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Zbiranje sredstev za krajevni defibrilator, str. 5
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starešino Lovske družine Škofljica, str. 9
Tradicionalni božično-novoletni sejem in koncert
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Nastop otroškega pevskega zbora OŠ Škofljica na božično-novoletnem koncertu.
Foto: Petra Rot Kumelj

Na božično-novoletnem koncertu je nastopal tudi otroški pevski zbor PŠ Želimlje.
Foto: Petra Rot Kumelj

Zbor PŠ na Lavrici je na božično-novoletnem koncertu na Lavrici, na katerem so
zbirali sredstva za krajevni defibrilator, navdušil navzoče. Foto: Bojan Božič

Miklavž je v spremstvu angelov in parkeljnov tudi letos
obiskal naše kraje. Foto: Petra Rot Kumelj

Blagoslov dvigala za gospoda Ljuba Živanoviča. Foto: Stane Kočar
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Božično-novoletni koncert na OŠ je zaključil Mladinski pevski zbor.
Foto: Petra Rot Kumelj

Župan Ivan Jordan je na osnovnošolskem božično-novoletnem
koncertu nagovoril zbrano občinstvo. Foto: Petra Rot Kumelj

Plesalke in plesalci ŠKD Frklje so uprizorili filmsko obarvan plesni večer. Na sliki
plesni krožek OŠ Škofljica. Foto: Miha Schaffer Photography

Likovno društvo 2002 je praznovalo 15.
obletnico delovanja. Pridružil se jim je tudi
župan Ivan Jordan. Foto: Andrej Čepin

Gasilci nesebično odpravljali posledice
decemberskega neurja. Foto: PGD Vrh nad
Želimljami

Milan Knez in Ivan Jordan pri podeljevanju srebrne plakete Renati Mavrič na
podelitvi priznanj Športne zveze Škofljica. Foto: Franci Hrastar
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novo leto je prestopilo prag našega časa in nekatere kraje odelo v belo
snežno odejo. Pravi raj za otroke in ljubitelje zimskih aktivnosti! Mnogim
prestop starega leta v novo pomeni možnost novega začetka in puščanje
za sabo preživetih in preteklih dogodkov, spominov. Sama sicer menim, da
je vsak mesec, vsak teden in vsak dan lahko nov začetek. Ko se na novo
odločamo, kako bo potekal naš dan, ko si na novo zastavimo cilje in na
novo ubiramo svoje poti. Pa vendar je prehod v novo leto toliko močnejši
vzvod za nov začetek.
Čeprav se navadno navzven – če odmislimo praznovanja – zadnji dnevi
starega leta in začetki novega, bistveno ne razlikujejo, se vendar vsako
novo leto zdi kot prelomnica v naših življenjih. Ta občutek nas obdaja
tudi, če v tem obdobju ne doživljamo večjih sprememb, kot so menjava
službe, selitev v drug kraj … Skoraj naravno je, da novo leto dojemamo kot
priložnost nečesa novega, čeprav gre samo za drugačen pogled in odnos do
določenega dela našega življenja.
Vemo, da prav v začetku leta nastajajo najdaljši spiski novoletnih zaobljub, s katerimi si zastavimo nove cilje, sprejmemo nove odločitve in
si zastavimo nove naloge. Vsaka novoletna zaobljuba namreč nastane z
namenom, da izboljšamo svoje življenje. Gre za pomembne trenutke v
našem življenju, saj so premišljeni in zapisani načrti za prihodnost pogosto
bolj uresničljivi kot visoko leteče ideje, ki se hitro razblinijo in utonejo v
pozabo. Kadar so cilji preveliki, jih je treba zgolj razbiti na obvladljive
manjše dele in se spretno ter vsakodnevno spopadati z njimi. Podobno
velja tudi za navade, ki se nas oklepajo kot železne srajce in ki jih želimo
preoblikovati. Potrebni so majhni koraki in veliko vztrajnosti.
Poleg novoletnih zaobljub, ki jih sprejemamo, je pomemben tudi pogled
v staro leto. Preverjanje, kako uspešni smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v preteklosti, nam pomaga iskati naše pomanjkljivosti in načine,
kako se izboljšati.
Gledanje v prihodnost in hkrati gledanje in ovrednotenje preteklosti je
bila sposobnost rimskega boga Janusa, ki so ga stari Rimljani upodabljali z
dvema obrazoma. Ravno zadnji dan v letu naj bi Janus gledal nazaj v staro
leto in naprej v novo. Tako se je v tem času razvila navada sprejemanja
zaobljub, s katerimi pustimo za sabo zamere in neuspehe ter se osredotočimo na prihodnost.
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V tokratni številki preberite, kako je na Lavrici potekal dobrodelni božično-novoletni koncert, s katerim so zbirali sredstva za nakup defibrilatorja. Sredstva za šolski sklad so tudi letos zbirali na OŠ Škofljica na odlično
pripravljenem in izpeljanem božično-novoletnem sejmu in koncertu. Preberite tudi, kako požrtvovalno so se gasilci odzvali na decembrsko neurje,
ki je zelo prizadelo našo občino. Zaradi močnega vetra, ki je odkrival strehe
in rušil drevesa, so morali gasilci aktivirati celo načrte zaščite in reševanja,
ki so predvideni za primere večjih naravnih nesreč.
V branje vam priporočam tudi zanimiv pogovor s starešino Lovske družine Škofljica ob 110. obletnici organiziranega lovstva v Sloveniji.
Vse vabim k sodelovanju v nagradni igri za praktično nagrado, v koledarju dogodkov na zadnji strani glasila pa izberite in obiščite dogodek
po svoji izbiri.

KRIŽANKA ....................................................................................... 26

V imenu uredniškega odbora vam želim veliko uresničenih novoletnih
zaobljub in uspešno leto 2018!

NAGRADNA IGRA ............................................................................ 27

Petra Rot Kumelj,
glavna in odgovorna urednica

KNJIŽNICA SPOROČA ..................................................................... 20

VABILA, OGLASI, ZAHVALE ............................................................. 27

je glasilo Občine Škofljica
Izhaja enkrat mesečno, gospodinjstva v občini prejemajo glasilo brezplačno.
Naklada: 3460 izvodov; ustanovitelj: Občinski svet Občine Škofljica; izdajatelj: Občina
Škofljica; glavna in odgovorna urednica: Petra Rot Kumelj, mobitel +386 31 840 895; odgovorna oseba izdajatelja: Ivan Jordan, župan; člani uredniškega odbora: Barbara Boh, Joža
Repar Lakovič, Karmen Fabjan; lektoriranje: Grega Rihtar (razen: uradnih objav, oblikovanih
oglasov in prepozno oddanih prispevkov); tisk: SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d.; distribucija: Pošta Škofljica; naslov uredništva: GLASNIK, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, tel.:
01 360 16 00, e-pošta: glasnik.skofljica@gmail.com, www.skofljica.si; e-pošta za nagradno igro:
nagrad.igra@gmail.com, e-pošta za oglase in zahvale: oglasevanje.glasnik@gmail.com.
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Uredniški odbor si pridržuje pravico, da prispevke primerno
priredi za tisk tako po obsegu kot po izrazoslovju. Prispevke
sprejemamo samo v elektronski obliki. Članki in fotografije
morajo biti opremljeni s podpisom avtorja, v primeru društva,
politične stranke ali skupine morajo biti članki opremljeni
z žigom odgovorne osebe. Oglase in zahvale sprejemamo
izključno v elektronski obliki. Naslednja številka Glasnika
izide 7. 2. 2018. Vse prispevke pošljite najpozneje do
20. 1. 2018.

ŽUPANOV KOTIČEK/AKTUALNO

Spoštovane občanke in spoštovani občani!
Veseli december je za nami, pred nami
so novi izzivi, želje in potrebe. Upam, da
bo tudi to leto v znamenju uspehov, novih pridobitev, zdravja, razumevanja
in sodelovanja.
Leto 2017 je za nami in tako kot vsako
leto naredimo analizo, kaj nam je uspelo in kaj ne. Ocenjujem, da je kljub pomanjkanju finančnih sredstev za nami
kar uspešno leto. Gradbena dela na drugi gradbeni fazi pri novi osnovni šoli
na Lavrici so končana. Potrebujemo še
približno 500.000,00 evrov za dokončanje strojnih inštalacij in nakup šolske
opreme. V pripravi je tudi tretja gradbena
faza; izgradnja telovadnice s pripadajočo
opremo. Trenutno žal ni finančnih sredstev, niti država nima sredstev za sofinanciranje osnovnih šol. Do sedaj smo dobili
s strani Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport zgolj pomoč za izgradnjo
šole v višini 226.264,00 evra. Tudi nujno
potrebna dodatna dela pri modelarni enoti
za potrebe vrtca so končana. Potrebujemo
še notranjo opremo. Zanimivo je dejstvo,
da po državnih predpisih modelarne enote, v kateri je potekal šolski pouk, niso
primerne za delovanje vrtca.
Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport imajo izredno visoke kriterije in nadstandarde, ene najvišjih v
Evropi, denarja za te standarde pa ne zagotovijo. Lokalna skupnost ima več kot
3000 zakonskih obveznosti in nalog, vlada pa nam odmerja vedno manj finančnih sredstev. Razumljivo je, da vseh želja
in potreb naših občanov žal ne moremo
uresničiti. Založili smo svoja finančna
sredstva za izgradnjo vodovoda, država
pa nam še ni povrnila evropskih kohezijskih sredstev v znesku skoraj 1,9 milijona
evrov!
Žal nam tudi narava ne pomaga, doživeli smo enega izmed hujših viharnih
neurij. Škodo smo v grobem že sanirali.
Ogromno je tudi škode na stanovanjskih
objektih in poslopjih. Ob tej priložnosti
bi se rad zahvalil našim gasilcem, ki so
nesebično, požrtvovalno in v veliki nevarnosti pomagali našim občanom in
poskrbeli za njihovo osebno varnost.
Aktivirali smo dežurno službo na občini,

ki je takoj posredovala klice občanov
meni in poveljniku gasilcev. Naš občan je ob 7.00 uri zjutraj poklical 112,
mi pa smo to informacijo dobili šele
popoldne. Očitno je številka 112 preobremenjena. Občina ima narejene vse
akcijske načrte v primeru kakršne koli
naravne nesreče. Vedno aktiviramo dežurno službo v občini v primeru naravnih
nesreč.
V mesecu decembru smo imeli tudi zadnjo sejo Občinskega sveta Občine Škofljica. Opravili smo prvo branje Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje
Občine Škofljica, sprejeli Program športa
za leto 2018 in uskladili cene v vrtcih v
prvi in drugi starostni skupini. To je bilo
potrebno zaradi nedavnih zakonskih sprememb o odpravi plačnih anomalij. S tem
so se povišali stroški dela, ki imajo glavni
vpliv na povišanje cene programa vrtca.
Sprejet je bil tudi Sklep o soglasju k ceni
socialno varstvene storitve pomoč družini
na domu za leto 2018.
Močno si želim, da prihajajoče državne
volitve ne bodo ohromile in upočasnile
naše, že tako »uboge politične države«.
Žal se naši vrhovni politiki zmeraj manj
verjame, saj je vedno po začetnih všečnih
obljubah, kmalu sama sebi namen. Žalostno, toda resnično.
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Za nami je prehojena naporna, a tudi
uspešna pot. Ker smo na začetku novega leta, so pred nami poti, ki jih je treba
začeti, in so poti, ki jih je treba zaključiti. Zdaj stojimo na koncu ene in hkrati
na začetku nove. Ni bilo enostavno. Bili
so vzponi in padci, a verjamem, da se
je splačalo. Verjamem, da smo na pravi
poti. Skupaj z občinsko upravo, občinskim svetom, javnima zavodoma: osnovna šola in vrtec, prostovoljnimi gasilskimi in vsemi drugimi društvi, posamezniki
..., se bomo še naprej trudili za razvoj
naše občine in dobrobit naših občank in
občanov!
Le s spoštovanjem drug do drugega in
sodelovanjem bomo lahko dosegli želene
cilje.
Vaš župan, Ivan Jordan

AKTUALNO
Dobrodelni božično-novoletni koncert na Lavrici

Zbiranje sredstev za krajevni defibrilator
V tem prednovoletnem času je bilo na Lavrici še posebej praznično. Po prižigu
lučk na okrašeni smreki pred dvorano na Lavrici smo obudili božično-novoletno
prireditev, ki je bila pretežno glasbeno obarvana. Namenjena je bila predvsem
druženju, glasbenemu razvajanju in predpraznični čarobnosti. Na odru so se
izmenjavali glasbeniki Glasbene šole Grosuplje, Glasbene šole Rakovnik, pevci
in recitatorji Podružnične šole Lavrica, večer pa so zaključili gostje večera
Mihaelovi tamburaši.
Kar 53 nastopajočih je uro in pol navduševalo polno dvorano, ki jih je za vsak
nastop nagradila z bogatim aplavzom.
Koncerta se je udeležil tudi župan Ivan
Jordan, ki je v svojem nagovoru podprl
prireditev.
Božično-novoletni koncert pa je imel
tokrat še prav poseben namen. S tem dnem
smo na Lavrici začeli z zbiranjem sredstev
za nakup defibrilatorja, ki bo nameščen na
Poslovno-stanovanjskem objektu Blatnik
v središču Lavrice in bo za uporabo na voljo 24 ur dnevno.
Na prireditvi nam je uspelo zbrati 230,00
evra, pomoč pa so nam že obljubili nekateri podjetniki in župan naše občine Ivan
Jordan. Ker pa to verjetno ne bo dovolj,
z zbiranjem prostovoljnih prispevkov nadaljujemo in se priporočamo vsem, ki se
vam zdi namen dovolj plemenit, da našo
akcijo podprete.
Vsi, ki bi želeli postati del tega dobrodelnega projekta, lahko svoj prispevek nakažete na transakcijski
račun Interesnega združenja Naša Lavrica SI56 0430 2000 3016 684, namen

Jaši Krevh, Glasbeni šoli Grosuplje, Glasbeni šoli Rakovnik, Osnovni šoli Škofljica, TD Sv. Mihaela iz Grosupljega, DU
Lavrica, mentorjem, zborovodkinji in
vsem nastopajočim.
Organizacijski odbor: Roman Brunšek, Jože in Zmaga Sebanec, Tanja Kre-

Naprava, ki močno zviša možnost preživetja po srčnem zastoju.

plačila – donacija defibrilator Lavrica;
CHAR – dobrodelno plačilo. Donacijo
lahko uveljavljate kot davčno olajšavo.
Posebna zahvala organizacijskemu odboru, scenaristu in režiserju predstave Romanu Brunšku, povezovalcu in voditelju

vh, Matija Puš, Zdenka Gačnik in Bojan
Božič.
Organizator: Krajevna skupnost Lavrica, odgovorno društvo Interesno združenje Naša Lavrica.
Nastopajoči: Katarina Perman, Hana
Perman, Polona Larisa Perman, Živa Černe, Gal Fabjan, Gaja Klun, Neža Žnidaršič, Julija Strgar, Erik Gruden, Inti Osolnik, Polona Larisa Perman, Matic Mrak,
Luka Stančič, Ela Božič, Manja Moškrič,
Otroški pevski zbor PŠ Lavrica in Tamburaški orkester.
Mentorji: Metka Jevšnikar, Simona
Đonlić, Žarko Živković, Rihard Zadravec.
Zborovodkinja: Helena Škufca Strle.
Več o celotni akciji »REŠUJEMO ŽIVLJENJE – VSAKA SEKUNDA ŠTEJE«
lahko preberete na spletni strani www.
lavrica.eu ali FB strani: www.facebook.
com/Krajevna-skupnost-Lavrica/.
Besedilo in foto: Bojan Božič,
predsednik krajevne skupnosti Lavrica

Župan Ivan Jordan je podprl humanitarni namen prireditve.
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AKTUALNO
19. seja občinskega sveta

Nižji komunalni prispevek za občane
V četrtek, 14. decembra, so se še zadnjič v tem letu sestali občinski svet v skoraj
popolni postavi, župan in predstavniki uprave. Osrednja tema tokratne seje je bila
znižanje komunalnega prispevka za občane.
Obširna razprava se je med svetniki
razvila že pri predlogu za spremembo
meril za odmero komunalnega prispevka
za območje občine Škofljica. Svoja stališča sta predstavili tudi pristojni komisiji.
Veliko je bilo tudi vprašanj svetnikov in
svetnic.
Spremembo odloka je pojasnil Blaž
Malenšek, strokovnjak za komunalne gradnje. Strinjal se je, da je znižanje
komunalnega prispevka v povprečju za
35 odstotkov velika sprememba, a hkrati
pojasnil, da bo višina prispevka za poslovno cono ostala enaka, le struktura je
bolj podrobno opredeljena.
Povedal je tudi, da je velik delež prispevka namenjen cestam, pločnikom in
mostovom. Elektrika in plin pa, kot je pojasnil Malenšek, nista več del komunalnega prispevka.
Razprava se je končala s potrditvijo
osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Škofljica.
V nadaljevanju so svetniki po hitrem
postopku odločali in sprejeli še odlok, ki
opredeljuje obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov. Točko sta predhodno
obravnavali tudi pristojni komisiji, ki nista imeli večjih pripomb. Spremembo je
pojasnil tudi Igor Petek iz Snage, d. o. o.,
in med drugim povedal, da se pojavljajo
velika nihanja pri stroških izhodnih surovin in količinah vhodnih surovin. Potekala naj bi tudi pogajanja z zadnjimi občinami in sam pričakuje, da bo regijski center
prihodnje leto deloval s polnimi zmogljivostmi. Ta trenutek je vključenih več kot
50 občin, kar po njegovi oceni pomeni
okoli 800.000 prebivalcev.
Nadalje so svetniki zavrnili predloge
uredniškega odbora občinskega glasila Glasnik, s katerimi bi uvedli nekatere
spremembe občinskega glasila Glasnik.
Predlogi so med drugim predvidevali
točne termine izhajanja Glasila, in sicer
6-krat letno, saj v času počitnic ni dovolj

zakonsko zavezana zagotavljati mrežo
javne službe pomoči na domu in storitev sofinancirati. Svetniki so podprli in

Svetniki, župan Jordan in direktor občinske uprave Podvršnik na 19. seji občinskega sveta.

vsebin, pa tudi člani uredniškega odbora
so v tem času odsotni, prehod glasila na
barvni tisk, kot ga imajo tudi glasila vseh
sosednjih občin, zavzemanje za bolj kakovostno lektoriranje ipd.
Po skrajšanem postopku so svetniki soglasno sprejeli tehnični popravek Odloka
o občinskem prostorskem načrtu Občine
Škofljica, na katerega komisija za urejanje prostora, varstva okolja in komunalne
dejavnosti ni imela pripomb.
Sledila je razprava o letnem programu
športa za 2018, ki ga je potrebno sprejemati vsako leto. Skupni znesek, namenjen sofinanciranju programov športa v
letu 2018, naj bi ostal enak znesku v letu
2017, to je 43.400 evrov. Po krajši razpravi svetnikov in pristojnih komisij je bil
letni program športa za 2018 sprejet.
V obravnavo in na glasovanje je občinski svet prejel tudi predlog o zvišanju cen
programov predšolske vzgoje v javnem
vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec
Škofljica. Po živahni razpravi in različnih
stališčih je bil predlog s strani svetnikov
sprejet.
Svetniki so razpravljali tudi o ceni
socialno-varstvene storitve pomoči na
domu za leto 2018. Občina je namreč
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sprejeli sklep, s katerim občina soglaša k
ceni socialno-varstvene storitve pomoči
na domu, ki znaša 17,34 evra na uro. Od
tega uporabnik prispeva 6,23 evra na uro,
razlika pa se subvencionira iz občinskega
proračuna.
Kot zadnja točka se je na dnevni red
umestila še točka dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Škofljica
za leto 2018. Župan Jordan je pojasnil,
da občina potrebuje obravnavano zemljišče v coni Reber za potrebe zbirnega
centra in režijskega obrata, s čimer so se
svetniki strinjali in dopolnitev soglasno
sprejeli.
Seja občinskega sveta se je zaključila
z informacijo svetnika Domna Petelina,
da zaradi selitve v drugo občino zapušča
mesto v občinskem svetu. Njegovo mesto
bo zasedla Mojca Brkinjač.
Naslednja seja občinskega sveta je
predvidena v februarju ali marcu 2018.
Besedilo in foto: Petra Rot Kumelj

AKTUALNO

Gasilci zopet nesebično odpravljali posledice neurja
Nad našo občino se je 11. in 12. decembra 2017 razbesnelo neurje, kot ga ne pomnijo niti najstarejši občani.
Narava je zopet pokazala, da je ona in
le ona popolna gospodarica našega planeta in da se ne pusti podrediti ne ljudem
in ne tehniki. Svoje najmočnejše orodje,
vodo in vetrove je zopet usmerila nad našo
ubogo državico in povzročila ogromno
materialno škodo, na srečo pa se je bes
narave polegel brez človeških žrtev, kar
je za nas najpomembnejše.
Že v nedeljo, 10. decembra, je bilo iz
napovedi meteorologov razbrati, da se
nam približuje fronta z vetrovi, ki naj bi
dosegli hitrost od 70 do 100 km/h. V noči
na ponedeljek so vetrovi dosegli našo občino in posamezni sunki so presegli hitrost
100 km/h, kar je povzročilo, da so drevesa
padala kot za stavo in da strešna kritina
na hišah ni več vzdržala na svojem mestu.
Klici na interventno številko klica v sili
112 so se začeli kar vrstiti, posledično so
se oglašali pozivniki gasilcev in v glavah
gasilcev misel: »Začelo se je.« Vrstila so
se obvestila o padlih drevesih, ki so se
podirala čez ceste. Medtem ko se ljudje
v takih primerih zatečejo na varno v svoje
hiše, se za razliko od njih gasilci zapodimo v obratni smeri in odhitimo v središče
dogajanja, da čim prej odpravimo nevarnost oziroma vzpostavimo kar se da normalno stanje. Vendar tudi za nas gasilce
obstajajo neke meje, preko katerih tudi mi
ne moremo. Na tej točki moramo priznati: »Da, mati narava, ti si najmočnejša.«
Kljub trudu in večurnemu neumornemu
razžagovanju podrtih dreves smo morali
v večernih urah prekiniti z delom, ker je

postalo tudi za nas preveč nevarno, saj so
se drevesa podirala kot za stavo vse okoli
nas. V dogovoru s policijo in cestarji smo
v večernih urah družno izvedli popolno
zaporo ceste Škofljica–Kočevje in ceste
Želimlje–Turjak. Šele pozno ponoči, ko se
je stanje deloma umirilo, se je dalo z deli
nadaljevati, tako da so bile ceste za silo
prevozne. Proti torkovemu jutru pa se je
zgodba ponovila. Zopet je bilo treba prekiniti z deli in cesto zapreti. Tokrat so bili
vetrovi neusmiljeni tudi do naših bivališč
in začeli so odkrivati strehe ter podirati
drevesa na to, kar nam je najbolj pri srcu –
naša domovanja. Ko se je zdanilo in ko ste
občani lahko pogledali, kaj je prinesla minula burna noč, se je za nas, gasilce, začelo garanje. Klicev na Center za obveščanje
oziroma številko 112 ni bilo konca, tako
da dispečerjem kljub podvojeni izmeni ni
uspelo več odgovarjati na vse klice. Takrat
smo tudi mi gasilci morali priznati, da je
to preseglo naše običajne zmogljivosti in
da moramo poseči po aktiviranju občinskih načrtov Zaščite in reševanja, za primere večjih naravnih in drugih nesreč. To
pomeni, da se formira Štab Civilne zaščite
občine Škofljica, ki prevzame vodenje in
koordinacijo aktivnosti pri odpravljanju
posledic naravnih in drugih nesreč.
V štabu se je aktivirala telefonska številka 01 360-16-21, ki se aktivira ob večjih
naravnih in drugih nesrečah, z namenom
hitrejšega obveščanja o potrebni pomoči,
ko je številka 112 preobremenjena. Gasilci celotne občine pa združimo svoje sile,

Hitrost, organiziranost, disciplina, strokovnost, požrtvovalnost so poglavitne vrline naših gasilcev.
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da pomagamo ljudem v stiski in nesreči
ter preprečimo nastanek še večje škode.
Kako samoumevno, ali ne!? Ne, pa ni!
Ob tragičnih in kaotičnih dogajanjih v
našem okolju se lahko kaj hitro znajdemo v vlogi žrtve ali nemega pretresenega
opazovalca, ki ga prevzame tragičnost in
dramatičnost dogodka. Kako prekleto se
v prvih trenutkih nesreče človek počuti
prestrašenega, ranljivega, nebogljenega in
čas se vleče v neskončnost. Že prva sirena
vrne upanje in …
Hitrost, organiziranost, disciplina, strokovnost, predvsem pa požrtvovalnost so
naše značilne vrline, s katerimi poskušamo v danih razmerah vzbujati zaupanje in
spoštovanje. Vendar vse to ni samo po sebi
umevno.
Današnja sodobna družba ne bi bila to,
kar je, če že naši predniki ne bi izrazili
potrebe, hotenja in sposobnosti našega
naroda, da se organizira v samopomoči
in zagotavljanju medsebojne varnosti in
zaščite. Današnja razvajena in pomehkužena družba pa je, nemočna in nesposobna
organizirati druge sistemske oblike, na nas
gasilce položila zadnje upanje, da bomo
skrbeli za zaščito in varnost tega naroda.
In to tudi delamo, vendar ne preko vseh
meja in svojih zmogljivosti. Tako, kot sem
že omenil, tudi za nas obstajajo neke meje,
saj smo tudi mi samo in predvsem ljudje,
enaki kot vsi drugi.
Edino, kar nas loči od povprečja, je srčnost, ljubezen do sočloveka in do pomoči
potrebnih in da se za skupnost žrtvujemo
prostovoljno in za to ne pričakujemo niti
ne dobimo kakršnegakoli plačila. Tudi mi
bi lahko sedeli v bifeju s pivom v roki in
opazovali, kako trpijo ponesrečenci in
reševalci, vendar NE, mi smo vedno na
drugi strani in nudimo pomoč, kolikor le
moremo. Nemalo je bilo primerov, ko smo
prišli po klicu na pomoč, ker je nekomu
veter razkril streho, na kraj in smo bili
deležni plazu očitkov in psovk, »kje ste
hodili toliko časa …?
Že pred (ne vem koliko časa) sem klical na 112, da mi je razkrilo streho, pa ste
šele sedaj prišli. Zavarovalnica pa ne bo
plačala, ker nisem zaščitil pred nadaljnjim
uničenjem.« Ob pregledu pa ugotovimo,
da temu »sodobnemu človeku« manjkajo
tri (3) opeke na strehi in dež že »zamaka
fasado«. Istočasno pa na drugem koncu
občine nekdo drug kliče, da se mu zdi,

AKTUALNO
da gori dimnik. Ko pridemo na kraj, pa
je v ognju že celotna kurilnica. Zopet na
drugem koncu je padlo drevo na vozilo,
voznik je še vedno v vozilu. Sami presodite, kdo je bil bolj potreben naše pomoči
in komu je treba najprej ponuditi pomoč.
V tem neurju smo gasilci občine Škofljica samo v torek, 12. decembra, posredovali na 101 lokaciji, pri tem smo ponovno
pokrili 83 objektov, razžagali in odstranili
43 dreves, padlih na cesto ali na objekte, izvedli zaporo ceste in odstranili štiri
padle drogove javne razsvetljave, pri tem
nam je na pomoč s tehniko in stroji priskočilo šest pogodbenih izvajalcev. Vse
to je izvedla ekipa 66 prostovoljnih gasilcev. V nekaterih primerih smo bili žal
nemočni, kot v primeru, ko je veter odnesel s hiše celotno ostrešje, ali pa ko je
bila hiša grajena tako visoko, da z našimi
lestvami nismo mogli doseči vrha strehe.
Pokrili smo, kolikor smo lahko, nato pa
smo lastnike napotili na poklicne izvajalce – krovce, česar pa nekateri niso sprejeli
nič kaj ravnodušno in smo kaj hitro postali
filter za njihovo sproščanje jeze in nemoči
ob tem dogodku. Še enkrat ponavljam, da
smo in bomo vedno pripravljeni pomagati
ljudem v nesreči, vendar ne preko svojih
zmogljivosti. Predvsem smo gasilci, ki
pomagamo in rešujemo, in ne brezplačna

Posamezni sunki vetra so presegli hitrost 100 km na uro.
uro

komunalna služba, krovci, gozdarji, reševalci medsosedskih sporov …
Tokratna akcija odstranjevanja posledic
po orkanskem vetru, razen velike materialne škode, ni bila niti tragična niti najhujša in ostala bo kot zabeležka v naših dnevnikih letnih posredovanj kot kratek zapis:
»11., 12., 13. december 2017 Intervencija
PGD … Odpravljanje posledic orkanskega vetra na območju občine Škofljica.
Udeleženih xxx gasilcev, angažiranih xxx
vozil v skupnem trajanju xxx delovnih ur.
Kratko in samoumevno. Za to delo bomo
prejeli 0,00 EUR plačila.

Zahvaljujemo se vsem občanom, ki so
nesebično počakali na našo pomoč, in tistim, ki so se odločili, da si bodo kako
malenkost že sami popravili in da za to že
ne bodo obremenjevali gasilcev – hvala.
Ob tej priložnosti želimo vsem občanom in občankam srečno in uspešno novo
leto 2018, da bi bilo bolj varno in mirno,
kot je bil zaključek minulega.
Besedilo: Peter Giovani, poveljnik PGD
Želimlje in koordinator posredovanj
Foto: PGD Želimlje

Božična zgodba na sveti večer
V župnijski cerkvi na Škofljici so nam
na sveti večer otroci – veroučenci lepo
prikazali božično zgodbo z Marijo, Jožefom, angeli in pastirji. In z detetom
Jezusom, ki so ga prinesli angeli in ga
položili v jasli. Kajti brez Jezusa ni božiča!
Otroški zborček je pod vodstvom Klare
Tomažič z božičnimi pesmimi čudovito
povezoval posamezne prizore.
Božična zgodba človeka vedno gane, pa
naj jo bere, posluša, poje, gleda v jaslicah
ali pa mu jo pričarajo z igro. Ganljivo je,
kako se Bog skloni k človeku, preprosto
zato, ker ga ima rad. Nebo se približa zemlji.
Najmlajši pastirček je bil sedemletni
fantiček, ki si je najprej želel biti angelček, kot njegova sestrica, a smo ga le prepričali, da ga bolj potrebujemo pri pastirskem ognju.

Trinajst navdušenih otrok je vestno prihajalo na vaje in po božiču smo jih povabili še na prijetno srečanje, igranje družabnih iger in majhno pogostitev. »Bi še kdaj
igrali?« »Bi!«
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Bomo poročale: Darja, Nada in Maja.
Besedilo: Nada Marinčič
Foto: Domen Marinčič

INTERVJU
Intervju s starešino Lovske družine Škofljica

Medved je eleganca v gibanju
Ob 110. obletnici organiziranega lovstva v Sloveniji smo se odločili, da vam predstavimo Lovsko družino Škofljica. Na pogovor sem povabila starešino LD Škofljica, Mitjo Spindlerja.
Častitljiva obletnica, sto deset let lovstva na Slovenskem. Koliko let in članov šteje škofljiška družina?
Naša družina obstaja že 72 let. Imamo
60 članov z lovskim izpitom. Med njimi
sta po ena pripravnica in pripravnik, imamo še tri kandidate. Na leto prejmemo tri
do pet prošenj za sprejem v družino. Z
vsakim prosilcem opravimo temeljit osebni razgovor in če ne prepoznamo osebnostnih lastnosti, ki si jih želimo, torej v prvi
vrsti izkazan intenziven interes za skrb za
naravo in divjad, se za kandidata ne odločimo.
Kandidat ima pred seboj še dolgo pot
do statusa člana, kajne?
Vsakega kandidata temeljito spoznamo,
preden dobi status pripravnika. Vsak pripravnik dobi mentorja, s katerim naj bi se
»zlil«, skratka prevzel njegova prepričanja, vrednote in znanje. Mentor je najvišji
zgled. V LD Škofljica imamo osem mentorjev. V obdobju treh let je treba narediti
lovski izpit. Ta je sestavljen iz dveh delov:
teoretičnega in praktičnega. Praktičen del
je v bistvu dvoletni program, v katerem
mora pripravnik opraviti obveznih 200
ur, ki zajemajo intenzivno spoznavanje
lovišča, lovskih navad in pravil, divjadi, lovske družine ter drugo. Vodi dnevnik, ki ga redno pregleduje mentor in
obdobno starešina. Ob ugodni dinamiki
napreduje in lahko pristopi k opravljanju
društvenega lovskega izpita. Za pristop
k državnemu lovskemu izpitu pa je treba
prisostvovati intenzivnim predavanjem
kar štiri mesece. Po uspešno opravljenem
izpitu dobi naziv izprašanega lovca in se
iz pripravnika prelevi v člana.
Kako velika je lovna površina LD Škofljica?
LD Škofljica je le upravljavka lovišča,
to ji je bilo zaupano s strani države. Lovišče delimo na lovno in nelovno površino.
Skupna površina obeh je 7352 hektarov,

od tega je lovne površine (tu se lov lahko
izvaja) 5200 hektarov. Nelovna površina
so seveda javne površine, zaselki, ceste,
ograjene površine. Sem spada tudi Golovec, kjer je lov sicer dovoljen, a le s posebno odločbo, saj je to območje prepredeno
s sprehajalnimi potmi, tekače tam srečamo tudi v nočnih urah.
Golovec?! Saj to je že prag Ljubljane?
Da. Lovišče LD Škofljica sega od sotočja Ljubljanice in Malega grabna po
Ljubljanici do Fužin in Bizovika. Po robu
Golovca preko Orel do Malega vrha pri
Šmarju – Sapu in nato do Četeža pri Turjaku. Od tu mimo Zapotoka, Rogatca nad
Želimljami in Želimelj do Ljubljanskega
barja, kjer se mimo Hauptmanc spoji s sotočjem Ljubljanice in Malega grabna.
Katere živali pa prebivajo na našem
območju?
To območje je zelo pestro in bogato poseljeno tako z malo kot veliko divjadjo.
Življenjski prostor si delimo z zajci, fazani, racami, pižmovkami, kragulji, kanjami, skobci, sovami, nutrijami in čapljami.
V zadnjem času se množično pojavljajo
štorklje. Ne vem, ali je to kakšna povezava z rekordnim prirastom prebivalcev v
naši občini (smeh). Tu bi rad omenil še
sive vrane, ki pa so zelo težavne in nadležne. Poleg tega, da naredijo veliko škode,
znajo biti tudi agresivne. Znani so podatki, da so napadle mačke in manjše pse, pa
tudi človeka.
Vsakodnevno na Barju srečujem srne.
Katere pripadnike velike divjadi lahko
še uzremo?
Malodane vse. Na območju naše občine
je poleg srnjadi (srna, srnjak) še jelenjad
(jelen, košuta). Na območje Lavrice je
zašel celo gams. Tudi divjega prašiča lahko srečamo. Letos opazimo manj divjih
svinj, na njihovo rodnost vplivata intenziteta zime in letina. Drugače pa je to tropna
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Mitja Spindler, starešina Lovske družine
Škofljica

žival. Vodeča svinja (pri njih vlada matriarhat) vodi tudi tja do petnajst pujsov. Ne
smem pozabiti na medveda. Pojavlja se
povsod po Škofljici, čeprav večina meni,
da ima stalni naslov v Želimljah (smeh).
Koliko medvedov je na Škofljici? Se jih
sploh da prešteti?
Seveda. Najmanj trikrat letno Zavod za
gozdove razpiše datum štetja medvedov.
Takrat morajo vse lovske družine znotraj
svojega območja na isti dan ob isti uri
na registriranih prežah oprezati za medvedi. Štetje se po navadi izvaja ob prvi
polni luni, saj je takrat odlična vidljivost.
Medved je navkljub stereotipnim prepričanjem zelo graciozna žival, premika se
skoraj neslišno, je prava eleganca v gibanju. Na območju LD Škofljica so štirje do
pet medvedov.
Pred dvema letoma nam je zaradi lastne nepazljivosti (pozabili smo jih zapreti) lisica odnesla enajst kokoši. Pa
stanujemo v samem središču Škofljice.
Mislim, da lisica ne predstavlja takih
težav, kot nam jih obeta prihod šakalov.
Šakali so neavtohtona vrsta, vsiljivci na
tem prostoru. Izjemno so podobni lisici,
pravijo jim dolgonoge lisice. Prav pred
kratkim so se pojavili pred hišo v središču
Šmarja – Sapa, vidimo jih seveda tudi na
Barju. Trenutno smo po celi Sloveniji v
fazi opazovanja šakalov, t. i. monitoringa.
Upam le, da ne bo trajalo predolgo in se ne
ponovi zgodba iz Srbije, kjer so jim stvari
že ušle izpod nadzora. Šakal tam dela nepopravljivo škodo, so namreč tako številni, da na nekaterih območjih ne srečamo
več mladičev, zajec in srna sta zdesetkana.

INTERVJU
Kaj pa najbolj ogroža divjad na našem
območju?
Na območju LD Škofljica je nepredstavljivo velika smrtnost živali zaradi
povoza. Pozna se, da živimo na območju,
prepredenim s cestami (hitra cesta, avtocesta). Imamo povoz, ki je med največjimi
v Sloveniji. Več kot 50 odstotkov plana
odstrela divjadi konča pod avtomobilskimi kolesi. Življenjski prostor divjadi se
krči, človek posega vse globlje in bolj grobo v naravo. Živalim skušamo pomagati
tudi tako, da na obcestne stebričke montiramo modre odsevnike, ki bi jih ponoči
zaustavili pri prečkanju ceste. Trudimo se,
da bi z akustičnimi fotosenzorji ali repelenti, ki posnemajo volčji urin, zajezili to
veliko število (60 do 70 na leto) povoženih živali.

Zbor lovcev pred odhodom na vseobčinsko čistilno akcijo

Na sprehodu po Barju lahko srečamo
tudi pse, ki niso na povodcu. Lani je v
Lanišču sredi belega dne pes vsem na
očeh pokončal srno.
Pes je še vedno samo udomačen volk.
Ima nagon po plenjenju. Izpuščeni psi
razrivajo divjad, srne se razbežijo vsaka
v svojo stran ali pa jih pokonča izpuščeni
pes. Ni nujno, da bo srnji mladiček našel
pot nazaj k mami, tudi če preživi hajko
psa. Obsojen je na pogin. Torej, pse na
povodce! Živali potrebujejo mir, zato apeliram tudi na motoriste in voznike štirikolesnikov, naj gozd pustijo sprehajalcem in
seveda živalim. Hrup, ki ga povzročajo, je
za živalska ušesa neznosen, zelo se prestrašijo in zdirjajo daleč proč od svojega
tropa.
Zima je tu. Kako lovci poskrbite za divje živali?
Lovci oskrbujemo privabljalna in preprečevalna krmišča za divjad. Kot pove
že beseda, s prvimi privabljamo divjad,
da lahko varno izvedemo planirani odstrel, z drugimi pa preprečujemo škodo
na kmetijskih površinah. Krmišča imamo tudi za malo divjad, s katerimi mali
divjadi omogočimo preživetje zlasti v
neugodnih vremenskih razmerah. To je
dopolnilna in nikakor ne osnovna hrana.
Če bi srna naenkrat zaužila preveč koruze, bi prišlo do pogina. Vzdržujemo solnice, s katero divjad dobi manjkajoče minerale. Dopolnilno krmo predstavlja tudi
sadje (jabolka), ki jih lovci odnesemo na

Priprave na ruženje koruze

registrirana mesta, potrjena na Zavodu za
gozdove. Vse količine so natančno določene.
Ob koncu se dotakniva še zloglasne odločbe pristojnega ministrstva, ki vam je
izrazito povečalo odstrel jelenjadi in ste
se mu lovci odločno zoperstavili?
Letni načrt pripravi Zavod za gozdove
v sodelovanju z ministrstvom. Lovska
zveza Slovenije ostro nasprotuje tako
izjemno povečanemu odstrelu jelenjadi. Že drugo leto zapored se predvideva
drastično povečanje odvzema, tudi več
kot 35 odstotkov in sočasno 20 odstotkov višji odstrel rodnega dela populacije. Gre za hiter in globok poseg, zaradi
katerega si jelenjad ne bi opomogla še
vrsto let. Povečanje naj bi temeljilo na
popisu objedenosti dreves iz leta 2014,
ki je imel pomanjkljivosti, istočasno pa
se pri osnutku odvzema ne upoštevajo
spremembe v gozdu zaradi žleda in lubadarja. Zato je tak načrt odstrela strokovno
nedopusten.
10

Verjetno ste s to pokončno držo marsikoga presenetili? Globoko zakoreninjen je stereotip, da »lovci na skalc
sedite in nabito puško v rok držite«.
Kar že dolgo ne drži več. Slovenski lovci smo bili pobudniki prve vseslovenske
čistilne akcije leta 1999. Tudi v občinski
čistilni akciji smo kot društvo najštevilneje zastopani, mislim, da res pridemo čisto
vsi. Skrb za čisto in zdravo okolje je naša
prioriteta. Slovenski lovci smo v delovnih
akcijah opravili milijon delovnih (neplačanih!) ur. Naš glavni cilj je vedno bil in
ostaja varstvo narave in skrb za divjad.
Zavzemamo se (skupaj z Ribiško zvezo,
Turistično zvezo, Planinsko zvezo, Čebelarsko zvezo, Kinološko zvezo in Taborniško zvezo), da bi se uvedel institut Varuha
narave. Lovci živimo z in za naravo.
Gospod Spindler, najlepša hvala za
pogovor!
Besedilo: Karmen Fabjan
Foto: osebni arhiv Mitje Spindlerja
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15-letnica delovanja Likovnega društva 2002

Paul Klee: Risanje je črta, ki gre na sprehod
Občani Škofljice so se na različnih prireditvah v naši občini že večkrat srečali
z našimi likovnimi deli.
Od leta 2002 smo pod okriljem Turističnega društva Škofljica delovali kot likovna skupina 2002. Ko smo v svoji ustvarjalnosti prerasli okvire TD, smo pogumno
zakorakali na svojo društveno pot in občina Škofljica je postala bogatejša še za
eno zelo aktivno kulturno društvo. Tako v
letošnjem letu obeležujemo že 15 let delovanja. Člani se slikanju posvečamo ljubiteljsko, likovno znanje pa nadgrajujemo
na delavnicah pod mentorstvom različnih
slovenskih slikarjev. Na delavnicah se
učimo novih slikarskih tehnik, se seznanimo z različnimi kombinacijami materialov. Člani smo tako dosegli precejšen
napredek v svojem ustvarjanju, izražanju.
Vsako leto organiziramo več likovnih kolonij, kjer je poleg intenzivnega dela čas
tudi za druženje in sprostitev, ko z barvami izrazimo sebe, svoja videnja.
Svoja dela razstavljamo na skupinskih
in samostojnih razstavah po vsej Sloveniji. Kar nekaj razstav je bilo prodajnih,
izkupiček od prodaje pa smo namenili v

Člani in članice Likovnega društva ob praznovanju 15. obletnice delovanja

dobrodelne namene. V vseh teh letih smo
na likovnem področju prejeli številna občinska, regijska pa tudi državna priznanja.
V torek, 12. decembra 2017, smo člani Likovnega društva 2002 v knjižnici
Škofljica postavili na ogled svoja dela. Ob
tej priložnosti je potekala tudi slavnostna
podelitev jubilejnih značk JSKD članom
aktivnih v društvu 5, 10 oziroma 15 let.
Otvoritveni program je s svojim igranjem popestril PACHO DUO, plesalci in

plesalke WILD WEST COUNTRY DANCING pa so zaplesali ob zvokih country
glasbe.
Pregledna razstava Likovnega društva
bo na ogled vse do 19. februarja 2018 in
vabimo vas k ogledu izbora naših del.

V soboto, 16. decembra, se nas je pod vasico Pleše, pred starejšo hišo tik ob kamnolomu, zbralo dva ducata ljudi. Prisostvovali smo veselemu in hkrati ganljivemu
dogodku, blagoslovu dvigala za gospoda Živanoviča.

Po pomoč pa se je Senja Živanovič obrnila tudi na vrsto samostojnih podjetnikov
in prijateljev družine. Izjemno vesela je
bila velikega odziva avtoprevoznikov, ki
so se spomnili svojega nekdanjega sodelavca v stiski. Gospod Ljubo je namreč
vse življenje delal v kamnolomu podjetja
Mineral: bil je miner, vrtal luknje, sejal
pesek ...
Strošek celotne investicije je bil
6.209,96 evra. Gospod župnik, Jože Tominc, je ob tem dogodku izrazil hvaležnost ljudem odprtih rok in velikega srca,
ki so se odločili družini Živanovič pomagati. V blagoslovilni molitvi se je posebej
zahvalil vsem dobrotnikom, ki so s svojo
srčno gesto omogočili gospodu Ljubu, da
bo lahko vsak dan občudoval lepoto stvarstva. Gospa Senja se je s solzami v očeh

Besedilo: Irena Koudela
Foto: Andrej Čepin

Blagoslov dvigala

Zakonca Živanovič, Senja in Ljubo, v
»baritarski« hiši živita že natanko pet desetletij. Življenje jima je na pot postavilo
različne preizkušnje. V zadnjih letih sta se
znašla v situaciji, ko potrebujeta pomoč,
saj je na njuna vrata potrkala bolezen. Gospod Ljubo bije pogumen boj z zahrbtno
boleznijo, ki je upočasnila, že skoraj ustavila njegov korak.
A dolgoletna zakonca, avgusta sta praznovala 55. obletnico poroke, nista obupala in se vdala v usodo. Za nepremagljivo
oviro pa se je izkazalo sedemnajst lesenih
strmih stopnic, ki vodijo do njunega skromnega domovanja. Gospod Ljubo tudi s

tujo pomočjo težko premaga razdaljo nekaj korakov, stopnice so zanj prevelik izziv in nevarnost. Grozilo mu je, da ostane
ujet v sobici in bo pogled skozi okno ves
njegov svet. Edina rešitev se je pokazala
v izgradnji dvigala.
Njegova soproga Senja ni stala nemočno ob strani in vila rok, ampak je vzela pot
pod noge in se obrnila na Župnijsko karitas, župana Ivana Jordana, ki je povedal:
»Konec oktobra se je pri meni oglasila
Senja Živanovič in me seznanila s svojo težavo. Glede na socialni čut in njeno
težko situacijo, sem se odločil, da družini
pomagam po svoji najboljši moči.«
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zahvalila vsem skupaj in še vsakemu posebej za darove.
V pičlih dveh mesecih je bilo dvigalo za
gospoda Ljuba postavljeno. Prva zahvala
gre vsekakor lastniku hiše, ki je dovolil
poseg v nepremičnino. Prošnji za pomoč
se je z donacijo takoj odzval tudi župan
občine Škofljica Ivan Jordan. Gospa Marija Kraškovic, tajnica Župnijske karitas
Škofljica, pa je koordinirala denarno pomoč, ki je prišla iz Škofijske karitas. Velik
posluh za nesrečno situacijo družine Živanovič so izkazali tudi mnogi posamezniki
in družine.
Zakoncema Živanovič želimo, da bi
dvigalo dobro delovalo in jima olajšalo
ter polepšalo življenje.
Besedilo: Karmen Fabjan
Foto: Stane Kočar

Ljubo Živanovič in župan Ivan Jordan pri srčnem stisku rok.

Izlet Aktiva podeželskih žena Škofljica v Bohinjski
Bistrici
Članice Aktiva podeželskih žena občine Škofljica smo se v jutranjih urah 25. novembra 2017 zbrale s svojimi soprogi in se odpravile na izlet v Bohinj.
Prva postaja je bila pri baziliki na Brezju, kjer je Janez Skubic podaril patrom na
Brezju spominek naših krajev – vezenino
laniške cerkvice. Pot smo nadaljevali proti Bohinjski Bistrici, kjer je Ivo Cundrič,
dipl. metalurg, predstavil zbirko kamnin,
značilnih za Bohinj in pojasnil tudi zgodovinski vidik. Geološko najmlajši so
ostanki, ki jih je v Bohinju za sabo pustil

ledenik (značilna »U« oblika), apnenčaste usedline (ledeniške morene) in strme
soteske. Skozi tisočletja je voda izdolbla
čudovita korita, ki ponekod dosegajo tudi
do 20 m globine in se ponekod zožijo le
na 1 meter (korita Mostnice, Ribnice, Jereke in Grmečice). V Bohinju najdemo
številna nahajališča mineralnih surovin.
Nekatere, predvsem železova ruda so bile

tudi razlog prvih naselitev v Bohinju. Po
bohinjskih gorah, zlasti na Rudnem polju
na Pokljuki najdemo železovo rudo ali bobovec značilne rjave barve in zaobljenih
oblik. Zametki bohinjskih vasi so se tako
oblikovali v obdobju železne dobe, ki je
hkrati tudi začetek bohinjskega železarstva, saj so bila tu nahajališča bobovca,
železove rude, ki so omogočala preživetje
številnim rodovom. Leta 1777 je fužine
kupil Žiga Zois, kulturni mecen, mineralog, metalurg in gospodarstvenik. Zois se
je z vso vnemo posvetil ukrepom za izboljšanje gospodarskega položaja bohinjskih
fužin. V bohinjske obrate je uvedel nov
rudarski red, s čimer je skušal izboljšati
oskrbo fužin z rudo. Dal je narediti most
čez potok Mostnico, ki ga danes poznamo
kot Hudičev most.
Nato smo se članice aktiva odpravile v
Center TNP Bohinj, kjer smo v hiši Bohinjka imele delavnico priprave domače
zobne paste in deodoranta.
Po končani delavnici smo se odpravili v
Begunje na Gorenjskem, kjer smo si ogledali film in muzej o Avseniku, v gostišču
pa smo ob pogostitvi tudi zapeli.
Besedilo: Vida Kastelic, APŽ Škofljica
Foto: Terezija Kastelic

Izlet Aktiva podeželskih žena je bil zabaven, a hkrati zelo poučen.
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Na Lavrici se je tudi letos ustavil dedek Mraz
V nedeljo, 17. decembra 2017, se je v praznično okrašeni dvorani Doma krajanov
na Lavrici zbralo več kot 80 otrok in njihovih staršev, ki jih je na vhodu pričakala
in pozdravila prikupna srnica Aja.
Utripajoča mlada srca in praznična
energija so vibrirali v dvorani, ko se je
odgrnila žametna zavesa in pred iskrečimi otroškimi očmi so se razkrile zanimive
kulise, ki so napovedale predstavo Kdo se
boji bradatega moža. Zgodba se je odvijala daleč od mesteca, v divjem gozdu, kjer
je živel bradati mož. Nihče ga ni poznal,
a vsi so že slišali zanj, vsaj enkrat. Povsod
so se spraševali, zakaj neki bi se nekdo
naselil v tako divjino in tudi nihče izmed
starcev ni vedel, kako je prišel tja. Tako je
z leti bradati mož postal samotar. Odrasli
so z veseljem strašili neubogljive otroke z
zgodbami o strahotah, ki naj bi jih počel
bradati mož. Nekega poletnega dne, ko je
sonce močno pripekalo na kamnite uličice
in jih pregrevalo, sta dve prijateljici preganjali dolgčas s potikanjem po praznem
mestu. Vsi so ju poznali predvsem zaradi
njune navihanosti, zatorej jima zgodbe o
bradatem možu niso bile prav nič tuje.
Ničesar se nista bali, še manj pa izmišljotin o njem. Zato sta se odločili, da gresta
skozi gozd in se prepričata, ali res živi
tam popolnoma sam. A njuno odkritje je
bilo pravo presenečenje, saj ta strašni mož
sploh ni bil strašen, temveč pravo nasprotje. Zato sta mu malo še ponagajali, ko pa
so se začeli pogovarjati in sta ugotovili,
da živi v gozdu zato, ker je v mestu prehrupno. Deklici sta mu povedali, da se te

razšli dobre volje, otroci bogati za novo
doživetje, dedek Mraz pa zadovoljen, ker
je ugotovil, da so v naši občini sami pridni
otroci.

Polna dvorana je z zanimanjem spremljala predstavo.

dni tod naokoli potika še en mož, s sivo
brado – dedek Mraz. Nastopil je vrhunec
večera, s stopnjevanim pričakovanjem
dedka Mraza.
Iz vseh otroških grl je glasno donelo dedeeeek Mraaaaz in s pesmijo so ga navdušeno priklicali v dvorano. Dedek Mraz
jih je povprašal, ali so bili kaj pridni, ali
imajo šolsko torbo pospravljeno, ali bi mu
zapeli kakšno pesmico, nekateri otroci pa
so pokazali celo svoje športne veščine.
Dedek Mraz je bil nadvse radodaren, saj
je obdaril vse navzoče otroke. Vsi smo se

Za pomoč pri organizaciji dogodka se
zahvaljujemo Zvezi prijateljev mladine
Ljubljani Vič-Rudnik in Zvezi prijateljev
mladine Slovenije. Članu Eriku Udoviču,
ki je neutrudno iskal in zbiral donacije. Za
pripravo daril, prostora in pospravljanje
hvala članom Tanji Hudobivnik, Aji Vogrinčič, Maji Šmid, Simoni Oberžan, Jakobu in Tomažu Udoviču, Mariji Vavpotič
in Radmili Pavlovič Blatnik.
Besedilo in foto: Pavla Peterle Udovič,
predsednica DPM Lavrica

Obisk Doma starejših občanov v Cerknici
Novo leto je pred vrati in v Slovenskem ženskem društvu za mir v svetu se ob tem
času radi posvetimo starejšim. Še predvsem tistim, ki jim ni več dano, da bi se
lahko udeležili različnih dogodkov zunaj doma.
Tako smo se na povabilo Doma starejših občanov iz Cerknice v nedeljo, 10.
decembra, odpravili k njim z željo, da jim
polepšamo popoldan, jih razveselimo in
mednje z različnih koncev Evrope prinesemo nekaj prazničnih trenutkov. Skupaj
s stanovalci, uslužbenci in obiskovalci
doma smo v besedi in sliki na nedeljsko
popoldne kar iz jedilnice doma popotovali

skupaj na Madžarsko in v Italijo, za dobro
razpoloženje pri tem pa je poskrbel društveni pevski zborček Zven miru.
Zanimive podrobnosti iz zgodovine
in sedanjega časa o sosednji Madžarski
nam je predstavila gospa Erna Košmrlj,
po rodu Madžarka, ki je pred dvajsetimi
leti prišla v Slovenijo in si tukaj ustvarila
družino.
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Italijo smo spoznavali z Vitoriom Iulianom iz Kalabrije in Ugom Dentice
d’Accadia iz Neaplja. Tudi onadva že nekaj let živita v Sloveniji, kjer sta si vsak na
svojem koncu ustvarila družini.
Vsi navzoči, ki so prišli na to srečanje,
so z zanimanjem poslušali, tudi zapeli
skupaj s pevskim zborom, ter se posladkali z dobrotami iz madžarske in italijanske kuhinje.
Besedilo: Sonja Grčar,
Slovensko žensko društvo za mir v svetu
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Prostovoljci pomagali pri ustvarjanju adventnih
venčkov v Župnijski karitas
V ponedeljek, 27. novembra, popoldne smo s prostovoljci obiskali župnijsko cerkev sv. Cirila in Metoda na Škofljici. Tja smo se odpravili, da bi pomagali pri
izdelavi adventnih venčkov. Adventni venček je običajno spleten iz zimzelenega
rastlinja, ki ga krasijo štiri sveče, ki ponazarjajo štiri adventne nedelje. Advent
ali adventni čas (lat. adventus – prihod) je čas pred božičem in je v bogoslužju
namenjen pričakovanju Jezusovega rojstva. Po katoliškem koledarju se advent
začne na četrto nedeljo pred božičem. To je nedelja med 27. novembrom in 3. decembrom – imenuje se prva adventna nedelja. Čas se konča na večer pred božičem,
na t. i. sveti večer.
Na dogodku nas je sodelovalo deset prostovoljk, ki v šoli obiskujemo interesno

dejavnost prostovoljstvo. Vodi jo učiteljica Katarina Hafner Blatnik, ki nas je tudi

spremljala na dogodek. Ob prihodu v cerkev nas je pričakala ga. Kraškovic, glavna
tajnica Župnijske karitas. Popeljala nas je
do prostora, kjer so prostovoljke Župnijske karitas že začele z izdelavo venčkov.
Lepo so nas sprejele ter tistim, ki tega
nismo vešče, pokazale osnove pletenja.
Takoj smo z veseljem poprijele za delo.
Okoli obroča iz stiropora smo najprej ovile in pričvrstile mah, nato smo na osnovo
pritrdile štiri sveče ter različne okraske.
Na razpolago se bile sveče različnih barv
ter vejice, storži, listi ter božični okraski.
Vsaka prostovoljka je izdelala en adventni
venček, sicer pa smo z mahom obložile
večje število obročev, iz katerih so prostovoljke Karitas nato izdelale še nove
adventne venčke.
Izdelovanje venčkov je bilo za vse, tako
kot vsako leto, prijeten družabni dogodek,
saj smo se ob delu pogovarjale, smejale,
posladkale, slikale … Vseh 153 venčkov
so ponudili na prvo adventno nedeljo v
župnijski cerkvi. Izkupiček bo šel v dobrodelne namene za osebe naše občine.
Besedilo: Zarja Živkovič, prostovoljka
Foto: Katarina Hafner Blatnik

Prostovoljci v Župnijski karitas pri izdelovanju adventnih venčkov

Zaključek leta v Društvu tarok Škofljica
Kot smo že napovedali v prejšnji številki Glasnika, smo 14.
decembra imeli zaključno srečanje članov Društva tarok
Škofljica (DTŠ) in hkrati zaključni turnir v taroku.

Z leve predsednik DTŠ Gaspari
Gaspari, tretjeuvrščeni Jamnik
Jamnik, zmagovalec
Zupan ter drugouvrščeni Grubišič.

Igrali smo tri kola po 18 razburljivih in napetih iger, saj je
bilo po treh turnirjih (spomladi in jeseni) kar nekaj članov z možnostjo zmagovalca za leto 2017! Na zadnjem turnirju pa se je
izkazal in končno tudi zmagal Rok Zupan ter postal društveni
prvak 2017! Drugi je bil Jadran Grubišič in tretji Marijan Jamnik.
Vsem trem iskrene čestitke, saj so tako tudi ‚uradno‘ razglašeni
kot najboljši igralci taroka na Škofljici v letu 2017!
Kako zelo resno člani DTŠ jemljejo društvene aktivnosti, pove
podatek, da se je internih turnirjev udeležilo ter tekmovalo do
konca leta 28 članov od skupno 34 evidentiranih. Na to smo
ponosni, saj s tem postajamo eno najmočnejših društev taroka.
Prihodnje leto pa se bomo začeli tudi boriti na državnem nivoju
za čim višje uvrstitve in ne le sodelovati. Zato bodo srečanja in
vadbene igre ob četrtkih toliko pomembnejše.
Na državnem nivoju tekmovanja v okviru Tarok zveze Slovenije so nam že zaupali organizacijo turnirja igralcev z licenco, in
sicer 6. oktobra 2018. Ta turnir, ki se ga običajno udeležuje več
kot 150 igralcev iz vseh društev v Sloveniji, bomo organizirali v
Restavraciji Kongo v Grosupljem. Poleg tega bomo organizirali
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še štiri lokalne turnirje, dva spomladi, in sicer 30. marca 2018 v
gostilni Čot na Pijavi Gorici in 13. aprila 2018 v pivnici Pivovarne Union, potem pa še dva jeseni, 7. septembra 2018 v gostilni
Petkovšek – praznik Občine Škofljica, ter spet 9. novembra 2018
v pivnici Pivovarne Union. Vmes pa bomo seveda tradicionalno
imeli tudi interno tekmovanje za prvaka DTŠ 2018.

Tako bo v našem društvu v letu 2018 zelo dinamično in nikakor ne dolgočasno. Vabljeni tisti, ki radi igrate tarok in bi se radi
pomerili še s kom zunaj kroga svojih prijateljev. Vsakega novega
člana se razveselimo!
Besedilo: Drago Gaspari
Foto: Marta Gaspari

Slovensko-dalmatinski večer z naslovom
»Od gora do morja«
Ženski pevski zbor Laniške predice je v soboto, 25. novembra, pripravil zelo poseben večer. Avlo Osnovne šole Škofljica je preplavila raznovrstna glasba.

Za glasbo gora so zapredle Laniške predice pod vodstvom Anite Zidar.
Vrhunec večera je popestrila povabljena Klapa Galeb pod vodstvom prof.
Ivana Marinoviča. S svojimi glasovi in
instrumentalno spremljavo so na obrazih
poslušalcev pričarali nežne in sproščene
nasmehe. Prav užitek jih je bilo opazovati
iz ozadja.
Program sta s svojo mladostno energijo
dodatno obogatila povezovalca Jan Kosmač in Teja Janežič. Jan je svojo avtorsko
pesem prvič zabrenkal in zapel v javnosti.
Torej, na obzorju je nova zvezda.
Po programu se je večer nadaljeval v
prijetnem druženju v avli osnovne šole.
K prepevanju in sodelovanju vabimo tudi
nove pevke.
Besedilo: Suzana Petrovič
Foto: Brane Petrovič

Slovensko-dalmatinski večer v avli OŠ Škofljica
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Tradicionalni božično-novoletni sejem in koncert
Tudi v letošnjem decembru sta v okviru OŠ Škofljica potekala že tradicionalni božično-novoletni sejem in koncert,
s katerima je kar nekaj tednov dihala cela šola. Izkupiček
od prostovoljnih prispevkov za izdelke in donacij, ki je letos
znašal letos okoli 5.500 evrov, je namenjen šolskemu skladu,
iz katerega se financirajo dejavnosti, ki se ne financirajo iz
javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje
standarda pouka.
Že v popoldanskem času je v večnamenski športni dvorani
vršalo od navdušenja in pričakovanja. Obiskovalci so si ogledovali in občudovali izdelke na stojnicah, učenci so se preizkušali v vlogi prodajalcev, nekateri otroci pa so vadili za večerni
nastop.

Šolske mize, ki so dobile podobo praznično okrašenih stojnic,
so bile obložene z najrazličnejšimi izdelki, od voščilnic, prazničnih okrasov za jelke, dekoracije za na mizo, svečnikov, do spletenih kapic, čajev in nakita. Ne samo, da je vsako leto izdelkov
več, vedno znova nas presenečajo neskončna kreativnost in nove
zamisli. Obiskovalci smo morali narediti kar nekaj obhodov okoli stojnic, preden smo dokončno lahko izbrali.
Večtedenske priprave
Izdelovanje izdelkov in priprava za sejem sta potekala več
tednov. Sodelovalo je veliko prostovoljcev, učitelji, učenci –
predvsem od prvega do petega razreda, deveti razredi v sklopu
tehničnih dni in tudi starši.
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Živahni utrip na sejemskem delu dogodka.

»Prvi in drugi razredi so že v dneh pred sejmom prodali več
kot 400 razglednic,« je pojasnila učiteljica Regina Bokan, ki
vsa leta sodeluje pri organizaciji dogodka.
»Lepo je videti, kako se ljudje vključujejo s svojo spontanostjo
in entuziazmom ter da prispevajo po svojih močeh,« je Bokanova opisala svoje občutke o sejmu.
O odzivu je povedala, da je le-ta vsako leto neverjeten, tudi v
času ekonomske recesije ni bilo občutiti večjega upada obiska
in darovalcev. V šolski sklad se tako naberejo prispevki od voščilnic, izdelkov, prostovoljni prispevki za sam koncert in večje
donacije podjetij ter posameznikov.

Nastop pevskega zbora Modrijani pod taktirko zborovodkinje Karmen
Mihelič Čampa.

Začetki segajo v leto 2000
Ideja se je porodila trem učiteljicam, ki so samoiniciativno
začele s pripravo izdelkov ter idejo kmalu predstavile takratni
ravnateljici. Izkazalo se je, da po toliko vloženega truda, ni več
poti nazaj in izvedli so prvi božično-novoletni sejem. Zadnja leta
je organizacija celotnega dogodka v rokah posebnega organizacijskega odbora, ki ga sestavlja več učiteljev, ki imajo v rokah
vse niti in poskrbijo celo za estetsko podobo sejma.
Večerni kulturni program
Večerni del dogodka, ki sta ga izvirno povezovala Jaša Krevh v vlogi gozdnega škratka in Manja Vezočnik v vlogi gozdne
vile, se je nadaljeval z nastopi pevskih zborov in plesnih točk.
Koncert je začel otroški pevski zbor OŠ Škofljica. Sledili so še

Ravnatelj Roman Brunšek se je za odlično pripravljen in izpeljan dogodek zahvalil vsem sodelujočim.

nastopi otroškega pevskega zbora Modrijani, plesnega krožka
PŠ Lavrica, otroškega pevskega zbora PŠ Želimlje, otroškega
pevskega zbora PŠ Lavrica, plesni nastop Plesnega krožka, nastop Mladinskega pevskega zbora OŠ Škofljica.
Obiskovalce sta pozdravila in nagovorila župan Ivan Jordan, ki
je še posebej izpostavil trud ravnatelja, učiteljev in učencev, ki so
sodelovali pri organizaciji dogodka, in na koncu še ravnatelj Roman Brunšek, ki se je prav tako zahvalil otrokom za ideje, izdelke, dobro voljo in dober namen. Pa tudi staršem, ki so ves ta čas
podpirali otroke, in učiteljem, ki so otroke nenehno vzpodbujali k
ustvarjanju.
Besedilo in foto: Petra Rot Kumelj

Nastop plesnega krožka Irene Balažic.
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Kaj so povedali učenci na stojnicah
Z nekaterimi osnovnošolci, ki so predstavljali in prodajali izdelke na stojnicah,
smo na kratko tudi poklepetali.
Lev iz 3. a je povedal, da na šolskem
božično-novoletnem sejmu prodaja že tretje leto. Sam sicer ni izdeloval izdelkov,
mu pa gre prodaja dobro od rok, saj je hitro po odprtju sejma že prislužil kar nekaj
evrov. Na vprašanje, kam gre zbran denar,
je Lev suvereno odvrnil, da v šolski sklad.
Matevž iz 3. d se je s prodajo izdelkov
na sejmu srečal že v prvem razredu. Med
najinim pogovorom je uspešno prodajal
smrečice, za katere je med obiskovalci vladalo precejšnje zanimanje. Nekaj
smrečic je za kupce dal tudi prijazno na
stran. Matevžu računanje pri prodaji ni
delalo težav, vendar je priznal, da se mora

kar potruditi, kadar mora med računanjem
odgovarjati še obiskovalcem, ki se zanimajo za izdelke. Svojo taktiko prodaje je
predstavil takole: najprej obiskovalce prijazno pozdravi, jim razkaže izdelke in jih
povabi k nakupu.
Polona iz 4. b je izkušena prodajalka
na božično-novoletnem sejmu, saj je v
preteklih letih pogosto sodelovala pri prodaji in izdelavi. Na njeni stojnici je bilo
mogoče izbirati med voščilnicami, okrasnimi aranžmaji, narejenimi iz naravnega
debla in okraskov za na mize ali grobove.
Polona je tudi sama sodelovala pri izdelavi. Pokazala nam je svoje lične snežake s

cofom, narejene iz malih lesenih palčk, ki
jih je mogoče uporabiti za označevanje v
knjigah ali kot okraske.
Zarja iz 8. a razreda je na letošnjem
sejmu v vlogi prodajalke sodelovala prvič. Povedala je, da si obiskovalci sprva
zgolj ogledujejo izdelke, nato pa tudi kaj
kupijo. Ker se je sejem šele dobro začel,
sama še ni prodala veliko izdelkov. Zarja
je skupaj s prostovoljci za sejem izdelala
voščilnice z božičnimi motivi. Sama si je
že ogledala stojnice in najraje bi kupila
voščilnice, ki jih je izdelala s svojimi vrstniki. Tudi Zarja ve, da se zbira denar za
šolski sklad za otroke iz socialno šibkejših
družin.
Besedilo: Petra Rot Kumelj

Kako sta božično-novoletni sejem in koncert doživljala učenca Osnovne šole Škofljice …

Božično-novoletni sejem
Božič … Pod to besedo si vsak predstavlja nekaj drugega. Nekateri smrečico,
drugi darila, spet tretji okusno hrano. A učencem in učiteljem OŠ Škofljica v glavo
takoj šine misel na božično-novoletni sejem.
V četrtek, 7. decembra 2017, je na OŠ
Škofljica potekal tradicionalni božično-novoletni sejem s koncertom šolskih
pevskih zborov. Namen tega dogodka je
bil zbiranje sredstev za šolski sklad. OŠ
Škofljica iz tega sklada plačuje prevoze na
šole v naravi in različne izlete ter tekmovanja, nekaterim financira malico, kosilo
in ekskurzije, iz tega denarja se za otroke
iz socialno ogroženih družin kupi šolske

potrebščine. Zato je pomembno, da vsako
leto kupimo veliko izdelkov in doniramo
čim več denarja v šolski sklad.
Na sejmu so letos prodajali voščilnice,
obeske ter okraske, kipce, knjižne kazalke, piškote, kipce in celo lutke. Seveda so
vsem obiskovalcem postregli s piškoti,
suhim sadjem in čajem.
Ob šestih se je začel vrhunec večera,
koncert šolskih pevskih zborov, ki so ga

popestrile tudi plesalke. Pevke in pevci
mladinskega in otroškega pevskega zbora
OŠ Škofljica, pevskega zbora Modrijani
ter pevskih zborov podružničnih šol Lavrica in Želimlje so nam kot vedno pričarali čudovito decembrsko vzdušje. Plesna
krožka iz Lavrice in Škofljice sta poskrbela za malo akcije, prireditev pa sta toplo
povezovala gozdna vila in gozdni škrat.
Skupaj so zbrali veliko prispevkov in
osrečili srca več sto ljudi.
Besedilo: Ana Krevh, 6. c in
Jaša Krevh, 8. d

Vrtec Smrkolin
V letu 2017 smo Smrkolini navezali kar nekaj novih poznanstev, lotili smo se povečanja naših prostorov in pomagali, kjer smo le lahko.
V poletnem času smo se podali v povečanje naših igralnic in Božiček nam je
prinesel večjo igralnico za naše najmlajše in eno novo igralnico, ki bo sprejela
še dvanajst otrok prve starostne skupine.
S povečanjem smo pridobili tudi večnamenski prostor, ki ga bomo med drugim
uporabljali tudi za skupne prireditve,

druženja vseh skupin, ter tudi za ples in
telovadbo.
V mesecu decembru pa smo se preko
projekta Usposabljanje mladih za pomoč
otrok s posebnimi potrebami povezali
z Zvezo Sonček Ljubljana in pridobili v našem vrtcu še asistenta za tovrstne
otroke.
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Res je bilo leto, ki je hitro minilo, leto,
ki nam je dalo veliko navdihov, in leto,
ki so nam ga otroci in starši z nasmehi na
obrazih risali in usmerjali. Leto, ko nam je
otroško veselje vlivalo novih moči in idej.
Skupina Ježi
Mesec december smo začeli z veliko
dobre volje in pričakovanj. Najprej smo
pisali pismo Miklavžu in pričakali njegov
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prihod. Nato pa se je začelo okraševanje
vrtca, izdelava novoletnih voščilnic, daril
iz voska in priprava na božično predstavo.
Po božični prireditvi nas je obdaril Božiček. Počasi zaključujemo leto še z zadnjimi plesnimi in pevskimi ritmi.
Skupina Ribice
Komaj smo čakali ta veseli in čarobni
december. Najprej smo se razveselili snega, nato pa se je praznovanje nadaljevalo
skozi vse naše dejavnosti, ki smo jih popestrili z zimsko/božično glasbo. Uživali
smo v ustvarjanju različnih okraskov za
igralnico in našo smrekico, pri okraševanju pa so nam pomagali tudi starši na
praznično ustvarjalni delavnici. Posebej
zanje pa smo spekli še čokoladne piškote.
Prebrali smo veliko zgodbic o zimi in
božičnem času ter se pogovarjali o treh
možeh, ki nas v tem času obiščejo, v pismu Božičku pa smo razkrili naše veliike
želje. Učili smo se zimske pesmice, s katerimi smo razveselili starše in Božička na
prireditvi, on pa je nas razveselil z darili.
Leto se bliža h koncu, mi pa se veselimo
novih začetkov in zabavnih dogodivščin
v novem letu.
Skupina Miške
Mesec december je prav poseben mesec. V tem času nas obdaja zimska čarobnost, ki jo popestri tisoče lučk, obiščejo pa

Božiček je po predstavi obdaril vse otroke v vrtcu
vrtcu.

nas tudi Miklavž, dedek Mraz in Božiček.
To je mesec veselja, mesec pričakovanj in
mesec obdarovanj.
Otrokom smo želele ustvariti posebna
doživetja, čarobnost in prijetno vzdušje, k
temu pa so pripomogli tudi starši.
Tako smo v prvem tednu pripravile
delavnice za otroke in starše, kjer smo
izdelovali okraske in izdelke, ter z njimi
okrasili našo garderobo. Starši pa so se
posladkali s pečenimi piškoti narejenimi izpod majhnih rokic. Decembra smo
skupaj gnetli slano testo, posadili božično
žito in veliko ustvarjali ter prepevali zimske pesmi. Poleg dejavnosti, ki so potekale v skupinah, smo imeli precej skupnih
srečanj. Tako so nam starejši otroci v

skupini Ježi zaigrali igrico: Miškov božič.
Malčki so pridno poslušali Miškova doživetja, sama pravljica pa nas je popeljala
v praznične dni. Pri Miškah smo se zelo
potrudili in bili pridni. Sodelovali smo v
božični prireditvi, zaplesali na odru ter
tako prijetno presenetili starše in priklicali
dobrega moža.
Mesec december se je počasi bližal koncu, lepi spomini nanj pa ostajajo v naših
srcih.
Vse lepo v prihajajočem letu vam želimo strokovne delavke in otroci vrtca
Smrkolin
Besedilo in foto:
kolektiv zasebnega vrtca Smrkolin

Božičkova smola
Tudi letos je enoto Citronček obiskal Božiček. Toda joj, prejoj, zgodila se mu je nerodnost. Božiček je namreč ostal brez
svoje božične obleke.
To pa zato, ker ni bilo snega, da bi ga jelenčki pripeljali do
vrtca. Božiček je pristal na strehi in splezal skozi dimnik, obleka
pa je padla mimo dimnika.
Ko smo se zbrali pred vrtcem, nas je Božiček prosil, naj mu
najprej poiščemo obleko. Še dobro, da smo imeli s seboj lanterne, ker je bila že tema. Hitro smo se odpravili iskat njegovo
obleko, kapo, pas in čevlje. Seveda smo jih našli v bližnjem
gozdu in jih prinesli Božičku, ki nas je čakal v vrtcu. Za nagrado
in v zahvalo je vsem otrokom razdelil bonbone, v igralnicah pa
pustil lepe, nove igrače. Hvala, Božiček!
Besedilo in foto: vzgojiteljice Vrtca
Škofljica, enota Citronček in Dio Modrin.

Otroke v vrtcu je tudi letos obdaril Božiček.
Božiček
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Mladi za mlade po srcu
Naš cilj ob obisku Doma starejših Škofljica je bil, da polepšamo predpraznične
trenutke stanovalcev.

Otroci vrtca Škofljica so v decemberskih dneh razveselili varovance Doma starejših Škofljica.

Po toliko nasmehih, ki smo jih prejeli,
mislimo, da nam je uspelo. V petek, 15.
decembra, smo s folklorno skupino in

pevskim zborom Mavrica iz Vrtca Škofljica odšli na predpraznični obisk v Dom
starejših Škofljica. Kako nestrpno so nas

pričakovali, je dokazal že njihov sprejem
pred vhodnimi vrati ustanove. Dopoldan,
poln plesa in petja, pa je vsem navzočim
stanovalcem narisal nasmeh na obraze. S
slovensko ljudsko glasbo smo jih vrnili v
čas njihove mladosti. S pozibavanjem in
ploskanjem so nam dali potrditev, da jim
je v naši družbi prijetno. Teden dni pozneje pa so stanovalce doma obiskali tudi
mlajši otroci enote Škratec. Skupini Krtki
in Polhki sta zaplesali in zapeli zimske pesmi. Stanovalce so povabili, da so se jim
pridružili pri plesu Ringa raja. Dopoldne
so zaključili z voščilom stanovalcem in
vsakemu podarili majhno pozornost.
S toplino v srcu in nasmehom na ustnicah, tako otrok kot stanovalcev, smo sklenili, da tako obliko srečanja ohranjamo
vsako leto. Tovrstna druženja nas medgeneracijsko povezujejo in prinašajo novo
kakovost življenja ter občutek sprejetja v
lokalni skupnosti.
Besedilo: Maja Sodja in Mojca Krašovec
Foto: arhiv Vrtca Škofljica

Predpraznične ustvarjalnice s starši v enoti Cekinček
Rdeča nit našega dela v predprazničnem času je bila glasbena pravljica Živali
pri babici Zimi. Da bi jo otrokom približali, smo se odločili, da izdelamo nastopajoče živali, lutke in dekoracijo. Otroci bi se v pravljičnost tako čim lahkotneje
potopili.

Starši so na delavnicah med drugim izdelali tudi didaktično-senzorne igrače iz večjih in manjših
škatel.
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Ker več glav več ve, več rok pa več
zmore, domišljija dobi krila – še posebej, če nas povezuje dobra volja. Skupaj
s starši smo zadnji dan meseca novembra
združili moči na delavnicah, kjer smo za
naše otroke pripravili posebna presenečenja. In to ne samo za naslednji dan, temveč za ves mesec in še naprej. Starši so
lahko izbirali med tremi delavnicami: izdelava didaktičnih senzornih igrač iz večjih in manjših škatel ter najrazličnejšega
materiala, šivanje oz. pomoč pri šivanju
ročnih lutk, okrasitev vrtca s puhastimi
oblački in snežinkami ter s posebnimi
smrečicami. Smrečice je bilo treba sestaviti oz. zbiti skupaj z žeblji, kar so s
skoraj svetlobno hitrostjo opravili spretni
očki. Mamice so vztrajno nizale snežinke
iz stiropora. Pod vodstvom vzgojiteljic
in lastne iznajdljivosti so očki nanizane
snežinke obešali na strop samostojno in
na svetleče koprenaste oblačke. Tako se
je pravljični sneg naselil v naš vrtec in
z njim je pravo domovanje dobila tudi
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babica Zima. Da pa babica Zima ne bi
samevala, so se ji pridružile živali v najrazličnejših preoblekah, kar si jih zmore
zamisliti domišljija, ki je pri starših in
vzgojiteljicah ni manjkalo. Medved, volk,
lisica, srna, veverica, zajec, ptiček, miška
v eni ali več izvedbah … Velike, da lahko
zlezeš vanje kot v omaro, se usedeš kot
v avto ali občuduješ njihovo notranjost
nad sabo. Živali otroci lahko božajo in
raziskujejo, saj ponujajo različne tipne

izkušnje, zvočna in fizikalna raziskovanja; skratka – nudijo čisto konkretne dejavnosti in pravi raj za otroke. Pri tretji,
najtišji delavnici pa so natančne mamice in babica, ki je prava profesionalka,
v sodelovanju z vzgojiteljicami iz flisa
izrezale kroje za ročne lutke in jih tudi
zašile. Tako so omenjene velike živali dobile tudi »dvojnike v manjši izvedbi«, ki
bodo služili za igro otrok, predstave … ne
samo v tem mesecu – v naši zbirki lutk

nam bodo popestrile tudi druge lutkovne
dejavnosti.
Dragi starši, z veseljem smo preživeli
ustvarjalne trenutke z vami, hvaležni smo
vam za vaš trud, vloženo delo in pripravljenost, česar pa so se, verjemite, najbolj
razveselili naši otroci.

Ko nam kdo mimogrede reče: »Saj te razumem,« se večkrat počutimo bolj »odpravljene« kot pa resnično razumljene. Če so moja čustva razburkana in govori
iz mene jeza, potem je prenagljeni »Saj te razumem!« lahko zelo neprimeren.

okrepi otrokovo samozaupanje. Tako
sami neverjetno hitro najdejo rešitve svojih težav. V primeru, da je podpora staršev
nujna, pa bo otrok vaše mnenje in nasvet
kasneje sprejel veliko raje.

Besedilo: Anita Lulik
Foto: Kolektiv enote Cekinček

Razumem te!

Lahko dobimo vtis, da se sogovornik
ne želi ukvarjati z našim problemom,
temveč želi le hitro menjati temo pogovora. To pogosto karakterizira »nemočnega
reševalca«, ki se z mojim problemom ne
more soočiti. Ravno pri otrocih hočejo
starši probleme pogosto hitro rešiti s ceneno tolažbo.
Ali je to samo fraza, ki se lepo sliši?
Tudi če želim resnično prisluhniti in
svojega otroka dejansko lahko razumem,
se zaradi mojega odgovora »Razumem
te!« marsikdaj počuti prej »odpravljenega« kot pa razumljenega. Zakaj je tako?
Ta stavek lahko zveni le kot fraza, ki se
lepo sliši! Jaz odločam, kdaj čutim, da
sem razumljen! Sogovornik me mora šele
prepričati, da me dejansko razume in ne

da se tako samo dela. To zveni bolj zapleteno, kot pa je v resnici.
Razumevanje je naravnanost in
samoobvladovanje
Razumevanje se zgodi predvsem z aktivnim poslušanjem: poslušajmo do konca, prisluhnimo čustvom in željam, ponovimo besede, jih povzemimo, na neki
način preidimo na otrokovo temo, ne da
bi komentirali, delili nauke itd. Poslušanje
je več kot le pogovorna tehnika, je predvsem notranja naravnanost. Posreči se le
takrat, če drugega jemljem resnično resno
in poskusim problem videti in razumeti iz
njegovega zornega kota. Če starši svojim
otrokom dobro prisluhnejo, posredujejo
tudi občutek: »Zaupam ti, da sam lahko
rešiš svoje probleme.« To skrito sporočilo

Kako učinkuje razumevanje v primeru
konflikta
Če sem zaradi konflikta sam čustveno
vznemirjen, je resnično pomembno, da
počakam tako dolgo, dokler se otrok ne
»izkašlja« in se zatem lahko pomiri. Ko
pokažem tudi razumevanje za njegovo
upravičeno ali neupravičeno jezo, ga pripravim do tega, da mojim argumentom
prisluhne. To zahteva pripravljenost na
samokontrolo in tudi nekaj vaje. Komur to
uspe, gotovo doživi, kako se »jeznoriteži«
in »trmoglavci« spreminjajo v uvidevne
in ljubeznive ljudi.
Besedilo: Maria Neuberger-Schmidt
Prevod: Julijana C. Grum

KNJIŽNICA SPOROČA

Novosti na knjižnih policah
ODDELEK ZA ODRASLE
1 Psihologija
ERPIČ, Eva: Kako te imeti rad?
SCHULZ, Mona Lisa: Ozdravite svoj um: vaš recept za
celovitost s pomočjo medicine, afirmacij in intuicije

3 Sociologija, politika, vzgoja, etnologija
EMCKE, Carolin: Proti sovraštvu:
OPHULS, William: Platonovo maščevanje: politika v dobi
ekologije
KANDARE Šoljaga, Ana: Najstnik: praktični vodnik za
starše
JANIS-Norton, Noel: Mirnejše, lažje, srečnejše starševstvo
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QUIGNARD, Pascal: Skrivnostne solidarnosti
SWEENEY, Cynthia D'Aprix: Gnezdo

JANIS-Norton, Noel: Mirnejše, lažje, srečnejše otroštvo pred
zasloni: za starše malčkov, otrok in najstnikov: vodnik, ki vam
bo pomagal, da spet prevzamete nadzor nad tehnologijo
ZAVOD Pelikan Karitas (Ljubljana), Materinski dom
Škofljica: 25 let

SLOVENSKI AVTORJI

5 Okolje
KOMAT, Anton: Zemlja, voda, seme
NARAVA Evrope: velika ilustrirana enciklopedija

SKUBIC, Andrej E.: Permafrost
PUNGERČAR, Milenka: Upornica
GAL Štromar, Maja: Ženska drugje
TERČON Logar, Sara: Sreča je naročje, polno tulipanov
821-312.6, 929 Biografski roman, biografije
KNAUSGARD, Karl Ove: Moj boj
ABBOTT, Jacob: Marija I., škotska kraljica
ABBOTT, Jacob: Viljem Osvajalec
HUMBOLDT, Andrea: Iznajdba narave: pustolovščine
Alexandra von Humboldta, izgubljenega junaka znanosti
KLADNIK, Darinka: (Ne) znani Slovenci
PREINFALK, Miha: Plemiške rodbine na Slovenskem: 19. in
20. Stoletje
VAUHNIK, Vladimir: Pod krinko. 2, Na preži za Hitlerjevimi
načrti: tri leta vojaški ataše v Berlinu
VAUHNIK, Vladimir: Pod krinko. 2, Med izdajalci in junaki:
zgodba o tajni obveščevalni organizaciji (1941-1944)

6 Kuharske knjige
BENTZIEN, Claudia: Mmm…med: dobrote iz medu, voska in
propolisa
7 Šport
TURCO, Michel: Rossi, legenda
821-311.2 Družabni roman
MARTIN, Charles: Gora med nama
JACKSON, Sophie: Skrivni dotiki
CAMPBELL, Anna: Malopridnež v mesečini
ENRIGHT, Anne: Shajanje
DEVERAUX, Jude: Dekle iz Summer Hilla
JAMES, Henry: Kaj je vedela Maisie
TUCKER, K. A.: Pet načinov padca
MACGREGOR, Kinley: Ukrotiti Škota
JAMES, Julie: Ljubezen pod krinko
APPANAH, Nathacha: Povratnik nasilja

821-32 Kratka proza
SENČAR, Marjeta: Sezuti maček in druge zgodbe za odrasle
DETELA, Lev: Panonska elegija: deset pripovedi

Recenzija knjige

Milena Miklavčič: Ogenj, rit in kače niso za igrače, 2.
del: Babice, hčere in vnukinje
Novinarka in publicistka Milena Miklavčič je s prvo knjigo Ogenj, rit in kače niso
za igrače vzbudila veliko pozornosti, ki še
vedno ni popustila, saj že tri leta zapored
kraljuje na prvem mestu po branosti v
slovenskih knjižnicah. Resnične zgodbe o
spolnih in intimnih navadah naših prednikov so zdaj dobile še nadaljevanje. Tudi
drugi del bralce popelje med pripovedi
babic, ki so se soočale s številnimi travmami pred 2. svetovno vojno, ter zgodbami
njihovih hčera in vnukinj.
V drugem delu knjige so zbrane resnične
zgodbe žensk (tudi nekaterih moških). Poleg pripovedi babic, najstarejša je bila letnik
1923, so tu tudi pripovedi povsem modernih
vnukinj, najmlajša je letnik 1997. Knjiga temelji na posnetih pogovorih, le da ne govori več samo o oddaljenih časih in kmečkem življenju. V zgodbah brez dlake na
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jeziku spregovori o spolnosti, frustracijah,
partnerskih odnosih, trgovanju s telesom in
še marsičem dolgo zamolčanem. Zgodbe so
zelo različne. Nekatere so krute, saj pripovedujejo o nasilju, spolnih zlorabah otrok in
odraslih ter o zatiranju slabotnejših, druge pa
so zabavne in žgečkljive. V knjigi so zbrani,
med drugim, tudi »vzorci«, ki nam otežujejo
življenje in ki se prenašajo iz generacije v
generacijo.
Marsikdo bo ob prebiranju teh življenjskih
zgodb podoživljal lastna doživetja iz otroštva
in mu bo pomagalo, da jih bo lažje prebolel, ali pa bo bolje razumel, zakaj so nekateri
ljudje takšni, kakršni so. Če boste pozorno
prebrali knjigo, boste opazili, da se težave in
stranpoti medsebojnih odnosov v zadnjih sto
letih niso kaj prida spremenile.
Besedilo: Alma Vidmar - Mederal

KNJIŽNICA SPOROČA/ŠPORT IN REKREACIJA
821-94 Spomini
MAZZINI, Miha: Skrivnost našega uspeha
MATAR, Hišam: Vrnitev: o iskanju očeta v izgubljeni deželi

KNJIŽNICA ŠKOFLJICA objavlja KNJIŽNE NOVOSTI
tudi na spletnih straneh:
www.skofljica.si; www.lavrica.eu; www.lavrica.si

821-312.4 Kriminalke
KING, Stephen: Gospod mercedes
BROWN, Dan: Izvor
NESBO, Jo: Sin
9 Zgodovina
TECCO Hvala, Sneža: Molnik pri Ljubljani v železni dobi
ROMER, John: Zgodovina starega Egipta: od velike piramide
do zatona Srednjega kraljestva
Pripravila: Alma Vidmar - Mederal

ŠPORT IN REKREACIJA

Priznanja Športne zveze Škofljica 2017
Športna zveza Škofljica je bila ustanovljena decembra 2015, v letu 2016 uradno
registrirana na Upravni enoti in na 41. redni skupščini OKS-ZŠZ, ki je bila v soboto, 16. decembra, sprejeta tudi v članstvo krovne športne organizacije.

Letos smo prvič podelili priznanja najboljšim športnikom Škofljice. Na prireditvi smo v svojih vrstah toplo pozdravili
tudi visoke goste, med drugim so se nam
pridružili gospod Ivan Jordan, župan Občine Škofljica, gospod Miroslav Cerar,
olimpionik, in Sašo Bertoncelj, vrhunski
športnik in virtuoz na konju z ročaji. Prireditev je popestril Maj Vrhovec s svojim
bendom, prireditev je profesionalno vodil športni novinar in komentator Marjan Fortin. Za konec pa je treba še enkrat
poudariti, da se veselimo vsakega uspeha
športnikov Škofljice, ne glede na to, ali
so naši občani ali pa samo trenirajo in
nastopajo za naša društva in klube, saj je
njihov uspeh hkrati tudi naš in seveda tudi
odlična promocija Škofljice.
Priznanja so prejeli:
MTB LAVRICA KLUB – SREBRNI
ZNAK ŠPORTNE ZVEZE ŠKOFLJICA
Društvo MTB LAVRICA KLUB je v letu
2017 organiziralo že 20. tradicionalni
kolesarski novoletni vzpon na Krim. Prireditev se je prijela, je tradicionalna in v
skladu s kriteriji Športna zveza Škofljica
Društvu MTB Lavrica podeljuje srebrni
znak.

Visoka gosta Sašo Bertoncelj, vrhunski športnik in virtuoz na konju z ročaji in Miroslav Cerar,
olimpionik.
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ANJA MAVRIČ – BRONASTO PLAKETO ŠPORTNE ZVEZE ŠKOFLJICA
Anja se je z ritmično gimnastiko začela
ukvarjati že pri rosnih šestih letih, v klubu
Narodni dom trenira že sedmo leto. Ker

ŠPORT IN REKREACIJA

Športna zveza Škofljica je letos prvič podelila priznanja najboljšim športnikom Škofljice.

je hitro napredovala, je bila izbrana v
vrhunski tekmovalni A. program ritmične
gimnastike, ki je zastopan na olimpijskih
igrah. Anja je do sedaj tekmovala individualno in v skupinskih vajah. V obeh disciplinah je na državnih prvenstvih osvojila medalji tudi v letošnjem letu. V letu
2016 pa je bila državna prvakinja v skupinski vaji. Anja trenira 6-krat tedensko
po 5 ur na dan, je pa tudi uspešna učenka
devetega razreda Osnovne šole Škofljica
RENATA MAVRIČ – SREBRNO PLAKETO ŠPORTNE ZVEZE ŠKOFLJICA
Renata je trenerka v Taekwondo klubu
Kang, kjer se ukvarja predvsem z najmlajšimi. Poleg tega pa je tudi zelo aktivna
tekmovalka v tehniki. V letošnjem letu je
bila udeleženka evropskega prvenstva,
tekem svetovnega pokala, mednarodnih
tekmovanj in državnega prvenstva. Na
državnem prvenstvu je že šesto leto zapored obranila naslov državne prvakinje,
ter bila prav tako že šesto leto zapored
najboljša tekmovalka državnega prvenstva, v letošnjem letu pa je dodala še naziv državne prvakinje v paru nad 18 let s
Tomažem Zakrajškom. Najboljša letošnja
rezultata, ki presegata meje Slovenije, pa
je bila uvrstitev v finale in sedmo mesto
na tekmi svetovnega pokala Austria open
2017 v paru z reprezentančnim kolegom
Rokom Moharjem.
TOMAŽ ZAKRAJŠEK – SREBRNO
PLAKETO ŠPORTNE ZVEZE ŠKOFLJICA

Tomaž je glavni trener v Taekwondo klubu Kang. Poleg vodenja treningov pa se
je tudi sam udeležil nekaj tekmovanj, kjer
s svojim zgledom spodbuja mlajše tekmovalce in tekmovalke k doseganju lastnih
ciljev.
Tomaž je v letošnjem letu postal državni
prvak v paru z Renato Mavrič med pari
nad 18 let ter v moški ekipi nad 18 let v
ekipi s Timotejem Todičem in Lovrom Ulcejem. V individualni konkurenci je osvojil odlično drugo mesto, poleg tega pa je
bil drugi najboljši tekmovalec državnega
prvenstva v tehniki za leto 2017.
ZARJA TAVČAR – ZLATO PLAKETO
ŠPORTNE ZVEZE ŠKOFLJICA
Za mlado judoistko iz Pijave Gorice
Zarjo Tavčar članico Športnega društva
Gib KŠD Moja Občina je uspešno tekmovalno leto. Zarja je skozi celotno sezono
opozarjala nase z dobrimi predstavami na
domačih in mednarodnih tekmovanjih.
Na domačih tleh je osvojila naslov državne prvakinje, na mednarodnih kadetskih
turnirjih Evropske judo zveze (EJU) pa je
vselej bila v boju za medalje in končno na
EJU turnirju v Bielski Biali na Poljskem
zasluženo osvojila tretje mesto. S tem je le
še utrdila status reprezentantke slovenske
ekipe za nastop na evropskem prvenstvu
za kadete/kadetinje in na Olimpijskem festivalu evropske mladine v Gyoru na Madžarskem, kjer je med borkami do 63 kg
najprej izgubila proti reprezentantki BiH,
nato pa premagala Nemko, Romunko in
še Francozinjo Lauro Haberstock. V boju
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za bron je bila Tavčarjeva boljša od predstavnice Kosova Laure Fazliu.
Zarja je 30. junija 2017 osvojila tudi
bronasto medaljo na evropskem kadetskem prvenstvu v judu do 63 kg v Kaunasu
v Litvi,. Za naslov evropske prvakinje se je
borilo 35 tekmovalk.
KRISTINA ETLING & URŠA BALENT in TRENERKA VESNA POŽAR
– ZLATO PLAKETO ŠPORTNE ZVEZE
ŠKOFLJICA
Plesalki Kristina in Urša plešeta že od
malih nog. Večino njunih plesnih let v društvu sta plesali jazz, malo manj sta plesali
s cofi, a naključje je hotelo ravno to, da sta
leta 2013 postali članski pom par, ki je iz
tekme v tekmo, z enega do drugega državnega prvenstva vedno bolj opozarjal nase.
Prva prelomnica, ki je poplačala ves
njun trud in odrekanja, je bilo lansko
evropsko prvenstvo v Zagrebu, ki sta ga
končali kot evropski prvakinji. To jima
je dalo še dodatnega zagona in motivacije, da bi v pom plesu še malo vztrajali
in svojo plesno tekmovalno pot zaključili
na svetovnem prvenstvu na Japonskem.
Zapodili sta se v dvorane in na prvo mesto v življenju postavili ples. In ko sta na
Daljnem vzhodu z zavedanjem, da bosta
zadnjič plesali zase, za dušo, za užitek in
za slovo, sta se 6. mesta v hudi konkurenci
pom parov razveselili kot prvega mesta.
Plesalki Urša Balent in Kristina Etling
ter trenerka Vesna Požar, za nas ste prave zmagovalke. Ste dokaz volje, moči in
vztrajnosti za zastavljeni cilj.
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SAŠA ZAGORAC, ČLAN DRŽAVNE
KOŠARKARSKE REPREZENTANCE
– ZLATO PLAKETO ŠPORTNE ZVEZE
ŠKOFLJICA
Košarkarska evforija je dosegla svoj
vrhunec. Ljudje hitijo v Istanbul, da bi si
lahko v živo ogledali ta spektakel. »V zraku so take kolone, da avione usmerjamo
kar čez vasi!« Tako so poročali mediji
pred finalno tekmo evropskega prvenstva
v košarki.
Med zlatimi fanti je tudi Saša Zagorac, Ljubljančan, sedaj krajan Lavrice in
občine Škofljica, in to smemo poudariti,

otrok Uniona Olimpije. Zaigral je za vse
klubske kategorije in ostal v Ljubljani vse
do konca sezone 2003/2004.
Bil je član zlate generacije slovenskih
mladih košarkarjev, ki so leta 2004 v
Brnu na evropskem prvenstvu do 20 let
osvojili 1. mesto. Leta 2002 je Zagorac
z reprezentanco Slovenije do 18 let v Litvi osvojil 2. mesto na EP. Za slovensko
reprezentanco je Zagorac nastopal tudi v
kategorijah U16 in U21 (SP v Argentini
leta 2005). Zagorac je med poletjem 2015
igral za člansko B-reprezentanco Slovenije. Odlične igre je opazil selektor Zdovc,

ki ga je povabil tudi na priprave članske
A-reprezentance za Eurobasket 2015. In
na koncu pride najlepše, letos je s košarkarsko reprezentanco osvojil prvo mesto
na evropskem prvenstvu in prav zato mu
Športna zveza Škofljica podeljuje zlato
plaketo.
Besedilo: Milan Knez
Foto: Franci Hrastar

Plesna predstava Pelji me v kino
V soboto, 9. decembra 2017, je v športni dvorani potekala plesna predstava
ŠKD Frklje.
Na temo Pelji me v kino se je zavrtelo več kot 180 plesalk od 5. leta starosti
dalje pa vse do članske tekmovalne ekipe, rekreacijske skupine naših mamic ter
plesalk iz šol, na katerih poučujejo naše
trenerke, OŠ Valentina Vodnika, Gimnazije Vič in Gimnazije Bežigrad.
Plesalke so skupaj z mentoricami pripravile kar 18 plesnih koreografij. Tako
smo lahko slišali in videli koreografije
na glasbo iz znanih filmov, muzikalov in
risank. Najmlajše plesalke so se zavrtele
kot dimnikarčki Mary Poppins, poplesavale po domače kot Kekci in Mojce, po
zvezdniško kot iz Lune ter kot junakinje
risank Troli in Arijele.
S starostjo plesalk so postajali filmi in
teme še zahtevnejše; bleščeče z Mamma
Mio, odrezavo s Flashdance, najstniško s
Footloose, igrivo z Briljantino, mamljivo
s Chicagom in romantično z La La Land.
Natrenirane plesne točke so potekale v
urejenih in stiliziranih oblačilih, ob »kino
sceni« likovnega krožka OŠ Škofljice, s
super osvetlitvijo in ozvočenjem Francija
Malnarja. Vse to je v celoti pripomoglo,
da smo si vse mentorice ob koncu enotno
priznale, da nam je prireditev uspela. Kar
je pritrdilo tudi več kot 600 gledalcev, ki
so naš trud in gledljive nastope nagrajevali z glasnimi aplavzi, tudi med samimi
točkami. Največje plesno presenečenje
pa so pripravile kar trenerke same, ki so
se mojstrsko zavrtele ob pesmi iz filma

Skupinska koregrafija

Star frkljice

24

ŠPORT IN REKREACIJA
Pretty Woman in pokazale, da še zdaleč
niso za »v staro šaro«. Ob zaključku predstave se je v skupni koreografiji poslovilo
in nam pomahalo vseh 180 nastopajočih
plesalk.
Ob koncu naše plesalke seveda niso
pozabile na prihajajoč prazničen čas.

Pomislile so tudi na vse otroke, ki ne živijo v izobilju in jim je marsikaj nedosegljivo. Zato smo v dogovoru z županom
Ivanom Jordanom in ravnateljem Romanom Brunškom del zbranih prostovoljnih
prispevkov podarile Šolskemu skladu OŠ
Škofljica. Ob prehodu v mesec januar pa

Vam vse plesalke skupaj s trenerkami želimo le še mirno, zdravja polno in zadovoljno novo leto 2018.
Besedilo: Irena Balažic, ŠKD
Foto: Miha Schaffer Photography

5. Taekwondo pokal Ivančna Gorica
V nedeljo, 3. decembra 2017, je že peto leto zapored potekalo mednarodno tekmovanje Pokal Ivančna Gorica v taekwondoju. Sodelovalo je 21 klubov iz Italije, Hrvaške, Kosova in Slovenije. Tudi letos smo na pokalu imeli borbe, kick in
poomse (tehnika ali forme).
Na odprtje tekmovanja je prišel podžupan občine Ivančne Gorice Tomaž Smole
in imel uvodni govor. Letos je na pokalu sodelovalo 210 tekmovalcev, od tega
jih je 160 tekmovalo v borbah in kicku
ter 50 v tehniki. Lani je na pokalu bilo
vsega skupaj 233 tekmovalcev, predlani 156 tekmovalcev, pred tremi leti 215
in na prvem pokalu 301 tekmovalcev.
Iz kluba Kang je bilo 52 tekmovalcev,
ki so tekmovali v kicku, borbah in tehniki. V borbah je klub Kang osvojil 8.
mesto, v tehniki 2. mesto in v kicku 1.
mesto. Najboljša tekmovalca na tekmovanju sta bila Timotej Todić, ki je tudi
trener v našem klubu in je bil najboljši v
borbah pri članih, in Patrik Repar, ki je
bil najboljši v kicku, nagrajena sta bila s
pokalom.
V kicku sta Lara Zabukovec kick Ž1 in
Patrik Repar kick M3 osvojila 1. mesto.
Julija Podlipec kick Ž3, Martin Koricki

kick M1 in Filip Marn kick M2 so si zaslužili 2. mesto. Tanaya Kamnikar kick
Ž2, Mojca Maršič kick Ž2, Jernej Puš kick
M1, Maks Brčan kick M1, Hugo Hajdinjak kick M3, Mark Perme kick M3 so si
zagotovili 3. mesto.
V borbah so Tjaš Kuhelj dečki -33 kg,
Tevž Olovec mlajši kadeti -43 kg, Tevž
Nemanič mlajši kadeti 51 kg, Žan Zupančič kadet A -49 kg in Timotej Todič člani
-68 kg osvojili 1. mesto. Taras Predanovič
+39 kg, Tibor Jože Rozina mlajši kadeti
-36 kg so prišli do 2. mesta.
Andrej Resanović dečki –30 kg, Miha
Glavač dečki +39 kg, Gal Maršič kadet
A –45 kg, Mitja Dinej Dobrič kadet A
–45 kg, Jakob Marn kadet A –57 kg in Tija
Dobrič mladinke A -63 kg so si zagotovili
3. mesto.
V tehniki sta si Tevž Nemanič KA-1 in
Kenan Husejinović P-34 zaslužila 1. mesto.

Tjaš Kuhelj KA-1, Tevž Olovec KA-2,
Lorena Zabukovec KB-3, Urban Ulcej
KA-4 in Kenan Husejinović JA-3 osvojili
2. mesto. Tibor Jože Rozina KA-1, Pika
Glavač Živčič KB-1, Gal Maršič KA-3,
Žan Zupančič KA-5 in Tija Dobrič JB-3
so prišli do 3. mesta. Ekipa v tehniki Dobrič-Zupančič-Husejinović TA-1 so bili
drugi.
Izjava organizatorja Tomaža Zakrajška:
»Veseli smo, da nam je naš peti pokal znova uspelo organizirati na visokem nivoju.
Zahvaljujem se vsem našim članom, ki so
že zelo usklajeni in imajo veliko izkušenj
ter vedo, kaj je njihova naloga pri tekmi.
Zahvaljujem se tudi vsem klubom, ki so
pripeljali tekmovalce v Ivančno Gorico.
Ker je bilo teden dni pred našim pokalom državno prvenstvo v borbah, smo
predvidevali, da bomo imeli nekaj težav
z udeležbo. Zato smo naše tekmovalce še
dodatno vzpodbudili in zelo veseli smo,
da so se na naše vzpodbude odzvali. 52
tekmovalcev je za naš klub lepo število.
V klubu Kang smo hvaležni za podarjeno široko bero slastnega francoskega peciva, ki je napolnil želodčke vseh
tekmovalcev in trenerjev. Izjemna ekipa
kluba Kang se je pri celotni organizaciji
zelo potrudila: red so vzdrževali Dragan
Todić, Miran Podpečnik in Gašper Kastelic, poškodb se je strokovno lotil zdravnik
dr. Schweiger, Žiga Klemenčič je natisnil
diplome. Lovro Ulcej, Aleš Tekavčič in
Timotej Todić so poskrbeli za tekmovalce v borbah in kicku. Renata Mavrič je
pomagala pri organizaciji in spremljala
vse tekmovalce na tekmovanju v tehniki.
Srečno ekipi kluba Kang pri organizaciji
Taekwondo pokala Ivančna Gorica še naprej.«
Besedilo: Darja Podpečnik
Foto: Kaja Todić

Skupinsko slikanje pred tekmo Pokal Ivančna Gorica.
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KRIŽANKA

Križanka

26

NAGRADNA IGRA/VABILA, OGLASI, ZAHVALE

Nagradna igra
NAGRADNO VPRAŠANJE:
Po katerem rimskem bogu ali boginji nosi ime mesec januar?
a) po bogu Jupitru

b) po bogu Janusu

c) po boginji Junoni

NAGRADA:
Dva para derez, in sicer za velikost 36 do 38 in 39 do 42.
SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA NAGRADNE IGRE
1. člen: Organizator nagradne igre

nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni

Organizator nagradne igre je občinsko glasilo
Glasnik Škofljica.

mogoča.

2. člen: Trajanje nagradne igre, žrebanje in
nagrada
Nagradna igra traja od izida številke Glasnika
Januar 2018 do vključno 20. januarja 2018.
Nagradno žrebanje bodo izvedli člani uredniškega odbora glasila na sestanku uredniškega
odbora.

3. člen: Pogoji sodelovanja v nagradni igri
Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka fizična
oseba s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki do
20. januarja 2018 pošlje pravilen odgovor na
zastavljeno vprašanje, ter svoje ime, priimek,
točen naslov in telefonsko številko na naslov
nagrad.igra@gmail.com. Šteje se, da s sodelo-

Izžrebana bo nagrada dva para derez.

vanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na

Vrednost nagrade ne presega 42 EUR, zato se
akontacije od dohodnine ne plača. Rezultati

vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema
pravila nagradne igre in se z njimi strinja.

4. člen: Obveščanje nagrajencev in prevzem
nagrade
Vsak udeleženec v nagradni igri se v primeru,
da je izžreban, strinja z objavo svojih podatkov
v naslednji številki Glasnika. Nagrajenec prevzame nagrado z osebnim dokumentom na
naslovu Občina Škofljica, Šmarska cesta 3,
1291 Škofljica. Nagrade ni mogoče zamenjati
ali izplačati v gotovini.
5. člen: Zasebnost in varstvo podatkov
Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo
posredovane osebne podatke varoval v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov, da jih bo
uporabljal izključno za namene nagradne igre.

6. člen: Druge določbe
V nagradni igri ne smejo sodelovati člani uredniškega odbora in njihovi ožji družinski člani
ter druge fizične ali pravne osebe, ki kakorkoli
sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. V primeru,
da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let,
mora nagrajenca zastopati oseba, starejša
od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi
ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.
7. člen: Reševanje sporov
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Kulturno umetniško društvo ŠkoŇjica
vabi vse otroke in otroke po duši na predstavo

ŠKRATKA NA DELU
Animacijska predstava / Družinsko gledališēe Kolenc

ÿEBELARSKO
DRUŠTVO
ŠKOFLJICA
vabi na predavanje

BIOLOGIJA ÿEBELE

Jole in Bole sta dva ēisto navadna, radoživa in nagajiva škrata. Jole je Ɵskarski
škrat in najraje krade ērke in kdaj pa kdaj tudi kakšno celo besedo, in sicer z
dobrim namenom, da se ljudje nauēimo natanēnosƟ in pozornosƟ. Bole pa je
gozdni škrat in kar tako, iz ēistega dolgega ēasa, nagaja gozdnim živalim in vsem
drugim obiskovalcem. Jole ve, da lahko nagajamo samo za igro, za veselje ali za
dober namen, zato je nekega dne naredil ēudovit škratasƟēen naērt …

v petek, 19. 1. 2018, ob 17. uri,
v Kulturni dvorani obĀine Škofljica.

TRAJANJE: 30 minut

Predaval bo g. Franc Podrižnik
iz ÿebelarske zveze Slovenije.

sobota, 13. januar 2018, ob 17. uri
KULTURNA DVORANA ŠKOFLJICA

Vstop prost.

Vstopnina: 5 €
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VABILA, OGLASI, ZAHVALE
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VABILA, OGLASI, ZAHVALE

Izkoristite priložnost za
promocijo in prepoznavnost!
Spoštovani podjetnice in podjetniki, obrtnice in obrtniki!
Vabimo vas, da v lokalnem glasilu Občine Škofljica Glasniku, ki ponuja široko paleto različnih tem,
zanimivih vsebin in aktualnega dogajanja iz občine, predstavite tudi Vaše podjetje, storitve ali ponudbo
ter si na ta način zagotovite prepoznavnost ali utrdite ugled vašega podjetja ali dejavnosti.
Revija izhaja v nakladi 3.460 izvodov, na dom pa jo prejemajo vsa gospodinjstva v občini Škofljica!
Za več informacij pišite na oglasevanje.glasnik@gmail.com
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VABILA, OGLASI, ZAHVALE

Ljubil si zemljo,
bil njej si predan,
a prišel je dan,
ko v njej boš počival.

ZAHVALA

ZAHVALA

Ob izgubi dragega moža, očeta, dedija, brata, strica, tasta in
bratranca

Ob izgubi moža, očeta, dedka, pradedka

JANEZA BELCIJANA
(1932–2017)

JANEZA NEBCA
(1956–2017)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
znancem za izrečeno sožalje, cvetje in sveče.

se iskreno zahvaljujmo vsem sorodnikom, prijateljem in
sosedom za izrečene besede sožalja, darovane sveče, cvetje.
Hvala gospodu župniku Lojzetu Zupanu za lepo opravljen
obred, cerkvenim pevcem, PGD Orle, PGD Lavrica, APD
Lavrica, Slavki in Robiju.

Posebna zahvala g. župniku Jožetu Tomincu in
pevcem cerkvenega zbora sv. Cirila in Metoda za lep obred
na zadnji poti in vsem, ki ste ga pospremili.

Vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, izredna hvala.
Vsi njegovi
Zelo te bomo pogrešali!
Vsi njegovi
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Koledar dogodkov
Dream in English, pravljično-ustvarjalne
delavnice v angl. jeziku

O zmajčku Andrejčku, otroška predstava

9. 1. 2018 ob 17.30
Vodi Špela Podkoritnik Mokorel.
Knjižnica Škofljica
Za otroke od 3. do 8. leta starosti.

Burekteater
Kulturna dvorana občine Škofljica
Za otroke od 3. leta dalje.
Cena vstopnice je 5 evrov.

Škratka na delu, otroška predstava

Retrospektiva, razstava Likovno društvo 2002

13. 1. 2018 ob 17. uri

Do 19. 2. 2018

Družinsko gledališče Kolenc
Kulturna dvorana občine Škofljica
Za otroke od 3. leta dalje.
Cena vstopnice je 5 evrov.

Razstava ob 15-letnici delovanja članov LD 2002
Knjižnica Škofljica

Ura pravljične joge, tema: domišljija

10. 3. 2018 ob 17. uri

16. 1. 2018 ob 17.30
Klavdija Dajč
Knjižnica Škofljica
Za otroke od 3. do 8. leta.

Biologija čebele, predavanje
19. 1. 2018 ob 17. uri
Čebelarsko društvo Škofljica
Predava g. Franc Podrižnik.
Kulturna dvorana Škofljica

Ura pravljic: Vila in čarobna violina
23. 1. 2018 ob 17.30
Pripoveduje Lucija Magajna.
Knjižnica Škofljica

S kolesom čez Severno Ameriko, potopisno
predavanje
25. 1. 2018 ob 19.30
Predava Aleš Juvanc.
Knjižnica Škofljica

Ura pravljic: Medvedkov dedek
30. 1. 2018 ob 17.30

10. 2. 2018 ob 17. uri

O zeleni žabici Emi, ki ni marala vode, otroška
predstava
Gledališče Pravljičarna
Kulturna dvorana občine Škofljica
Za otroke od 3. leta dalje.
Cena vstopnice je 5 evrov.

S tolkali in pesmijo okoli sveta, otroška
predstava
7. 4. 2018 ob 17. uri
KD Rom Pom Pom
Kulturna dvorana občine Škofljica
Za otroke od 3. leta dalje.
Cena vstopnice je 5 evrov.

Kresovanje na Orlah
30. 4. 2018 ob 19. uri
Organizira Gostilnica Orle.
Živa glasba (vstop prost).

Kekec in Bedanec, otroška predstava
12. 5. 2018 ob 17.00
Družinsko gledališče Kolenc
Kulturna dvorana občine Škofljica
Za otroke od 3. leta dalje.
Cena vstopnice je 5 evrov.

Pripoveduje Martina Mole.
Knjižnica Škofljica

Bralna čajanka: Zgodba o Ani-la
31. 1. 2018 ob 19.30
Vodi Sonja Pirman.
Knjižnica Škofljica

Organizatorji si pridržujejo pravico do morebitnih
sprememb.

