za novogradnjo in adaptacijo 

hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda, 
temelječega  na zakonodaji Skupnosti;

- stroški za nakup materiala za adaptacijo hlevov in uredi-
tev izpustov,

- nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmlje-
nje,  molžo in izločke; 

- nakup materiala, opreme in stroški izgradnje pomožnih 
živinorejskih objektov (seniki, silosi) ….), razen gnoj-
nih jam in gnojišč za namen izpolnjevanja standarda 
nitratne direktive;

- nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije; 
- prva postavitev oz. prestrukturiranje obstoječih inten-

zivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov;
- stroški nakupa in postavitve rastlinjaka s pripadajočo 

opremo;
- stroški nakupa in postavitve mrež proti toči.

Urejanje pašnikov
Sredstva so namenjena urejanju pašnih površin in podpori paš-
nemu in kosnemu izkoriščanju travne ruše. Sredstva se dodelijo 
za novogradnjo pašnika, ki ne sme biti manjši od 1 ha ali za ob-
novo pašnika, starejšega od 10 let, (zemljišče ne sme biti manjše 
od 0,5 ha), če ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje na državne 
razpise. 

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave načrta za ureditev pašnika, 
- stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z elek-

trično ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, 
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino; 

12. člen
Varstvo tradicionalnih krajin in stavb

Namen ukrepa
Z ukrepom se ohranja proizvodna in neproizvodna dediščina 
na podeželju – objekti/tradicionalne stavbe, ki bi lahko služile 



skupnemu pomenu  ter se prispeva k privlačnosti vaškega okolja 
kot bivalnega prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti. 
V okviru ukrepa se bodo izvajale podpore investicijam, ki imajo 
poseben pomen za ohranjanje naravne in kulturne dediščine na 
podeželju. 

Cilji ukrepa:
• ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju,
• prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja na podeželju,
• ureditev skupnih površin in objektov za različne namene. 

Predmet podpore
Predmet podpore je sofinanciranje obnove objektov na kmetijah,
ki so vpisani v Register nepremične kulturne dediščine (RKD), 
ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo. Pomoč se odobri:
• za investicije,  namenjene ohranjanju značilnosti neproiz-

vodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih 
(arheološke, zgodovinske znamenitosti), 

• za investicije za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na 
kmetijah kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči 
povečanja zmogljivosti kmetije.

Upravičenci do sredstev
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za ohranjanje tradici-
onalnih stavb so nosilci kmetijskih  gospodarstev, ki so  vpisani 
v register kmetijskih gospodarstev, tradicionalna stavba (objekt) 
pa leži na območju občine. 

Upravičeni stroški
- stroški za pripravo  dokumentacije za rekonstrukcijo (ponov-
no postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta ,( posnetek 
stanja, arhitekturni in statični načrt)  projekt gradnje ali obnove, 
popis del, konservatorski program;
- stroški za nabavo  materiala za obnovo;
- stroški za izvajanje del. 

Splošni pogoji upravičenosti:
• objekt mora biti vpisan v register nepremične kulturne de-

diščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za področje 
kulture,

• obnova objekta mora potekati v skladu s kulturnovarstveni-
mi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem Zavoda za var-
stvo kulturne dediščine Slovenije, 

• kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kme-
tijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za 
kmetijstvo,

• kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah, 
• prednost pri sofinanciranju obnove imajo tisti objekti, ki

bodo po obnovi služili širšemu, skupnemu namenu (podro-
bnejši pogoji bodo določeni v javnem razpisu), 

• investicija mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od 
navedenih ciljev ukrepa.

Finančne podpore:
Bruto intenzivnost pomoči: 

• za neproizvodne objekte  do 100% dejanskih stroškov,
• za proizvodna sredstva na kmetijah do 60% dejanskih 

stroškov oz. 75% na OMD, pod pogojem, da naložba 
ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmeti-
je,

• dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100% za 
pokritje dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi porabe 
tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohrani-
tev značilnosti kulturne dediščine na stavbah. 

13. člen
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

Namen ukrepa:
Namen ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj zmanjšati po-
sledice in tveganja, ki jih na plodovih in posevkih naredijo ne-
ugodne vremenske razmere, ki jih lahko izenačimo z naravnimi 
nesrečami kot so spomladanska pozeba, toča, požar, udar strele, 
vihar in poplave ter zmanjšati tveganja in izgube nastale zaradi 
bolezni domačih živali.

Cilj ukrepa:
Zmanjšanje tveganja zaradi neugodnih vremenskih razmer in 
bolezni živali na kmetijski proizvodnji
Predmet podpore
Predmet podpore je plačilo ali doplačilo zavarovalnih premij za 
zavarovanje pridelkov in živine.

Upravičenci do sredstev
Upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarova-
nje kmetijske proizvodnje so kmetijska gospodarstva, ki sklene-
jo zavarovalno pogodbo za tekoče leto in delujejo na območju 
Občine Škofljica:

Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje izgub, ki jih
povzročijo vremenske razmere in izgub, ki jih povzročijo bolez-
ni živali ali napad škodljivcev.
Upravičenci morajo izpolnjevati specifične pogoje, določene 
v Uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijskih proizvodov za tekoče leto.

Splošni pogoji upravičenosti:
• kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kme-

tijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za 
kmetijstvo,

• kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.

Finančne določbe
� finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sred-

stev,
� bruto intenzivnost pomoči ne sme preseči  50 % zava-

rovalne premije, vključujoč sredstva po nacionalnem in 
občinskem razpisu.

Višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinan-
ciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna 50% 
opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje po-
sevkov in plodov ter zavarovanje živali za primer bolezni. 

14.  člen
Pomoč za zaokrožitev zemljišč

Namen ukrepa
Zaradi velikega števila majhnih in razpršenih parcel in neugodne 



posestne strukture, je namen ukrepa spodbuditi večje izvajanje 
združevanj in menjav kmetijskih zemljišč na območju občine.

Cilj ukrepa: 
• s sofinanciranjem združevanj in menjav kmetijskih zemljišč 

omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zem-
ljišč in s tem zmanjšati stroške pridelave.

Predmet podpore
Predmet podpore je sofinanciranje stroškov, nastalih z zaokrožit-
vijo zemljišč. Namen ukrepa je spodbuditi združevanje kmetij-
skih zemljišč v večje zaokrožene enote za lažjo in učinkovitejšo 
rabo za kmetijske namene. Ukrep velja le za tista področja, kjer 
ni bil uveden postopek o uvedbi komasacije ali tam, kjer že teče-
jo postopki za uvedbo.

Upravičenci do sredstev
Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, ki so vpisana 
v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministr-
stvo za kmetijstvo, in imajo sedež na območju občine.

Upravičeni stroški:
• stroški pravnih in upravnih postopkov,

Finančne določbe:
• finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev do 

100% nastalih upravičenih stroškov.

15. člen
Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov

Namen ukrepa
Namen ukrepa je spodbujati proizvodnjo kakovostnih kmetij-
skih proizvodov in s tem potrošnikom omogočiti večjo možnost 
dostopa do prehranskih proizvodov višje kakovosti. Prav tako je 
namen ukrepa promovirati območje pridelave kakovostnih kme-
tijskih proizvodov in s tem  širjenje in uveljavljanje podjetniških 
iniciativ.

Cilji ukrepa:
• doseganje višje dodane vrednosti za osnovne kmetijske 

proizvode, skladno z ustreznimi uredbami skupnosti
• utrjevanje tržnega položaja kmetov,
• izboljšanje dohodkovnega položaja kmetov,
• povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo 

kakovostne kmetijske proizvode in so vključena v sheme 
kakovosti.

Predmet podpore
Predmet podpore je spodbujanje proizvodnje kakovostnih kme-
tijskih proizvodov. 
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem 
območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če 
storitve  zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske 
organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali 
organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev.
Izvajalci pomoči za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kme-
tijskih proizvodov po tem pravilniku so organizacije, ki bodo 
izvedle dejavnosti iz tega ukrepa. Občina z izvajalci sklene po-

godbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za iz-
vedbo le-teh ter način izvedbe plačil.

Upravičeni stroški
• stroški za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proiz-

voda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznavanje 
geografskih označb, označb porekla ali potrdil o posebni 
naravi proizvoda, skladno z uredbami Skupnosti

• stroški za uvedbo sistema zagotavljanja kakovosti, sistemov 
na temelju analize tveganj in kritičnih nadzornih točk, siste-
mov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pri-
stnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov 
na okolje, vključno s stroški usposabljanja,

• stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski organi za
prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podo-
bnih sistemov,

Upravičenci do sredstev
Do sredstev so upravičeni: 
izvajalci, skladno z nameni upravičenih stroškov.

Finančne določbe:
• finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, do 

100% nastalih stroškov oziroma dejavnosti, če so v zvezi z 
izboljšanjem kakovosti kmetijskih proizvodov,

• pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne 
sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim 
gospodarstvom,

• pomoč je dostopna vsem upravičencem, ne glede na njihovo 
tržno organiziranost oziroma članstvo v interesnih združe-
njih.

16. člen
Zagotavljanje tehnične podpore

Namen ukrepa
Namen ukrepa je omogočiti kmetom pridobivanje novih znanj 
za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti in možnosti koriščenja 
storitev svetovanja, kar je temeljni pogoj za izvajanje primarne 
kmetijske dejavnosti.  

Cilji ukrepa:
• povečevanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev skozi 
izobraževanje oz. strokovno usposabljanje njihovih nosilcev.

Upravičeni stroški:
• stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev 

na kmetijskem  gospodarstvu: stroški organiziranja progra-
mov usposabljanja, 

• stroški storitev nadomeščanja mikropodjetjem, ustanovlje-
nim za nudenje tovrstnih storitev, skladno s Programom raz-
voja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 -2013: 
dejanski stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja 
ali delavca na kmetijskem gospodarstvu med boleznijo in 
dopustom: 

- stroški strojnih storitev, 
- stroški nadomestne sile,

• stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, 
ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti kot je to 



rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali ogla-
ševanje,

• stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med kme-
tijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter so-
delovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški 
publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simboličnih na-
grad, podeljenih na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na 
nagrado in zmagovalca,

• stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in 
demonstracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za 
širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke 
ali poreklo niso imenovani, z izjemo proizvodov iz Uredbe 
Sveta (ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, 
kjer so posamezna podjetja, znamke in poreklo imenovani,  

• stroški publikacij kot so katalogi ali spletišča, ki predstav-
ljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali pro-
izvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavi-
tev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, 
da so predstavljeni v publikaciji.

Upravičenci do sredstev
Do sredstev so upravičene nevladne organizacije in organizacije, 
ki so registrirane za izvajanje aktivnosti tega ukrepa in opravlja-
jo dejavnost na območju občine. 

Finančne določbe:
• finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, 
• pomoč se dodeli do 100% upravičenih stroškov v obliki 

subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih 
plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom,

• pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju 
občine,

• članstvo v nevladnih organizacijah ne sme biti pogoj za do-
stop do storitev.

Izvajalci tehnične podpore so:
� registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, 

ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in pre-
hrane na območju občine ali regije;

� organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične 
pomoči na področju kmetijstva na območju občine ali 
regije.

SPLOŠNA PRAVILA ZA GOSPODARSTVO
Pomoč »De minimis«

17. člen
Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah

Namen ukrepa:
Namen ukrepa je ustvariti pogoje in možnosti za začetek oprav-
ljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in mo-
dernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti, skozi sofinanci-
ranje investicij, usmerjenih v:
• predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih  v Prilogi 1 

Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji (Ur.l. RS, št. 61/2005), 

• predelavo kmetijskih proizvodov, ki niso zajeti v Prilogi 1 

Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji (Ur.l. RS, št. 61/2005),

• turizem na kmetiji,
• dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi 

znanji na kmetiji,
• pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov,
• prodajo drugih izdelkov, izdelanih na kmetiji,
• kompostiranje organskih snovi,
• storitve, ki zagotavljajo višjo kakovost življenja na podeže-

lju.

Cilji ukrepa:
• izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodar-

stva, 
• ustvarjanje novih delovnih mest, 
• uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega go-

spodinjstva.

Upravičeni stroški ukrepa:
• vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
• nakup nove opreme,
• promocija,
• splošni stroški. 

K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
•   finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oz. do-

končanja le-te,
• pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo ob-

jekta) oz. dovoljenje upravnega organa (če gre za adaptacijo 
objekta),

• račune za nakup strojev ali opreme oz. račune o izvedenih 
delih (izjava),

• fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti 
ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje 
eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le - ta še ni 
registrirana, 

• mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganja 
v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.

Upravičenci do sredstev
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinj-
stva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejav-
nostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je  vpisano v register 
kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na 
območju občine.

Splošni pogoji upravičenosti:
• upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje 

dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno 
z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih 
za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji (Ur.l. RS, št. 
61/2005),

• dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.

Finančne določbe:
• finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, 
• najvišji delež pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov 

investicije,



• skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli pod-
jetju, ne  sme  presegati 200.000 EUR bruto v  katerem koli 
obdobju treh proračunskih let.

18. člen
Trženje proizvodov in storitev iz 
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji

Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje investicij v:
• neposredno prodajo kmetijskih proizvodov na kmetijah, 
• neposredno prodajo kmetijskih proizvodov izven kmetije,
• storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, 

orodji in živalmi ter oddajo le - teh v najem,
• izobraževanje na kmetijah, povezano z gozdarstvom in do-

polnilnimi dejavnostmi na kmetijah.

Cilji ukrepa:
• utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev,
• izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodar-

stev,
• povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo 

storitve in trženje proizvodov in storitev s  kmetij.

Upravičeni stroški ukrepa:
• vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
• nakup nove opreme,
• promocija,
• ostali splošni stroški. 

K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: 
• finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oz. do-

končanja le-te,
• pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo ob-

jekta) oz. dovoljenje upravnega organa (če gre za adaptacijo 
objekta),

• račune za nakup strojev ali opreme oz. račune o izvedenih 
delih (izjava),

• fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti 
ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje 
eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le - ta še ni 
registrirana, 

• mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganja 
v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.

Upravičenci do sredstev:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinj-
stva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejav-
nostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je  vpisano v register 
kmetijskih gospodarstev  ter ima sedež na območju občine.

Splošni pogoji upravičenosti:
• upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje 

dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno 
z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih 
za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;

• dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.

Finančne določbe:
• najvišji znesek dodeljene pomoči znaša do 50% upravičenih 

stroškov. Skupna pomoč de minimis, dodeljena kateremu-
koli podjetju, ne  sme  presegati 200.000 EUR bruto v  kate-
rem koli obdobju treh proračunskih let.

19. člen
Kumulacija

(19. člen  Uredbe komisije (ES) št.1857/2006)

(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določeni v 
členu 11 do 16 tega pravilnika, se uporabljajo ne glede na to ali 
se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz  državnih 
ali  lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev  Skup-
nosti.
(2) V zvezi z istimi stroški se pomoč izvzeta z Uredbo ES št. 18-
57/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 
87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno 
s tistimi iz drugega pod odstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št.16-
98/2005 ali s finančnimi sredstvi Skupnosti  zvezi z nekaterimi 
upravičenimi stroški, če bi bila s  tako kumulacijo presežena naj-
večja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo ES št. 
1857/2006.
(3) Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme ku-
mulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) številka 
1860/2004, glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni pro-
jekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, 
določena v Uredbi ES št. 1857/2006 in v tem pravilniku.

IV. OSTALI  UKREPI

20. člen
Izvajanje lokalne razvojne strategije na ostalih področjih

Sredstva, ki niso državne pomoči, se bodo dodelila  za izvajanje 
lokalne razvojne strategije v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Ur. 
List RS, št. 51/2006) in Zakonom o javnem naročanju (Ur. list 
RS, št. 128/2006),  na podlagi letnega programa, ki ga izdela ko-
misija za kmetijstvo, gospodarstvo, finančne in pravne zadeve. 
Z ukrepom se spodbuja razvoj podeželja, ustvarja pogoje in 
možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšuje 
dohodkovni položaj ljudi na podeželju, realizira poslovne ideje 
prebivalcev podeželja ter vključuje lokalne prebivalce v načr-
tovanje in odločanje o razvoju ter priprave projektov javno za-
sebnega partnerstva

Med ostale ukrepe sodijo tudi naložbe v infrastrukturo, ki ni na-
menjena izključno enemu lastniku. Naložbe so v širšem javnem 
interesu in ne predstavljajo državne pomoči (npr. urejanje in 
vzdrževanje poljskih poti, gozdnih vlak.….). Sredstva se zago-
tavljajo v proračunu Občine Škofljica za tekoče leto, na podlagi 
predlogov strokovnih služb ter ožjih delov lokalne skupnosti. 



V. NADZOR IN SANKCIJE

21. člen
(Nadzor in sankcije)

Namensko porabo sredstev po tem pravilniku oz. javnemu razpi-
su spremlja in preverja Občinska uprava Občine Škofljica, lahko
pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.
Namenskost porabe ugotavlja Nadzorni odbor Občine Škoflji-
ca.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem 
pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajoči-
mi zakonskimi obrestmi. 

VI. KONČNI DOLOČBI

22. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o 
dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kme-
tijstva v Občini Škofljica (Uradno glasilo Občine Škofljica, št. 
24/03).

23. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti delovni dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko 
obdobje 2007-2013.

Številka: 007-15/2007 (6)
Kraj, datum: Škofljica,  10. 9. 2007

                                                                                                                    
Župan

Občine Škofljica:
Boštjan Rigler, univ. dipl. inž. grad. 






