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Na naslovnici vas tokrat pozdravljajo »otroški nasmehi«,
če si izposodim samo delček slogana dobrodelnega koncerta za šolski sklad »Pričarajmo otroške nasmehe«. Ni naključje, da smo toliko prispevkov namenili prav tej prireditvi.
Naj bo za zgled, česa vsega smo zmožni, če vložimo trud,
voljo in energijo. Še v imenu uredniškega odbora se zahvaljujem vsem, ki ste kakor koli prispevali k uresničitvi
projekta.
Z novim letom v naš Glasnik prinašamo nekaj novosti.
Ena od teh je rubrika z imenom Ogledalo, ki nas bo opozarjala tudi na manj lepe kotičke našega kraja. Seveda v
upanju, da bo kaj zaleglo. Ker je prav, da ob vseh resnih
temah, ki zapolnjujejo naš vsakdan, damo skrbi malo na
stran, ponovno uvajamo razvedrilo. Tokrat s križanko na
zadnjih straneh.
Na uredništvo smo pretekle mesece prejeli kar nekaj
mnenj in predlogov k boljšemu delovanju. Zato kar na tem
mestu odgovarjam, da vse skrbno preberem in se po svojih močeh trudim upoštevati tiste najbolj koristne in hkrati
uresničljive. Napovedati točnega datuma izida zaradi več
dejavnikov ni možno. Lahko pa se določi relativno kratek
časovni okvir, v katerem bo Glasnik izhajal. To bo do nadaljnjega vsak prvi teden v mesecu. Prispevke bomo zato
sprejemali do 15. v mesecu. Da bi bil čas od pobiranja prispevkov do izida krajši, ob takšni organizaciji dela žal ni
mogoče. Je le treba vedeti, da se občinskega glasila ne da
primerjati z dnevnim ali tedenskimi edicijami, za katerimi
skrbi neprimerljivo več ljudi.
Prav tako se je v našem nabiralniku znašlo anonimno pismo občanke, ki opozarja na mladostniško objestnost. Če se
spomnim svojih šolskih let, ni bilo nič kaj drugače. Mladina
bo vedno iskala svoj prostor pod soncem in nas z vsemi
možnimi sredstvi opozarjala, da obstaja. Tako, kot se večkrat rado poudarja, jim je treba zagotoviti prostor, kjer bodo
varno sproščali svojo odvečno energijo. Mi več kot to, da
na stvari pogledamo z druge stvari in propagiramo dejavnosti, ki na mladino pozitivno vplivajo, ne moremo storiti.
Kot je zdaj za nastalo situacijo popularno kriviti vzgojnoizobraževalne institucije od vrtca naprej, se temelji gradijo
doma. In starši smo tisti, ki moramo v prvi vrsti prevzeti
odgovornost za obnašanje svojih otrok.
Jana Vavtar,
odgovorna urednica
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je glasilo Občine Škofljica
Izhaja enkrat mesečno, gospodinjstva v občini prejemajo glasilo brezplačno.
Naklada: 2800 izvodov; ustanovitelj: Občinski svet Občine Škofljica; izdajatelj:
Občina Škofljica; glavni in odgovorni urednik: Jana Vavtar, mobitel 040 665 801;
odgovorna oseba izdajatelja: Ivan Jordan, župan; člani uredniškega odbora:
Karmen Fabjan, Matej Novak, Frančišek Prešeren, Klemen Vider; 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, fotografije na prvi in
drugi strani naslovnice: Ferucio Hrvatin, Stane Kočar in Antonio Živkovič
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Uredniški odbor si pridržuje pravico, da
prispevke primerno priredi za tisk tako po
obsegu kot po izrazoslovju. Rokopisov ne
vračamo. Članki morajo biti opremljeni
s podpisom avtorja, v primeru društva,
politične stranke ali skupine morajo biti
članki opremljeni z žigom odgovorne
osebe. Prispevke za prihodnjo številko
zbiramo do vključno 15. februarja.

NOVICE IZ OBČINSKE HIŠE

Občina Škofljica vabi

predsednike in blagajnike društev,
da se udeležite seminarja z naslovom
»Poslovanje društev«.
Seminar se bo odvijal v Kulturni dvorani Škofljica,
Šmarska cesta 3, v četrtek, 9. februarja 2012, s pričetkom ob 17. uri
in bo trajal predvidoma tri šolske ure.
Udeleženci seminarja boste prejeli gradivo in koristne informacije o poslovanju društev,
konkretne odgovore na postavljena vprašanja,
preko celega leta pa boste imeli možnost svetovanja predavateljice po e-pošti.
Vljudno vabljeni!
Občina Škofljica
Ivan JORDAN
ŽUPAN

Županov kotiček
Leto je naokoli. Ocenjujem ga kot delovno in uspešno. V novo leto vstopamo
z enakim tempom. Pravkar pripravljamo
gradivo za prvo letošnjo sejo občinskega
sveta, ki bo 16. februarja.
Ta trenutek potekajo dela na Šmarski
cesti. Izgradnja pločnika je zaradi vremenskih razmer ustavljena. Pričakujem,
da se bodo v mesecu maju dela na tem
projektu zaključila. Izvesti pa bo potrebno
še dodatna dela zaradi zahtev železnic. Na
Šmarski cesti imamo v načrtu tudi urejanje avtobusnih postajališč in podaljšanje

pločnika do meje z občino Grosuplje.
Spodnji del ceste na Gradišču je v zaključni fazi. Lotili se bomo tudi zgornjega
dela ceste ter uredili odvodnjavanje in javno razsvetljavo.
Nadaljujemo s pridobivanjem dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev za vodovod Lavrica–Škofljica. Prav
tako nadaljujemo s pripravo dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega sistema
Lavrica–Škofljica.
Vrtec na Lavrici napreduje po terminskem načrtu. Nekaj težav, na katere
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občina nima vpliva, imamo z javnimi razpisi za opremo kuhinje, kar utegne zadevo
zavleči.
Vrtec na Albrehtovi je zaključni fazi.
V tem mesecu bo večina društev imela
občne zbore. Če mi bo čas dopuščal, se
bom udeležil tistih, na katere bom povabljen.
Ob kulturnem prazniku vsem občankam
in občanom čestitam.
Ivan Jordan

NOVICE IZ OBČINSKE HIŠE

Novice z 11. seje občinskega sveta
Enajsta seja je bila najbrž najkrajša v
tem letu. Trajala je približno petdeset minut. Ne brez razloga. Občinske svetnike je
čakala naslednja naloga. Takoj po seji so
se udeležili dobrodelnega koncerta v OŠ
Škofljica.
Pred časom so na občini nabavili elektronsko napravo za javno glasovanje
na sejah občinskega sveta. Le-ta omogoča ažurnejše in natančnejše spremljanje glasovanja na sejah. Zgolj iz formalnih razlogov je župan Ivan Jordan
predlagal sprejem sklepa o načinu glasovanja na sejah občinskega sveta.
Ni bilo enotnega stališča. Nekateri svetniki so nasprotovali ali pa
bili skeptični do uvedbe novotarije.

Kljub pomislekom je bil odlok večinsko
sprejet.
O zapisniku 10. redne seje občinskega
sveta je tekla razprava. Zlasti so se svetniki zadržali pri vsebini zapisnika in zapisnikov na splošno. Menili so, da v zapisnikih manjka vsebina razprave. Odločanje o
sprejemu zapisnika 10. seje so preložili v
prihodnost.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu v občini že uspešno deluje, ustanovljen pa je bil na podlagi 6. člena Zakona o voznikih. Sedaj pa je bil pripravljen
tudi odlok, ki precizira način delovanja,
sestavo in pristojnosti sveta. Že doslej je
svet izvajal akcije za varovanje šoloobveznih otrok, izobraževanje najmlajših

in druge, za občane koristne aktivnosti.
Občinski svet je s pripombami, naj se pripravi poslovnik »Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu«, dal obravnavani odlok v drugo branje.
Za program športa v občini je na predlog župana in obravnave Komisije za
družbene dejavnosti občina za leto 2012
namenila skupno 43.400 €. Gre za vse
športne panoge, ki jih društva gojijo v
občini. Občinski svetniki so se strinjali s
predlogom in ga podprli. Pripomnili so,
naj se sredstva za ta namen delijo prej kot
v mesecu novembru. Športne aktivnosti in
z njimi nastali stroški potekajo vse leto.
Franc Prešeren

Tradicionalno novoletno srečanje predstavnikov
društev z županom
V torek, 17. januarja, so se na povabilo
župana Ivana Jordana zbrali predsednice in predsedniki ter drugi predstavniki
škofljiških društev. Namen srečanja je
bil med drugim tudi seznaniti društva z
novostmi na področju dodeljevanja nepovratnih finančnih sredstev in pregled
razpisne dokumentacije, ki jo morajo
društva vložiti, če želijo prejeti občinska
sredstva.
Predstavnike je pozdravil podžupan
Boris Zupančič, ki je v svojem kratkem
nagovoru izpostavil predvsem dejstvo, da
društva pomenijo zelo velik prispevek k
pestrosti življenja v občini. S pohvalami
za uspešno delovanje je nadaljeval direktor uprave Marko Podvršnik. Obljubil je,
da bo občina še naprej podpirala društva
in da je tako glavna skrb občine tudi zagotavljati pogojev za optimalno delovanje
društev.
V nadaljevanju je referent za družbene dejavnosti Jože Kastelec predstavnike

popeljal skozi poročilo o porabi sredstev,
ki velja za neprofitne organizacije, društva
in združenja, sofinancirana s strani Občine Škofljica. Prejemniki sredstev morajo
obrazec oddati do 31. 3. 2012. V poročilu
je treba navesti načrtovane, izvedene in
neizvedene programe.
Sledil je pregled razpisne dokumentacije za dodeljevanje finančnih sredstev društvom, medtem ko se lahko tisti subjekti,
ki ne morejo kandidirati na razpis za sofinanciranje programov društev, prijavijo
na razpis za županova sredstva.
Direktor je povedal, da se občina zaveda administrativnih ovir in da se jih trudijo
zmanjšati.
Največ vprašanj prisotnih je bilo glede
prenašanja neporabljenih finančnih sredstev iz preteklega v naslednje leto. Praviloma bi se morala porabljena sredstva vračati, razen če društvo svojo neizpolnitev
programa utemelji oziroma izpolni aneks
k pogodbi.

Ker se prva sredstva nakazujejo šele
1. junija, se v društvih pojavljajo velike
težave, kako delovati do takrat. Tista društva, ki se financirajo tudi iz članarine, ta
problem več ali manj uspešno premagujejo. Težava se pojavi zlasti pri društvih,
katerih edini vir prihodka so občinska
sredstva. Tega se ne bi dalo reševati niti z
akontacijo, saj je direktor pojasnil, da za
to obstajajo prevelike ovire, kot so na primer zavarovanje preplačila.
Po slabi uri se je sestanku pridružil tudi
župan Ivan Jordan, ki je bil zaradi županovih minut zadržan na radiu Zeleni val.
Razpravi je sledil sproščen klepet. Iz komentarjev povabljenih je bilo moč povzeti, da se občina zelo trudi v korist društev,
jih v svojem delovanju podpira, išče optimalne rešitve težav in jim ne nazadnje
tudi prijazno svetuje pri izpolnjevanju
razpisnih obrazcev.
Jana Vavtar

Popravek
V 8. številki Glasnika meseca novembra je pri novicah z 9. seje občinskega sveta Občine Škofljica na strani 4 prišlo
do napake. In sicer je bila pri določitvi nove vrednosti točke za izračun NUSZ za leto 2012 ta napačno napisana. Zato
še enkrat objavljamo dvig vrednosti točke, ki jo je potrdil občinski svet, to je za 10 %.
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AKTUALNO

POGOVOR Z RAVNATELJEM OŠ ŠKOFLJICA, G. ROMANOM BRUNŠKOM, 23. JANUAR 2012

Presegli smo magično mejo 10.000 evrov
Roman Brunšek je ravnatelj osnovne
šole in vrtca šele dobro leto in že se je
znašel v vrtincu priprav in organizacije
za tako velik in v Sloveniji enkraten projekt, kot je bil dobrodelni koncert za šolski
sklad. Čeprav je po rodu iz severovzhodne
Slovenije, smo ga Škofeljčani hitro vzeli
za svojega.
Poti izobraževanja so ga iz rodne Savinjske doline najprej pripeljale na Filozofsko
fakulteto v Ljubljano in nato na Škofljico,
kjer je ponovno vstopil v učilnico osnovne
šole v vlogi profesorja zgodovine. Še povsem svež učitelj je že takrat na nas učence
naredil močan vtis. V spominu ga hranim
kot strogega, predanega pedagoga, ki se je
poučevanja loteval s povsem novimi metodami, ki so nam bile do tedaj neznane.
Vse ure sedenja pred desetinami vprašanj,
na katere smo morali poiskati odgovore in
se jih naučiti, so se nam večini obrestovale
in sama znanje, pridobljeno takrat, še sedaj velikokrat uporabim.
Kot profesor slovenščine in zgodovine
je pozneje sprejel še poučevanje maternega jezika, zato ga mlajši poznajo predvsem
kot učitelja slovenščine. Svoje znanje in
izkušnje pa je sedem let posredoval tudi gimnazijcem Gimnazije Želimlje. Ob vsem
tem ne gre pozabiti tudi njegovega udejstvovanja na političnem področju, saj je
kot občinski svetnik in en mandat tudi kot
podžupan soustvarjal občinsko politiko.
Kot ga lahko zadnje leto opazujemo
v vlogi ravnatelja, ustvarja vtis, da smo
učenci, starši in zaposleni v šoli v varnih
rokah. Predanost in zagnanost je izpred
katedra prenesel v ravnateljevanje. Vzame si čas za vsakega otroka, prisluhne tudi
najmanjši težavi, ki se nam staršem takrat
seveda zdi še kako velika. Pomagata že
topla beseda in zagotovilo, da vse le ni
tako črno in problem postane hitro rešljiv.
Čeprav je tem, ki se dotikajo ravnatelja
in šole, mnogo, se bo tokrat najin pogovor vrtel o šolskem skladu, dobrodelnem
koncertu in novoletnem sejmu, ki sta se
odvijala na lep zimski večer, 15. decembra. Dogodek, ki je izpolnil vsa pričakovanja in ki je bil tudi dobro medijsko
pokrit, je vsej Sloveniji pokazal, kako
znamo v Škofljici stopiti skupaj za dobro
naših otrok.

Dobro leto ste že ravnatelj. Funkcija v
tako velikem zavodu zahteva ogromno
predanosti. Biti morate pedagog in
menedžer v eni osebi. Je ravnateljevanje
izpolnilo vaša pričakovanja?
V osnovi da. Ko sem začel opravljati
službo ravnatelja, sem vedel, da to delo
ne bo lahko, vendar si nisem predstavljal,
da je tako obsežno in nepredvidljivo. Pred
vsakim začetkom dneva si pripravim načrt, kaj bom tekom dneva naredil, a se
pogosto izkaže, da je precej načrtovanih
dejavnosti ostalo za popoldanske in večerne ure, saj se zgodi polno nepričakovanih
dogodkov. Veliki smo, 153 zaposlenih,
840 učencev in 231 otrok v vrtcu! Samo
zamislite si, koliko vprašanj se zastavi v
pisarni, koliko tem je potrebno hitro rešiti,
koliko dopisov sestaviti, odgovoriti na epošto … predvsem pa bi rad še vedno ostal
pedagog, zato se trudim, da imam vsak
dan neposreden stik z učenci in sodelavci, da občutim, kaj se dogaja po hodnikih,
kako se devetošolci pripravljajo na plesne
vaje, kaj počne skupina v šoli v naravi.
Preprosto si ne dovolim vzeti tiste energije, ki jo prinaša delo z učenci. Seveda pa
se skupaj z učiteljicami in učitelji trudim
in poskušam od naših učencev zahtevati
določeno odgovornost, ustrezno stopnjo
znanja, ohranjanje etičnih vrednot in pa
primeren pristop k samemu delu.
Žal pa se ravnatelji danes res čedalje
bolj spreminjamo v pisarniške delavce.
Če smo v enoti šola bolj odvisni od MŠŠ,
pa je drugače z enoto vrtec. Tukaj bi najprej izpostavil zakonsko urejenost statusa
enot vrtca, saj smo uspeli enote Škofljica,
Lavrica in Lanovo po mnogih letih vpisati
v razvid Ministrstva za šolstvo. Upam, da
nam bo to kmalu uspelo še za enoto Gratova. Obenem je v zadnjih mesecih izredno veliko načrtovanja, zbiranja ponudb,
pripravljanja sistemizacije, oblikovanja
skupin za naslednje šolsko leto, pa tudi samega nadzora nad gradnjo novega osemoddelčnega vrtca. Pošteno moram priznati, da opravlja tukaj levji delež pomočnica
za vrtec, gospa Vera Šparovec. Prizadevamo si, da bi bili novi oddelki vrtca res
prijetno opremljeni in da bi organizacijsko
popolnoma pripravljeni pričakali njegovo
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Roman Brunšek
otvoritev. Žal pa tega ne moremo reči za
šolo, kjer me izredno skrbita prostorska
stiska in usoda nove šole na Lavrici. Še
vedno sicer velja, da izmenskega pouka
ne bo, a bo sama organizacija naslednjega
šolskega leta izredno zahtevna naloga.
Na koncu pa bi rad dodal, da bi bilo
samo ravnateljevanje neprimerno težje,
če ne bi imel občutka podpore sodelavcev, sprejemanja pri učencih, razumevanja staršev in dobrega sodelovanja z gospodom županom Ivanom Jordanom in z
občinsko upravo.
Gospod Brunšek, kdaj je bil ustanovljen
šolski sklad?
Šolski sklad deluje na šoli že več let,
torej to ni nekaj novega. Tudi pred menoj
je šolski sklad deloval zelo uspešno. Je pa
res, da so se sredstva zbirala predvsem z
donacijami in s prostovoljnimi prispevki
staršev. Ker pa je finančna stiska v državi
vedno večja, lahko imajo tudi starši, ko
dobijo položnico na dom, mogoče neprijeten občutek, če na to položnico ne morejo
odgovoriti s prostovoljnim prispevkom,
zato se mi je zdela ideja s koncertom boljša rešitev.
Kakšen odstotek otrok redno ali vsaj
občasno potrebuje pomoč šolskega
sklada?
Če pogledamo šolo v naravi, se giblje
število ugodno rešenih vlog med 10 in 15.

AKTUALNO
Tabore v povprečju regresiramo 10 učencem, medtem ko kupimo delovne zvezke
približno 25 učencem.
Opažate, da se število otrok, ki so
potrebni takšne oblike pomoči, veča?
Predvsem se veča stiska posameznih
primerov. Če smo nekoč regresirali en ali
dva obroka in se je otrok tega tabora lahko
udeležil, pa sedaj velikokrat ugotavljamo,
da je stiska tako velika, da če želimo to
otroku omogočiti, moramo sofinancirati
celotni prispevek staršev.
Je staršem težko zaprositi za pomoč?
Morda tudi samo v šoli opazite stisko
otroka in ponudite pomoč?
Zagotovo staršem ni lahko zaprositi za
regresirano dejavnost, čeprav mislim, da
ta korak v korist otroka ne bi smel biti preveč obotavljiv. Mnogi starši bi želeli delati
in otroku omogočiti čim boljše pogoje za
šolanje in nadstandardne dejavnosti, pa
jim situacija, ki se je v državi pojavila,
tega ne omogoča. Večkrat se zgodi, da
smo na posamezne učence bolj pozorni.
Če vemo, da si otrok želi udeležbe na taboru ali v šoli v naravi, staršem predlagamo,
da uporabijo instrument šolskega sklada.
Pogosto na težave otrok, ki so povezane
s socialno stisko, opozorijo razredniki.
Tako regresiramo tudi redne dejavnosti
ob pouku, šolske potrebščine …
Vrniva se k bolj veseli temi, in sicer k
dobrodelnemu koncertu. Kako se je
začela odvijati ta zgodba. Kdo je dal
pobudo?
Pobuda je prišla na marčevskem svetu
staršev s strani gospe Tine Merčnik. Svet
staršev je to pobudo podprl in tudi sam
sem izrazil pripravljenost, da se lotimo
projekta. Že takrat pa sem povedal, da
pričakujem pomoč in sodelovanje staršev.
Kako so potekale priprave? Veliko
staršev je ponudilo svoj čas, izkušnje,
poznanstva, da bi koncert uspel. Tudi
sam slogan »Pričarajmo otroške
nasmehe« je tekom celih priprav širil
pozitivno energijo in vsi smo komaj
čakali dan koncerta.
Delo je od vse začetka potekalo izredno energično, spontano, a po drugi strani
odgovorno in premišljeno. Poziv staršem

smo poslali preko elektronske pošte, in
sicer tako s strani staršev kot tudi s strani
ravnatelja. Dobili so ga predstavniki staršev v svetu staršev in ti so razširili našo
idejo. To je bil prvi korak. Ko smo dobili
povratne informacije, smo oblikovali organizacijski odbor, ki je bil sestavljen večinoma iz staršev, sam pa sem posredoval
informacije in zadolžitve sodelavcem. Na
treh, štirih sestankih v moji pisarni smo
se uskladili glede bistvenih tem, medtem
ko je vse ostalo usklajevanje potekalo po
elektronski pošti. To je bilo tako intenzivno, da sem odgovoril na vso pošto, odšel
za dobro uro po šoli in ko sem se vrnil, je
bilo spet 50 neodgovorjenih sporočil »nasmejanih čarovnikov«.
Vodila nas je misel, da lahko vsak nekaj
prispeva k otroškim nasmehom. Iskrile so
se ideje, frfotali so predlogi, ki smo jih hitro sprejemali ali zavračali. Veliko staršev
se je odzvalo: z donacijo, oblikovanjem,
s tiskanjem, plakatiranjem, peko peciva,
z izdelavo izdelkov za sejem, s pripravo
dvorane … Delo vseh je bilo prostovoljno, zato za izvedbo koncerta nismo kot
zavod potrošili niti evra. Sam slogan »Pričarajmo otroške nasmehe« pa je nastal tik
pred zdajci, a se je izkazal kot simpatičen.
Še zlasti se je to izkazalo v nadaljevanju,
ko so ga učenci povezali z gumbi različnih
obrazov, ki naj bi na neki način simbolizirali to pozitivnost.
Če se ozrete nazaj, bi mogoče kaj
spremenili?
Da. Verjetno bi v prihodnje skrajšali
samo dolžino koncerta in dali večji poudarek našim učencem, ki se tako vendarle
lahko na različne načine dokažejo. Seveda
pa smo bili veseli vseh nastopajočih, ki so
nas z odzivom res prijetno razveselili, in
se jim še enkrat zahvaljujem. Prav tako
bi drugače poskrbeli za varnost pred odrom, kajti izredno nas je presenetil odziv
publike, predvsem otrok in mladine. Kot
odgovorna oseba sem se v nekem trenutku znašel v precejšnjih škripcih, saj nismo
predvidevali, da bodo otroci šli tudi na
oder, kar pa je seveda predstavljalo zelo
veliko potencialno nevarnost. Zato bomo
zagotovo v prihodnje za to poskrbeli drugače.
Koliko sredstev ste zbrali?
Zbralo se je izredno veliko sredstev,
in sicer na tri načine. Prvi način so bile
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donacije podjetij, nato je sledil novoletni
sejem, ki ga že vrsto let odlično pripravljajo učiteljice v oddelku podaljšanega bivanja, tretji del pa so bili sami prostovoljni
prispevki za koncert. Tako smo zbrali naslednja sredstva: iz donacij posameznikov in podjetij smo zbrali 3.300,00 €, od
prodaje izdelkov na novoletnem sejmu
3.107,55 €, s prostovoljnimi prispevki na
samem koncertu pa 3.912,78 €. Skupno
torej 10.319,33 €, s čimer smo presegli
magično mejo 10.000 €.
Si lahko obetamo ponovitev ali morda
celo tradicionalni dogodek?
O tem dejansko ne želim govoriti. Res
sem hvaležen organizacijskemu odboru
(Tina Merčnik, Mojca Brkinjač, Katja
Mlakar, Alja Škibin, Romana Travičič,
Suzana Uršič, Milan Knez, Edvard Pergar
Konestabo in Domen Mavrič) in vsem
staršem, ki so sodelovali. Še enkrat se jim
moram iskreno zahvaliti. Brez njihovega
sodelovanja in njihove pomoči tega projekta zagotovo ne bi mogli izpeljati. Vendar je ob tem še veliko dodatnega dela,
ki je vezano na sam zavod, torej name
kot ravnatelja, na sodelavke in sodelavce,
ki jih moram tudi pohvaliti in se jim zahvaliti za različne oblike sodelovanja pri
pripravi in izvedbi novoletnega sejma in
koncerta, zato je seveda potrebno premisliti, v kakšni meri in na kakšen način se
lotiti tako velikega projekta. Če smo malce domišljavi, toliko nastopajočih, toliko
obiskovalcev, toliko zadovoljnih otrok in
odraslih, kot jih je bilo ob novoletnem sejmu in dobrodelnem koncertu v dvorani, v
Škofljici zagotovo še ni bilo. Obenem pa
tudi, kolikor imam podatkov, se koncerta
v tako velikem obsegu šole ne lotevajo. O
vsem bomo ob primernem času še temeljito razmislili in se potem odločili. Smo
pa prejeli mnogo sporočil navdušenja,
pohval, spodbud in želja, da bi bil takšen
dogodek tradicionalen. Naj mimogrede
povem, da je dogodek že tradicionalen; na
šoli namreč že nekaj let prirejamo novoletni sejem in koncert, samo da je bil v drugačni obliki. Torej, ko se umirita veselje
in navdušenje nad 15. decembrom 2011,
takrat bomo načrtovali naprej.
Zahvaljujem se vam za pogovor in
vam želim uspešno delo še naprej!
pogovarjala sem se Jana Vavtar

AKTUALNO

Priprave na šoli
Kdor se je na začetku decembra kaj mudil po osnovnošolskih hodnikih, je lahko
dobil občutek, da se pripravlja nekaj velikega.
Organizacija projekta, kot je bil dobrodelni koncert za šolski sklad, ni »mala
malca«. Ob vseh sodelujočih, ki so svoj
čas namenili otroškim nasmehom, velja
zato posebej pohvaliti tudi učiteljice OŠ
Škofljica, ki so od vsega začetka sodelovale pri pripravah.
Že tradicionalni novoletni sejem je bil
tokrat pridružen dobrodelnemu koncertu.
Sejem vsako leto pripravljajo učenci skupaj z učiteljicami podaljšanega bivanja.
Malčki od prvega do petega razreda tako
svoje popoldanske urice v šoli preživijo
ustvarjalno z izdelovanjem čestitk in drugih stvari za novoletni sejem.

Rezultat te ustvarjalnosti smo lahko
videli na dan koncerta v Športni dvorani
Škofljica. Polne mize čestitk, novoletnih
figuric, kot so dedki Mrazi, pa mala okrašena drevesca …
Na samem koncertu pa so se ob bok
uveljavljenim slovenskim glasbenikom
suvereno pridružili osnovnošolski pevci.
Očitno je, da imajo na šoli velik posluh
za glasbo, saj že učence v prvem razredu
prijazno povabijo, da se pridružijo šolskemu zborčku. Naše najmlajše je pod svoje
okrilje vzela učiteljica 1. razreda Karmen
Mihelič Čampa. Zapeli so dve pesmici, to
je Angino in Dedka Mraza.
Pevce druge triade vodi učiteljica Helena Tomšič. Predstavili so se s pesmijo Sreča. Učenci višjih razredov pa so pod vodstvom Mateje Novak zapeli tudi z Regino.

Na koncertu sta šolske zbore spremljali –
na klavirju – študentka na Akademiji za
glasbo v Ljubljani Manca Trček in učenka
šestega razreda Sonja Gradišar z violino.
Pri pripravah so sodelovali tud mali
plesalci, ki plešejo v plesnem krožku za
2. in 3. razrede. Svoje plesno znanje jim
posreduje učiteljica Irena Balažic, sicer
tudi vodja plesne sekcije v ŠD Škofljica.
Na prireditvi so ogreli ozračje s svojo pom
pon plesno točko. To je bil njihov prvi nastop v šolskem letu, sicer pa jih lahko vsako leto vidimo na zaključku šole.
Upam, da se bodo kmalu imeli spet priložnost pokazati. Do takrat pa naj pridno
vadijo pevske korake in urijo glasilke.

še veča, preostali veliki večini pa pošteno delo ne zadostuje več niti za hrano in
poplačilo položnic, je treba stopiti skupaj. In stisko otrok v OŠ Škofljica rešuje
šolski sklad. Iz njega se črpajo sredstva,
s katerimi se financirajo dejavnosti ob
pouku, udeležba na taborih in učni pripomočki otrokom, katerih starši so padli
v začaran krog recesije, brezposelnosti,
draginje. In ta krog je žal vsak dan večji.
In ker šolski sklad tudi ni vreča brez dna,
so se starši na OŠ Škofljica odločili, da

stopijo skupaj, se povežejo z vodstvom
šole in nekaj ukrenejo. In rodila se je ideja
o dobrodelnem koncertu za šolski sklad.
Tina, Mojca, Milan, Edvard, Alja, Katja,
Suzana in Romana so se zbrali v ravnateljevi pisarni, ki je vodil usklajevanje,
in se dogovorili za datum, 15. december.
In potem se je vse odvijalo z nadzvočno
hitrostjo. Škofljico so preplavili plakati z vabili na koncert. Lista nastopajočih
je bila tako veličastna, da smo si najprej
pomeli oči, potem pa nejeverno mrmrali.

Jana Vavtar
Foto: Ferucio Hrvatin

Večer presežkov
Vsakemu izmed nas so vile rojenice položile v zibelko prgišče sreče. In ta kup
neoprijemljivih dobrin naj bi z leti samo
še rasel. Če pa se že kot otrok počutiš nesrečnega, zapostavljenega, ker ne moreš v
korak s sovrstniki oziroma si prikrajšan že
pri osnovnih stvareh, kot so nakup delovnih zvezkov, plačilo kosila, udeležba na
taboru, zimska ali poletna šola v naravi,
potem je to zelo narobe. In v tem narobe svetu, ki danes bogatim njihov kup
oprijemljive „sreče“, torej denarja, samo
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Da bodo vsa ta velika imena slovenske
zabavne glasbe prišla peti na Škofljico?!
Vau! No, resnici na ljubo, verjetno je kar
nekaj k temu, da so organizatorji privabili
tako zveneča imena, pripomoglo dejstvo,
da je bila ena od organizatork Katja Mlakar (na koncertu v vlogi sovoditeljice, z
glasom in stasom Pike Nogavičke), ki
ima kot nekdanja desna roka Maria Galuniča, ena njegovih najtesnejših sodelavk,
v žepu najbrž večino telefonskih številk
slovenskih VIP-ovcev. Zato prav posebej,
hvala Katja, hvala Pika! In ko stopijo skupaj mame, se pridružijo odločni moški in
se vsi povežejo z zanesljivim kolektivom
OŠ Škofljica, je pričakovati samo presežke. In res je bilo tako. Organizacija je bila
popolna, brezhibna.
Ob štirih popoldne se je odprl dobrodelni sejem, ki so ga v največji meri pripravile učiteljice podaljšanega bivanja.
Na njem je bilo moč kupiti skoraj vse. Od
novoletnih okraskov, voščilnic, lutk, do
domačih dobrot, olivnega olja … Pridnim
učencem in učenkam, ki so v podaljšanem
bivanju pod skrbnim vodstvom učiteljic
ves mesec izdelovali izdelke, so se prvič
pridružile tudi mame, ki so na stojnicah
vešče prodajale izdelke izpod rok škofljiških otrok. Kupcev se je kar trlo. Vrvež je
bil nepopisen. Toliko dobre volje in entuziazma na kupu bi lahko premikalo gore!
Bolj, ko se je bližala šesta popoldan, bolj

je rasla napetost. Na vhodu smo vsi dobili
super vstopnico, in sicer velikanski gumb,
pravzaprav kar ogrlica, likovna umetnina,
delo otroških rok. Zelo izvirno! Vstopnine
ni bilo, ampak so se pobirali le dobrodelni
prispevki. In ko si zakorakal v dvorano, te
je energija otrok, njihova vznemirjenost,
kar posrkala vase. Vse je bilo veselo, srečno, popoln svet!
Po šesti uri se je množica še kar valila
skozi vrata, zato so se organizatorji odločili še malce počakati. In bilo je vredno!
Dobrodelni večer je otvorila Pika Nogavička, ki je na oder povabila še sovoditelja
Boštjana Kluna in za začetek prava energijska bomba, Nuša Derenda. Dvorana je
skočila na noge in poplesavala ob njenih
Ne, ni res in Ne kliči me. Fenomenalen začetek! In nadaljevalo se je z istim tempom.
Na odru so se zvrstili še Samuel Lucas,
Trio Quartet, Zupani z domačinom Miho
Brkinjačem na čelu, pa prelepa Hannah
Mancini, Američanka, ki je pustila srce
v Sloveniji, sicer pevka Xequtifz, ki smo
jo dodobra spoznali na lanski Emi, z njo
je nastopil še raper Rok Terkaj – Trkaj, v
delirij je dvorano spravila ljubka, živahna
Alya in obnemeli smo ob glasovih Eroice.
Flirti so nam privabili solze na oči, mamice
smo nostalgično prepevale: “… jaz nisem
Romeo ti nisi Julijaaaaaa …“. Dvorana je
ponorela, ko so oder zavzeli Rok’n’band
z Niko, ki je hrustala Jagode in čokolado.
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In mlade, lepotičke Foxy Teens ter Marko
Vozelj, ki je začaral dvorano, da je vstala in skupaj z njim zapela. Za konec pa
je Regina s svojim božanskim glasom v
spremstvu mladinskega pevskega zbora
OŠ Škofljica zaključila dobrodelni večer.
Največji zvezdniki na odru pa so bili
otroci: plesalci OŠ, mladinski pevski zbor
OŠ in oba otroška pevska zbora OŠ Škofljica. Bili so najboljši! Vsepovprek je jokalo in smrkalo, ko so zapeli ti angelski
glasovi. In takrat smo se zavedeli, kako
pomemben je ta večer! Tu smo zaradi
njih! Zato, da bo njihovo otroštvo lepo,
brezskrbno!
In ko smo pozno zvečer odhajali domov,
je grmelo, se bliskalo, močil nas je dež, a
jaz sem videla mavrico in sonce je sijalo
name. Večer je bil tako silovito čustven,
tako nabit s čustvi, da tega ne zmorejo opisati besede! In če slika pove več kot tisoč
besed, boste v Glasniku prav gotovo našli
kakšno fotografijo, ki vam bo ponazorila
ta praznik povezanosti in predanosti! Če
pa ste manjkali na tej prireditvi leta, če ne
kar desetletja, vam je lahko globoko in iskreno žal. Mene še danes greje spomin na
ta čudovit večer!
Karmen Fabjan
(Uradni fotografi na prireditvi: Ferucio
Hrvatin, Stane Kočar in Antonio Živkovič)
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Čigava slovenščina?
Na uredništvo je prišlo sporočilo dr.
Jurkoviča. Priložena fotografija in besedilo, ki pravi tako:
»Prepričan sem, da je naloga Glasnika
tudi skrb za onesnaženo okolje! A ne samo
s smetmi. Zato vam pošiljam fotografijo
in besedilo za objavo.
Na priloženi sliki je zanimiv napis.
Kar se tiče Evrope, je kot se spodobi, za

domačo Slovenijo in občino, pa je jezik
dokaj »evropski«!
Je bilo tiskano pri nas ali v Bruslju?«
V uredništvu delimo njegovo skrb glede
kakršne koli onesnaženosti okolja. Zato
objavljamo priloženo fotografijo, v upanju, da jo bodo odgovorni popravili napis
na tabli.

Popravek
Dr. Jožetu Jurkoviču se opravičujemo za napaki v naslovih njegovih prispevkov Na podmornici in V spomin Lidiji Kotar, ki sta bila objavljena v 9. številki Glasnika.

Odmev
Na moj prispevek, morda malce nenavaden, na peti strani zadnje lanske številke
Glasnika se je odzval bralec iz Smrjen, ki
ne želi biti imenovan. (Njegovi podatki so
pri meni)
Izpostavil je dejstvo, da v občini že vsaj
pol leta nimamo več lekarne. Zaradi potreb po zdravilih večkrat obišče lekarno.
Ker je v Škofljici več ni, je prisiljen potovati na Rudnik (v Ljubljano). Zagotovo
je to odvečna pot. Opisal je tudi razumevanje, prijaznost in zanesljivost osebja v
nekdanji lekarni. V Glasniku je spremljal

peripetije okrog prenehanja dela lekarne,
nasprotujoče si informacije in trditve, kar
ste bralci lahko prebrali v Glasniku in
dodatnih sporočilih, dostavljenih na vaše
domove. Vse dogajanje okrog tega je bilo
in je nepotrebno, ker ceno plačujejo ljudje, ki potrebujejo lekarno. Ni pomembno, kdo bo novi lekarnar v Škofljici, pomembno je, da standardi storitev novega
lekarnarja ne bodo nižji od prejšnjega in
da se čas začetka ponovnega delovanja
lekarne ne bo podaljševal v naslednje
mesece.

Opozoril je tudi na nesmotrno postavljene zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov
v kraju Smrjene. Pri malem krožišču v
centru Smrjen so uredili prostor za tri zabojnike za nekaj več kot šestnajst hiš. Zaradi povečanega polnjenja zabojnikov so
naknadno pripeljali še dva, ki pa nista postavljena na utrjen teren, marveč na zelenico. Zaradi povečanega odlaganja odpadki
večkrat pristanejo poleg zabojnikov. Predlaga povečanje števila ekoloških otokov
v Smrjenah.
Franc Prešeren

Veseli december in razvada naših najmlajših
Zadnji meseci leta so bili in so še danes
najlepši meseci. Vsi se množično pripravljamo na najlepši družinski praznik, božič, in kmalu za tem tudi na novo leto. Naši
domovi so praznično okrašeni, mize polne
dobrot, nakupovalna središča polna kupcev, začenja se smučarska sezona …
Ti prazniki nam resnično obogatijo in
popestrijo naše vsakdanje življenje. Leto
se zaključuje, izmenjujejo se lepe želje,
obdarujemo se z malimi in velikimi darili, delajo se novi načrti, ideje, projekti. Toda tudi brez prazničnega pokanja

veseli decembrski dnevi niso popolni.
Vsaj takšno je mišljenje naših najmlajših.
Danes se pirotehnična sredstva na žalost
izmenjujejo že na šolskih hodnikih, garderobah, dvoriščih, zunaj na ulici. Kaj
pa starši najmlajših vedo, kaj se še skriva med zvezki in učbeniki v šolski torbi?
Mislim, da niti ne pomislijo na kakšno
pirotehniko. Če pod drobnogled, na primer, vzamem lavriško mladino. Šolski
avtobus učence odloži na postajališču
pri šoli na Lavrici. Vsak se nato poda
peš domov. Toda večina teh učencev se
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najrajši druži na parkirišču pri Hoferju.
Neštetokrat sem v mesecu decembru videl odpiranje šolskih torb in kmalu za tem
prižiganje petard in druge pirotehnike. Ob
takšni eksploziji se je ustrašil marsikateri kupec trgovine, ko je nalagal kupljeno
blago v avto. Toda nihče izmed kupcev na
to ni posebej reagiral. So pa tri dni pred
začetkom novega leta v poznih večernih
urah na to reagirali vozniki med vožnjo
po Dolenjski cesti. Skupina tako imenovanih »skejterjev«, ki se že mesece druži
na Hoferjevem parkirišču, je s pločnika v

AKTUALNO
vozila metala pesek in kamenje. Za nameček pa je ta ista skupina pod vozila in
na sosednja dvorišča preko ceste metala
petarde. Vse sem z zanimanjem in zgroženostjo le nemo opazoval do trenutka,
ko je ta zgodba dobila epilog: v času, ko
se je to dogajalo, se je besni voznik, ki je
bil deležen eksplozije pod vozilom, ustavil na avtobusnem postajališču. Ugasnil je
avto, vklopil vse štiri smernike in stekel

skupini naproti. Skušal jih je ujeti, vendar se je skupina zelo hitro razbežala. Kot
kaže, ima današnja mladina veliko preveč
prostega časa za »zabijanje« takšnih norčij, ki dajejo samo še dodaten slab zgled
na probleme današnje mladine. Ne smemo
jih obsojati, saj za prosto izražanje prostega duha nimajo primernega družbenega prostora. Tudi to je možno urediti in
vse takšne norčije preseliti tja. Vemo, da

se Občina Škofljica zelo trudi za realizacijo mladinskega središča. Prav tako mi
odrasli na naše najmlajše lahko pozitivno
vplivamo s tem, ko jim lahko predstavimo številne publikacije na temo tovrstne razvade v prazničnih decembrskih
dneh.
Klemen Vider

Pismo za sračkote in njihove lastnike
Ti lepi, topli zimski dnevi so kot nalašč
za pohajanje po Škofljici. Ko nič hudega
sluteč na barjanskih poteh vzneseno opazujem srnice, ki si iščejo hrano ali pa korakam po centru Škofljice, se lahko moji
idilični sprehodi kaj kmalu spremenijo v
nočno moro. Če moja pozornost ni namenjena izključno potki ali pločniku pod
mojimi nogami, imam odlično možnost,
da bom zakorakala naravnost v pasje iztrebke. Če imam srečo, da se jim ognem,
pa kupčka zagotovo ne bo zaobšel moj
sinček in v svež, še kadeči se kupček potopil cel čevelj ali pa bo na malce bolj kašastem smrdljivcu spodrsnilo hčerkici in
se bo usedla naravnost vanj. Se vam gabi
že brati o tem? Zdaj pa si predstavljajte
kričeče in histerične otroke, ki se v obupu
skušajo kar sami očediti. In potem pasji
drek na rokah, obrazu, laseh … ZAKAJ?!?
Zato, ker so lastniki psov na Škofljici, ki

v gromozanski večini ne pobirajo pasjih iztrebkov, nemarni, brezvestni packi.
Psom je najbrž vsem po vrsti nerodno, ker
imajo takšne lastnike. Če bi mogli, bi psi
prav gotovo sami pospravili za seboj. A ne
morejo, zato je na vas, dragi lastniki, da
poskrbite za kupčke vašega kosmatinca,
vašega najboljšega prijatelja. Kje je vaša
odgovornost, kje je vaša vest, kje občutek
za soljudi? Ali ste res že tako brezbrižni
in otopeli, da vam je čisto vseeno, kakšno
imate pred vrati? Ali pa imate tudi v stanovanju vse ponečedeno in kupček kakcev
v kuhinji, drekce v otroški sobi, sračke v
spalnici … Najbrž ne. Ali pač?
Zelo neprijetno je čistiti škorenjčke,
hlačke in bundice, ki se jih držijo pasji iztrebki. In tudi, ko jih dvakrat opereš v litru
praška, jih otroci nočejo več obleči. Spomin na neprijeten dogodek je preveč travmatičen in otroci sploh nočejo govoriti o
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tem.
Ima pa zadeva še drugo, tragično razsežnost. Ljudje v pasje iztrebke pač stopimo, v njih pademo. A s temi iztrebki ob
košnji (če vaš pes otresa rit na travnikih)
škofljiški kmetje nahranijo svoje živali:
bike, krave, teličke. In le-ti, če použijejo
svež pasji kakec, poginejo! Si predstavljate grozo in obup moje tašče in tasta, ki
sta zvečer nakosila svežo dišečo travico,
z njo nakrmila živali v hlevu, ta jo je s
slastjo pohrustala, naslednjega dne zjutraj
pa našla kravo, ležečo na tleh, zvijajočo
se v strašnih mukah, ki je potem poginila
pred njunimi očmi. Veterinar je presodil,
da je umrla zaradi zastrupitve. Najverjetnejši krivec je pasji drek v krmi. Je bil od
vašega psa, vam je še vedno vseeno, da ste
sokrivi smrti? Res gre »samo« za kravo,
ampak vaša neodgovornost je ubila drugo
živo bitje!!!
Zato naprošam vse lastnike psov, da
pobirajo njihove iztrebke, jih vodijo na
povodcih, da psi ne ustrahujejo ostalih
sprehajalcev ali, še slabše, preganjajo nemočno divjad po Barju toliko časa, dokler
je ne pokončajo. Sploh zdaj, ko se nam
obeta nekaj snega, so srne in jeleni popolnoma nemočni in lahka tarča psom, ki
prosto divjajo in sejejo smrt po Barju.
Apeliram pa tudi na Občino Škofljica,
da uredi to v nebo smrdečo zadevo s posebnim odlokom (ne tako abotnim, kot v
nekaterih bližnjih občinah, da psi tudi lajati ne bi smeli), da črno na belem zapiše,
kaj je dolžnost in odgovornost lastnikov
psov ter nedoslednost in neupoštevanje
zapisanega tudi ustrezno finančno kaznuje! Če lastnikov psov pač ne peče vest in
ne občutijo sramu, naj jih pa vsaj pošteno
udari po žepu!
Karmen Fabjan

AKTUALNO

Ogledalo
Z novim letom je zagledala luč sveta
nova rubrika v vašem glasilu z imenom
Ogledalo. Namenjena je okoljevarstvenim temam. Zakaj ogledalo? Zato, da
bomo ogledalo vedno postavili tistemu
ali tistim, ki se morajo v njem ogledati in
videti.
Zagotovo ste na spletni strani občine
prebrali županove uvodne misli o občini.
Spomnil je tudi na lepoto pokrajine naše
občine. Pohvalno. Zato si vsi prizadevajmo, da bo takšna pokrajina v občini ostala
ali pa ponovno postala. Ne gre le za lepoto, gre za zdravo okolje, v katerem imamo pravico živeti. To nam zagotavlja tudi
Ustava Republike Slovenije.
Na sprehodih po cestah in poteh ste
uživali v razgledu na naravne lepote,
zelene gozdove, travnike, čiste potoke.

A glej ga spaka. Prav tam, kjer bi najmanj pričakovali, vas je pričakal kup
smeti, različnih odpadkov. Pogled nanj
vam najbrž ni bil v veselje. Odpadki ne
sodijo v naravno okolje. V vsakem naselju se nahajajo zabojniki za različne
odpadke. Za odpadke, ki ne sodijo v noben zabojnik, ima občina zbirno mesto,
kamor lahko vsakdo pripelje odvečen
material.
Po vsem povedanem ni razloga za smetenje v naravi. A vendar se dogaja. Tem
posameznikom, ki odlagajo odpadke v
naravi, je namenjeno ogledalo. Njim ga
bodo nastavili, da bodo v njem zagledali
svojo podobo.
Zato v roke fotoaparat, tudi tisti na prenosnem telefonu. Če boste nemarneža ujeli pri dejanju, toliko boljše. K fotografiji

pošljite tudi opis kraja in časa oziroma
vašo zgodbo.
Kmalu bo prišla pomlad. Tedaj bomo,
kot vsako leto, priča sežiganju različnih
odpadkov. Kdor sežiga odpadni PVC,
gume in drugo nesnago, spušča v naš
skupni zrak različne strupene snovi. Brez
zadrege ga opozorite, fotografirajte in opišite dogajanje. Vse bo objavljeno.
Verjamem, da se bo stanje na tem področju z našim skupnim prizadevanjem
zelo izboljšalo.
Prva dva motiva sem podpisani posnel
na Lavrici v »Klenu«, ob poti od Sel proti
Orlam pri kamnolomih. Sežiganje gum se
je dogajalo ob nedeljskem poznem popoldnevu ob isti cesti pri ribniku.
Franc Prešeren

Novice iz Energetike Ljubljana
Širjenje plinovodnega omrežja v občini Škofljica
Javno podjetje Energetika Ljubljana bo v letu 2012 nadaljevalo z izgradnjo plinovodnega omrežja v občini Škofljica. Potekala
bo sočasna gradnja plinovodnega omrežja s kanalizacijskim zbiralnikom Cesta ob Barju. V primeru, da bo v letu 2012 Energetika Ljubljana začela z oskrbo z zemeljskim plinom tudi v občini
Grosuplje, bo izdelana investicijska dokumentacija za izgradnjo
plinovoda od naselja Lanišče do Grosuplja.
150 let oskrbe z energijo
Leto 2011 v Energetiki Ljubljana zaznamujeta dve pomembni
obletnici; 150. letnica oskrbe s plinom in 50. letnica oskrbe s toploto v Ljubljani. Oba jubileja potrjujeta dejstvo, da je Energetika
Ljubljana pravi partner za celovite energetske rešitve in zaupanja
vredna družba, kar dokazuje že več kot 60.000 odjemalcev zemeljskega plina ter več kot 25.000 odjemalcev toplote. Po razsežnosti sistemov in izkoriščenosti plinovodnega omrežja za zemeljski plin in vročevodnega omrežja za toploto sodi Energetika
Ljubljana med bolj razvite oskrbovalne sisteme v srednji Evropi.
150 let za nas, 150m3 plina za vas
Ob okrogli obletnici je smo pripravili tudi ugodnosti za naše
nove odjemalce zemeljskega plina. Prvim 300 novim odjemalcem, ki jim bomo brezplačno svetovali, omogočili kredit po ugodnih obrestnih merah in možnost izdelave projektne dokumentacije po konkurenčnih cenah, bomo podarili 150 m3 zemeljskega
plina. Do vseh akcijskih ugodnosti so upravičeni tisti, ki že imajo zgrajene priključne plinovode na obstoječem plinovodnem
omrežju oz. bodo le-te gradili v času trajanja akcije in se bodo
najkasneje do konca januarja 2012 prijavili in do septembra 2012
podpisali pogodbo o dobavi plina. Več: Klicni center na št. 080
2882 ali www.energetika-lj.si.

Prva javna CNG polnilnica
V mesecu decembru smo odprli prvo javno CNG polnilnico
(polnilnico na stisnjen zemeljski plin), s katero Energetika Ljubljana svojo dejavnost širi na oskrbo s pogonskim gorivom za
motorna vozila. Z gradnjo polnilnice CNG ob Cesti Ljubljanske
brigade v Ljubljani uresničujemo eno od okoljevarstvenih zahtev Evropske unije za zmanjšanje emisij trdih delcev v zraku.
Zakaj? Promet s svojimi vplivi je 40% vir vseh prašnih delcev
v ozračju, ki so zdravju škodljivi in zato zakonsko regulirani.
Njihova povečana koncentracija je značilnost urbanih središč.
Zato uporaba zemeljskega plina kot pogonskega goriva znižuje
emisije prašnih delcev v ozračju. Energetika Ljubljana z ostalimi javnimi podjetij povezanimi v Javni holding Ljubljana sledi
tej usmeritvi.
NOVO - SMS sporočanje stanja plinomera
Za vse naše obstoječe odjemalce smo razširili načine sporočanja stanja plinomera. Stanje plinomera lahko sporočate zadnje tri dni v mesecu preko interneta, Klicnega centra na št.
080 2882 ali po novem tudi SMS-a na št. 041 78 28 82 (odjemno mesto/presledek/stanje, primer: 123456 3333). Več na
www.energetika-lj.si
V letu, ki prihaja, vas bo Energetika Ljubljana še naprej oskrbovala s pozitivno energijo, izkoristite jo za uspešno in zdravo
leto 2012.
Kontakt:
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.
Verovškova 62, Ljubljana
T: 080 2882, 01/5889 000
E: www.energetika-lj.si
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»Če boš pošten, pravičen, odprt, pripravljen za vse dobro,
boš uspešno pomagal pri oblikovanju resnične skupnosti.«
Don Pierino

Spoštovane volivke in volivci,
občanke in občani, dragi prijatelji!
Za nami so predčasne volitve, kjer
ste mi namenili svoj glas in odločili, da tudi v mandatu 2011–2015 v
hramu demokracije, v parlamentu,
zastopam vas in naše kraje.
Hvala za pogum in odločitev ter
zaupanje v Slovensko demokratsko
stranko.
Pred nami je zahteven čas, ki pa
ga bomo s sodelovanjem in z dobrim

delom premagali in zagotovili svetlejšo prihodnost za našo lepo Slovenijo.
Kot doslej bom imela tudi v tem
mandatu poslansko pisarno v vaši
občini, in sicer v prostorih Občine
Škofljica. O terminih vas bom še
obvestila.
Do takrat me lahko pokličete na
telefon: 01/478-99-82 ali se mi

oglasite po elektronski pošti: alenka.
jeraj@dz-rs.si.
Želim vam prijetno, uspešno in
zadovoljno leto 2012 in se veselim
sodelovanja z vami!
Alenka Jeraj,
poslanka v Državnem zboru
Republike Slovenije

Občinsko preigravanje
Ne morem si kaj, da se ne bi odzval
na dva izmed prispevkov v zadnji številki Glasnika, saj je za popolno sliko
pri prvem od prispevkov potrebno dodati še nekaj vrstic, medtem ko se pri
(pod)morskem prispevku dr. Jurkoviča sprašujem, ali ni morda za »spust
v globino« v veliki meri odgovoren
tudi sam.
Župan Ivan Jordan v prispevku opisuje, kako je občinski svet na 10. redni seji
sprejemal dnevni red, za kar je porabil dve
uri, in proračun za leti 2012 in 2013, za
kar je porabil petnajst minut. Ob takšnem
zapisu bi kot občan, ki ga ni bilo na seji,
podvomil v duševno zdravje svetnikov in
svetnic, vendar v prispevku ni omenjeno,
da je občinski svet dne 27. 10. 2011 na
svoji 9. redni seji v prvi fazi postopka
sprejemanja občinskega proračuna nekaj ur obravnaval predlog proračuna, pri
čemer sva z vprašanji prednjačila mag.
Petrič in jaz (vsak od naju je izpostavil
vsaj 25 proračunskih postavk, za katere
sva želela dodatne informacije oziroma
sva imela pripombe). Ne morem govoriti v imenu drugih, ampak Lista za vrtce,
osnovno šolo in enakopravnost občanov

je proračun za leti 2012 in 2013 podprla,
saj le s sprejemom proračuna lahko rešimo najbolj pereča problema naše občine, to je izgradnja novega vrtca in nove
osnovne šole. Za dvourno odločanje o
dnevnem redu pa je bilo krivo gradivo
za eno izmed točk na tej slavni 10. redni
seji, saj smo ga svetniki in svetnice prejeli
na sami seji, kar je predlagateljem gradiv
postalo že v navadi, čeprav smo predlagatelje na to že večkrat opozorili, in glede
na to, da je bilo gradivo za eno od točk
te seje (šlo je za odločanje o izbiri variante gradnje osnovne šole na Lavrici) v
povezavi s proračunom, je pač po zakonu verjetnosti moralo enkrat počiti. Za
vestno in strokovno odločanje svetnikov
in svetnic na sejah občinskega sveta se je
potrebno ustrezno in pravočasno pripraviti, zato je takšno delovanje predlagateljev
nedopustno in v nasprotju s poslovniškimi
določili.
V drugem prispevku, ki ga ne morem
kar tako obiti, dr. Jurkovič na slikovit
način primerja Občino Škofljica s potapljajočo se podmornico, pri čemer navaja, da se bo Občina Škofljica v letu 2012
zadolžila za 1.600.000 € in v letu 2013
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za dodatnih 2.400.000 €. Dr. Jurkovič
pravilno ugotavlja, da gre v tem primeru za »posledice slabega načrtovanja in
brezbrižnega gospodarjenja v zadnjih letih«. Z zadnjim zapisom se ne bi mogel
bolj strinjati, saj se je Občina Škofljica
z obema dosedanjima županoma (dr.
Jurkovič in g. Rigler) zelo mačehovsko
obnašala do svojih najmlajših občanov
in do njihovih staršev, ki so morali tako
poiskati zasebne, praviloma dražje in
manj kakovostne storitve predšolskega
varstva, čeprav bi morala za to poskrbeti
matična občina. Navedena problematika
je resda eskalirala v minulem mandatu,
vendar se vsi zavedamo, da je bila le-ta
zgolj posledica slabega načrtovanja in
brezbrižnega odnosa do naših najmlajših
prejšnjih predstavnikov oblasti. Ob izvolitvi naše liste v občinski svet in predstavitvi liste na uvodni seji občinskega sveta
Občine Škofljica v tem mandatu sem skrb
vodilnih v občini za ureditev predšolske
in šolske problematike primerjal z dolgoletnim Trnuljčičinim spancem in da
je napočil čas, da se Trnuljčica prebudi
in aktivno pristopi k rešitvi neurejenega
stanja, posledice brezbrižnega odnosa

POLITIČNE STRANKE
do tistih občanov Škofljice, ki so brez
volilne pravice.
K sreči je sedanji župan prisluhnil apelom staršem, civilnih iniciativ in naše liste
ter zadeve začel aktivno reševati. Najprej
se je z roko v roki z občinskim svetom lotil
najbolj akutnega problema te občine, gradnje novega vrtca, ki bo, če bo šlo vse po
sreči, svoje nove prostore odprl v mesecu
aprilu tega leta, s sprejetim proračunom
za leti 2012 in 2013 pa smo svetniki in
svetnice, ki smo glasovali za ta proračun,
naredili pomemben in bistven korak k odpravi drugega najbolj perečega problema
te občine, in sicer gradnje osnovne šole na

Lavrici do zaključka tega mandata, četudi
na račun kreditov, ki jim dr. Jurkovič tako
nasprotuje, vendar bi bili krediti nižji, če
bi prejšnji nosilci oblasti načrtno spremljali predšolsko kaotično stanje in bližajoči se dvoizmenski pouk v OŠ Škofljica
ter v ta namen vsako leto privarčevali določen znesek.
Lista za vrtce, osnovno šolo in enakopravnost občanov bo tako verjetno
izpolnila vse predvolilne obljube, za katere smo se zavezali. Izpolnili smo tudi
obljubo po spremembi pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, saj smo tako vsem

predšolskim otrokom omogočili enakopravno obravnavo v postopku sprejema
v vrtec, ne glede na to, ali so se njihovi
starši preselili v občino pred letom 2004
ali ne. Aktivno se borimo tudi za nižjo
ceno programa predšolske vzgoje, ki je za
prvo starostno skupino med najdražjimi v
Sloveniji in smo zelo blizu realizacije tudi
te obljube.
Mag. Domen Petelin
Lista za vrtce, osnovno šolo in
enakopravnost občanov

Odstrel lekarne
Teče peti mesec, kar nam je gospod župan nepremišljeno »ukinil« lekarno. Ta je
vseh sedem let vzorno skrbela za občane,
zato bi ji morali koncesijo vsaj podaljšati
oziroma jo izdati za nedoločen čas. To je
bil tudi ustni dogovor med Občino Škofljica in Mojo lekarno ob začetku sodelovanja. To je vedel vsak, ki je pred sedmimi leti sedel v občinskem svetu, torej tudi
sedanji župan.
Po zelo skopih informacijah, ki smo jih
glede lekarne dobili na občinskem svetu, je mogoče sklepati, da se je g. župan
pogovarjal z direktorjem Ljubljanskih
lekarn, g. Jakličem, in se odločil za ugodno rešitev, ki naj bi (bo) občini prinesla
dodaten prizidek k zdravstvenemu domu
in dodatne splošne zdravnike, če bo zagotovil Ljubljanskim lekarnam prodajo v
Občini Škofljica. Razvpiti direktor Jaklič
že ve, kaj se danes splača! Ponudba je bila
mamljiva, vsaj nekoliko pa je dišala po
čudnih poslih. Lekarnarji namreč nimajo
vpliva na koncesije splošnih zdravnikov,
a pri »vezanih poslih« in vplivnih meščanih je vse mogoče. Ali je zadeva pravno
utemeljena in poštena, malokoga zanima.
Zanimivo je bilo slišati komentar nekaterih članov občinskega sveta, ki so podprli
županovo akcijo, tudi če ni povsem čista,
saj bodo imeli korist vsi občani! In sedaj
imamo vsi občani to korist, da smo že
peti mesec brez lekarne. Posledice županovega ukrepa čutijo večinoma oboleli in
ostareli! Nihče pa ne (po)ve, kdaj bomo
spet imeli lekarno in kdaj obljubljene
zdravnike!

Dejstvo je, da bi se morali ob tem problemu bolj angažirati občinski svetniki, ki
sprejemamo odločitve, kako se bodo izvajale javne službe v občini. Morda bi bilo
za pričakovati večjo aktivnost katerega od
podžupanov, ki jima župan menda bolj zaupa, kot članom občinskega sveta.
Lahko bi se »oglasila« stranka, ki zastopa interese starejših, pa, kot berem, podpirajo županova prizadevanja. Močnejša
občinska stranka je v koaliciji in ne more
nastopati kritično! Osamljeni glasovi ne
najdejo odmeva! Župan je – pod točko
»razno« – vnaprej odločno povedal, da
bo to speljal, pa naj stane kar hoče! Če bi
dovolil svetnikom, da bi mu kaj svetovali,
bi morda lahko našli marsikakšno boljšo
rešitev.
Na primer:
Lahko bi se pogajali z Mojo lekarno
za določen delež od dobička, saj je bila
sedem let dovolj dolga doba, da se je lekarna dobro prijela. Glede na iztekajočo
se koncesijo je imel g. župan zelo dobra
izhodišča za takšen pogovor! Žal se ni
pogovarjal.
Lahko bi našel prostor na primer na Lavrici in tam odprl novo lekarno, obstoječi
pa bi občinski svet izdal (podaljšal) koncesijo. In ljudje ne bi ostali brez zdravil v
domačem okolju, ampak bi stanje oskrbe
le izboljšali.
Primernejša rešitev bi bila tudi, če bi
Moji lekarni podaljšali koncesijo vsaj
za toliko časa, da bi Jaklič oziroma Ljubljanske lekarne v miru zgradile nov
prizidek k zdravstvenemu domu in tam
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odprle novo lekarno. Slišimo, da ima
Jaklič večje probleme, kot je naša lekarna! Še vedno ni sledu, da bi se kakšna
zidava v kratkem začela. V tem času bi
morda dočakali tudi dodatne splošne
zdravnike.
To je le nekaj okvirnih možnosti, ki bi
se ob skrbni razpravi med svetniki lahko
pokazale kot ustrezne.
Občinski svet, župan in še kdo smo
izvoljeni, da skrbimo za, kolikor je mogoče, dobro bivanje in oskrbo občanov.
V opisanem primeru, ki pa ni edini, bi
lahko rekel, da se je vse osredotočilo
na ozek in izostren pogled v prihodnost
»skozi lovski daljnogled«, ki pa ne omogoča potrebne širine. Prav to širino bi
morali zagotoviti občinski svetniki – svetovalci v razpravah in pri sprejemanju
sklepov. Velika odgovornost je zato na
občinskem svetu, ki je izvoljen in dobro
plačan tudi za to, da predlaga, razpravlja, zahteva in odloča. Včasih tudi proti
volji enega!
Predlagam začasno rešitev: občanom,
ki hodijo k domači zdravnici in dobijo recepte za zdravila, naj župan zagotovi dostavo potrebnih zdravil. Oddajo naj recept
občini, ki naj dnevno dostavi predpisana
zdravila občanom na dom. Strošek naj
župan pokrije iz proračunskih županovih
sredstev, da se bo občanom vsaj malo odkupil za storjeno neumnost!
Dr. Jože Jurkovič
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Društvo prijateljev mladina Lavrica poroča
Zdaj je čas obračunov in načrtovanja, pa
tudi čas pregleda storjenega, samo načrtovanega in čas za prenovitev načrtov in
načrtovanje realizacije.
Pri DPM Lavrica pripravljamo poročila
in občni zbor društva in ko pogledamo nazaj, smo zadovoljni. V letu 2010 in 2011
smo naredili nekaj presežkov:
- povečali smo število projektov oziroma prireditev s povprečno 10 na 25,
- razširili smo našo ciljno populacijo, ki
niso več samo otroci, vendar tudi mladi in
odrasli/starši,
- razširili smo tudi prireditveni prostor
in lokacijo, program prirejamo tudi na
igriščih, dvoriščih, vrtovih, parkiriščih in
ne samo na Lavrici, pač pa tudi na Orlah.
Skupna ocena števila udeležencev se
giblje od 700 v letu 2010 do 1.000 v letu
2011.
Izvajalci programa smo še vedno večinoma odrasli, občasno je aktivnih nekaj
nad 20 žensk, v letu 2011 pa so mladi v samoorganizaciji pripravili 3 dogodke (ples,
igre in skate dogodek).
Izvajalci programa smo v letu 2010
opravili približno 200 ur prostovoljnega
dela, namenjenega otrokom in mladini, v
letu 2011 pa že 300, vendar tu nismo šteli
izvajalcev, ur programa v samoorganizaciji ter administrativne in računovodske
ure.
Večina telefonskih stroškov in vsi potni stroški vseh izvajalcev so prav tako

Foto: Pavla P. Udovič
prostovoljni prispevek k programom za
otroke in mlade.
V letošnjem letu smo sodelovali tudi
pri podpori Občine Škofljica mladima
športnikoma iz Lavrice ter pri nakupu in
namestitvi igral na Kamnikarjevi, kjer so
igrala do sedaj obnavljali in dopolnjevali
prebivalci naselja ob Kamnikarjevi sami.
Tu je bilo na začetku poletja 2011 vloženega veliko truda in prostovoljnega dela,
vendar nismo imeli sreče. Konec poletja
so trije večji otroci, ki tudi nimajo sebi
primernih igral, v bližnji okolici uporabili

Foto: Radmila P. Blatnik
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tobogan, ki je sicer namenjene mlajšim, in
ga polomili. Žal slišimo za pomanjkanje
kakovostnih igral in igralnih kotičkov ob
šoli, naseljih in vaških zaselkih, pa tudi
sicer po občini.
Ko takole pogledamo po naseljih in hišah, vidimo, da imamo do domov sicer
ceste, poskrbljeno je torej za avtomobile,
da pridejo varno do doma. Za pešce je poskrbljeno slabše, pločnikov imamo bolj
malo v občini, še manj kolesarskih stez.
Ali je kdo pomislil, da potrebujemo ljudje
v svoji okolici tudi primerne prostore za
druženje, kotičke za srečevanje, klopce
za starejše in mlajše, morda bi potrebovali tudi skupnostne vrtove za druženje in
samooskrbo. Nekaj starih gostiln za druženje seveda je, vendar se zdi, da jih ne
uporabljamo prav veliko, igrala so urejena
le ob kakšnem novem naselju ali na iniciativo prebivalcev, manjka pa še vse ostalo.
V prihodnjem letu se bomo tega izziva
lotili v DPM Lavrica, saj opažamo, da je
tu veliko mladih družin in tudi starejših
občanov. Morda bo izziv kakšen medgeneracijski skupnostni projekt, morda bi
postavili kakšna igrala in klopce kar tu in
tam, naredili sprehajalne poti, morda bi
povabili kakšne krajinske arhitekte in kakšne mednarodne prostovoljce. Predvsem
želimo humanizirati prostor, da bo že na
pogled opaziti, da tu živimo ustvarjalni
ljudje, povezani v skupnosti, da bomo vsi
našli svoj prostor in se tudi dobro počutili,
tako otroci, mladi, starejši, kot tudi tisti, ki
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svoje domove uporabljajo samo kot spalno naselje.
Ob tej priložnosti moram povedati, da
sem tudi sama prvih nekaj let po tem, ko
sem se priselila na Lavrico, predvsem zahtevala nekaj od okolja in ga uporabljala
kot spalno naselje, po nekem času pa sem
se odločila za aktivno vključevanje v okolje, in sicer na način, da sem začela prostovoljno delati in se povezovati v okolje
in zdaj se počutim v okolje vključena in
se vedno boljše počutim. Včasih se mi še
zdi, da se na Lavrici ne da nič premakniti,
da so zdavnaj vsi obupali, na primer, glede šole, da ni družabnega življenja, potem
pa se spet odločim in organiziram kakšno
akcijo. Zadnje čase sem vesela, ker se vedno bolj povezujemo aktivna društva na
Lavrici.
Pa se vrnimo nazaj na pregled prireditev DPM Lavrica. V decembru smo imeli
pestro tudi v našem društvu. Seveda smo
organizirali dogodek za otroke s plesno
pravljico in prihodom dedka Mraza. Lepo

smo okrasili dvorano, otroci so dobili darilca, snega pa dedek Mraz ni prinesel s
seboj.
Najbolj pa nas je okupirala velika prireditev Lavrica pleše, kamor smo povabili lokalne plesalce in ustvarjalce. Kljub
množici dogodkov v decembru smo v 12
plesnih točkah gostili skupaj približno 70
nastopajočih različnih plesnih slogov. Videli smo vrhunske in amaterske plesalce,
od break danca do jazz baleta, od skupinskih do solo nastopov. Seveda je bila glasba ves čas z nami, na koncu pa smo bili veseli pevskega nastopa dveh hudomušnih
in zabavnih pevk dvojčic Prusnik, ki sta
nas navdušili z dvema pesmima. Za njiju
smo ves čas navijali tudi v oddaji Misija
Evrovizija in upamo, da ju bomo še kdaj
lahko povabili na Lavrico. Prireditev je
povezoval stand-up komik in včasih polno
dvorano Doma krajanov Lavrica spravil v
smeh. Na prireditev so prišle vse generacije in za vsakogar je bilo nekaj. Prireditelji smo bili veseli, da nam je uspelo in

navdušeni tudi nad izraženo željo, da bi
podobno prireditev še kdaj pripravili.
Novoletne delavnice so tokrat prvič pripravili člani DPM Lavrica na Orlah, kjer
se je v treh dneh zvrstilo mnogo sproščenih, kreativnih in poučnih dogodkov za
lokalne in druge otroke.
Toliko o lanskem letu, lahko bi rekli
lanskemu snegu, pa so lani vsi trije decembrski možje pozabili na sneg, pa izgleda, da ga niti v začetku leta ne bo. Smo
pa zato zelo veseli lepega vremena in svežega zraka, saj je bila decembrska megla
že prav huda. Veselo naprej skozi zimo v
pomladne dogodke.
Če pa koga zanima soustvarjanje v
DPM Lavrica, naj nam piše na dpm.lavrica@gmail.com ali se udeleži občnega
zbora, ki bo na začetku februarja 2012 in
bo objavljen tudi na e-straneh.
Radmila Pavlovič Blatnik
Predsednica DPM Lavrica

Z baklami k polnočnici
Na Sveti večer, 24. decembra, smo se
člani in članice društva VAS v poznih
večernih urah zbrali v središču Smrjen.
Zopet je bil organiziran nočni pohod z
baklami k polnočnici v Želimlje. S pravim predbožičnim vzdušjem smo si zaželeli lep večer. V hipu se nas je zbralo
42 pohodnikov. Vsak pohodnik je prejel
baklo, jo prižgal in v nekaj trenutkih je
bilo središče Smrjen razžarjeno. Pot nas
je iz Smrjen vodila v Gradišče, kjer smo
se ogreli s toplim napitkom, obenem pa

so se nam pridružili še gradiščanski pohodniki. Iz Gradišča nas je pot vodila skozi
Vrh in pri Borčku se nam je pridružila zadnja skupina. Kolona 80 pohodnikov se
je nato eden za drugim spuščala po Rebri
proti Želimljam. Mnogi, ki so nas opazovali iz Želimelj, so poročali, kako lepo je
bil obsijan hrib z našimi baklami. Pred
polnočno mašo nas je pričakala še prava
gostija, za katero je poskrbel predsednik
krajevne skupnosti Želimlje Tomaž Sket.
Ob čaju in kuhanemu vinu smo se družili
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vse do začetka polnočnice. Nato smo nekateri prisluhnili polnočnemu bogoslužju
in zavzeto sprejemali pomen božiča. Po
končani polnočnici smo se podali po smrjenski poti nazaj v Smrjene. Preden smo
se razšli, smo našo pot obvezno zaključili
v Royal Clubu. Ob kozarcu toplega napitka smo si razlagali občutke ob odlično
prehojeni poti in si na koncu zaželeli blagoslovljen božič.
Za društvo VAS Klemen Vider
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Decembra je bilo v Smrjenah zelo pestro. Na Miklavžev večer nas je obiskal dobri mož, ki je obdaril preko 60 otrok, Postavili smo lepo in veliko novoletno jelko sredi vasi, k polnočnici smo se
odpravili z baklami, na štefanovo pa smo v okviru žegnanja pripravili pogostitev pred vaško cerkvijo. S tem smo uspešno zaključili leto delovanja, v novem letu pa prav tako s polno paro naprej.

Obvestila
društva
VAS

Prvi društveni pohod v letu 2012 bo v nedeljo, 26. februarja 2012 na Veliki Osolnik. Dobimo
se ob 9.30 uri pred zbiralnico mleka, od koder se peljemo do Trubarjeve domačije na Raščici, parkiramo in se odpravimo peš proti cerkvi na Velikem Osolniku. Celoten pohod bo trajal
predvidoma od 3 do 4 ure.
Matej Novak

Vabilo na občni zbor
Prvi občni zbor društva VAS bo v soboto, 11. februarja 2012 ob 19. uri pri Mihaelu Padarju. Po
občnem zboru bomo vpisovali nove člane in pobirali članarino za tekoče leto.

Vsa obvestila društva
VAS so objavljena na
Vljudno vabljeni!
spletni strani
http://www.smrjene.si.

Matej Novak, tajnik društva

Obisk Božička v naselju Ob potoku
Prebivalci Ogrinove ulice na Lavrici so
tudi v minulem veselem decembru zelo
čakali na pomemben obisk. Zlasti je to
veljalo za najmlajše, saj so vedeli, da je
mesec december mesec obdarovanj. In
lepega predbožičnega popoldneva jih je
na željo organizatorjev podjetja iPROJEKT, d. o. o. obiskal mož v rdeči obleki
in beli bradi – Božiček. Ves ta dogodek
se je odvijal na igrišču naselja Ob potoku.

Vsi otroci so Božičku z največjim navdušenjem izrazili dobrodošlico. Tudi Božiček je vsem otrokom in njihovim staršem
namenil veliko dobrih besed. Otroci so z
Božičkom skupaj tudi zapeli. Da pa Božiček le ni prišel praznih rok, je vsakemu
otroku podelil bombone, barvice in rdeče
noske. Ker je bilo zunaj že tudi kar hladno,
so se otroci lahko pogreli ob imenitnem
čaju, vsem malo večjim otrokom pa je

mraz iz kosti odgnal kozarček ruma. Ne
smem pozabiti še na okusno potico, ki se
je šibila na mizi. Za vsakega otroka je bila
to poslastica večera. Toda Božiček je že
moral nadaljevati svojo pot. Vsem otrokom in njihovim staršem se je zahvalil
za prečudovito srečanje in obljubil, da se
pred naslednjim božičem zopet vrne.
Klemen Vider

Tudi starejši smo si voščili
Zopet se je leto obrnilo. Zaželeli smo
si vse najboljše v letu 2012. Tudi starejši
občani in člani Društva upokojencev Škofljica zremo s strahom naprej, vendar smo
ponosni na opravljeno delo v preteklem
letu. Naše društvo sestavljajo komisije,
ki so vsaka na svojem področju vestne in
prispevajo k zadovoljstvu članov.
Komisija za izlete pripravi pet izletov
letno, ki je vsak posebej zanimiv in poln
ogledov raznih znamenitosti.
Likovnice v svojem tretjem življenjskem obdobju pod mentorstvom izdelujemo različne izdelke, ki smo jih

štirikrat predstavile na razstavah. Obiskali smo tudi dve mednarodni likovni
razstavi naših mojstrov, ki sodijo v sam
svetovni vrh.
Socialno-varstvena komisija se ukvarja
z našimi člani tako, da jim mesečno nudimo merjenja za kontrolo svojega zdravstvenega stanja. Merjenja so organizirana v različnih krajih naše občine, da so
dostopna čim širšemu članstvu. Starejšim
članom od 80 let poskušamo z obiskom in
drobnim darilom polepšati dan ob njihovem rojstnem dnevu. Tako smo za 8. marec, dan žena, obiskale vse članice, stare
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nad 80 let, in jim poklonile drobni cvet.
Organizirale smo skupinsko letovanje v
Simonovem zalivu. Udeležilo se ga je 38
članov, ki so se vrnili polni lepih vtisov
in doživetij. Za animacije so poskrbeli kar
udeleženci sami.
S terena nam naši člani sporočajo svoje
ogorčenje, ker v občini ne deluje lekarna.
Enotni so si glede tega, da bi za rešitev
tega problema bil potreben le dobronameren pogovor.
V prednovoletnem času smo se osredotočili na srečanje vseh članov, starejših
od 75 let, in skupnega silvestrovanja vseh
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članov v gostilni Strah. Tiste, ki se srečanja niso mogli udeležiti, smo obiskale na
domu in jih skromno obdarile.
Naše društvo sodeluje v projektu
»Starejši za starejše«, ki ga vodi ZDUS.
Tesno sodelujemo s socialno in patronažno službo v občini, ki je zadolžena
tudi za reševanje problemov starejših
občanov.
Vsa ta dejavnost je seveda povezana
tudi s finančnimi izdatki, kjer pa nam na
pomoč priskoči občina, ki pokrije večji del
stroškov. V imenu članov DU Škofljica se
ji na tem mestu iskreno zahvaljujemo.
Za socialno-varstveno
komisijo DU Škofljica
Hedvika Škerjanc,
Jelka Pangerc

Udeleženci
Ud
l ž i lletovanja
t
j v Si
Simonovem zalivu
li

Blagoslov konj na Rudniku
Turistično društvo Lavrica nadaljuje
s tradicijo blagoslova konj na štefanovo
pred cerkvijo na Rudniku. Štefanov blagoslov je 26. decembra, ki je hkrati tudi
državni praznik dneva samostojnosti in
enotnosti, prejelo devet konj, osem konj
je prišlo z ranča na Hrastariji (šest iz Kuharjeve lastne vzreje ter dve pri njih uhlevljeni kobili s svojimi jahači). Pridružila
se jim je še Žigatova kobilica Mary.
Včasih so konjerejci na Rudnik množičneje vodili svoje konje k blagoslovu. Morda bo ta zapis spodbudil še druge lastnike
teh žlahtnih živali z našega območja, da se
bodo z njimi v prihodnje v večjem številu
udeleževali svetoštefanskega blagoslova
na Rudniku.
Blagoslov konj je po praznični sveti
maši opravil župnik Lojze Zupan. Blagoslov vsebuje nagovor župnika, berilo in
molitev za blagoslov, ki se zaključuje: 'po
priprošnji svetega Štefana Te prosimo, naj
te živali služijo svojim namenom in razveseljujejo naše življenje, da bo Tebi v čast
sedaj in vekomaj Amen'. Sledi znamenje
Kristusovega križa nad posameznim konjem in blagoslov z blagoslovljeno Štefanovo vodo in soljo (blagoslov vode in
soli je opravil župnik pred tem v cerkvi
med daritvijo svete maše), v katero je pomočil košček domačega kruha in ga dal
zaužiti vsakemu konju. Sledilo je prijetno
druženje celotnega občestva ob prigrizkih

in pecivu, ki so jih pripravile prizadevne
gospodinje, in pijači iz župnijske kleti.
Praznik svetega Štefana, prvega mučenca, je dan po božiču in ga poznamo
kot zavetnika konj. Ta praznik izhaja iz
poganskih časov in naj bi zamenjal poganskega boga Velesa, ki so ga slavili kot
boga živine. Konj je človekov pomočnik pri delu, soborec, soorač, prevoznik,
predvsem pa prijatelj in edina žival, ki ima
svoj praznik. V Slovenji je po osamosvojitvi ponovno oživel običaj blagoslova konj
na štefanovo.
Najstarejši blagoslovi konj pa se pri nas
omenjajo že pred več kot 300 leti. V Dolenji Stari vasi pri Šentjerneju so o tem
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običaju ohranjeni zapisi iz leta 1711, kot
piše Janez Bogataj v letu 2011 izdani knjigi Slovenija praznuje.
V človeku, kot duhovnem bitju, je bila
vedno želja po nadnaravnem, po stiku z
'zgoraj', z Bogom. To je želja po božjem
varstvu, po opori na poti in pri delu. Tako
je tudi pri blagoslovu konj (v današnjem
času je konj bolj človekovih prijateljev,
hobi, kot pa pomoč pri delu) želja po
zdravju in moči za služenje človeku ter
za človekovo varnost in odgovornost do
sebe in živali, kajti blagoslov je namenjen
človeku in živali.
Stanko Klemenčič-Saražin
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Nastop MePZ Češnje
Člani sekcije MePZ Češnje iz TD Lavrica so imeli med bogoslužjem v cerkvi na
Rudniku tradicionalni vsakoletni pevski
nastop na praznik Gospodovega razglašenja ali Svetih treh kraljev – 6. januarja.
Dne 15. januarja pa so na Škofljici tudi že

po tradiciji nastopili na reviji pevskih zborov, ki delujejo v naši občini. Pevci nam
vedno znova dokazujejo, da imajo širok
repertoar. Obe prireditvi sta se zaključili
ob prijetnem druženju udeležencev, kar
v današnjih kriznih časih še toliko bolj

Božiček na obisku
Letošnja zima res ni bila radodarna s snegom, je bil pa zato
toliko bolj odprtih rok Božiček, ki je na božični dan obiskal
otroke v Želimljah in na Pijavi Gorici. Kopna cesta zanj ni bila
nikakršna ovira, saj je namreč na svoje sani, ki jih je vlekel kar
rdeči džip, privil kolesa. Premetenec stari. Kot kaže se tudi naš
Božiček le stežka upira privlačnosti sodobne tehnologije ali pa
se le prilagaja podnebnim spremembam. Kakor koli že, otroci so
bili neizmerno veseli, da mu na dolgi poti s severa ni zmanjkalo
goriva in je pravočasno prispel, snežinke pa smo si na Pijavi
Gorici pričarali kar sami. Mladi igralci so v okviru KUD Pijava
Gorica za vse otroke, ki so v sveže prebeljenem skednju nestrpno pričakovali Božičkov prihod, pripravili igrico z naslovom
Snežinke. Nastopajoči Špela, Zarja, Tadej in Jadran so na odru
ustvarili pravo božično vzdušje, ki so ga še stopnjevale plešoče
snežinke Eva, Neli in Sanja, nazadnje pa so skupaj z malimi
gledalci glasno poklicali Božička. Ta je dobrovoljen kot vedno
vstopil v skedenj in že prvi pogled na goro daril, ki so jih vlekli
njegovi palčki, je razkril, da na Pijavi Gorici ni porednih otrok.
Za dobrodošlico je ob kitarski spremljavi Klavdije Hočevar z
angelskimi glasovi zapel mladinski cerkveni zbor.
Potem ko je prijazni možic razdelil vsa bleščeča in šelesteča
darila, so ga otroci pospremili ter mu pomahali v slovo, ko je na
svojih živahno okrašenih saneh izginjal v noč.
Za topel sprejem Božička v Želimljah sta skupaj z otroki
in njihovimi starši poskrbela KS Želimlje in KUD Svobodno
sonce.
Milena Avsenak
Foto: Marko Mehle
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potrebujemo. Iz pevske zakladnice našega
naroda pa so vedno dobrodošle skladbe,
ki nas dvigajo, dajejo upanje in navdajajo
z veseljem do življenja, kar je res veliko
delo.
Stanko Klemenčič-Saražin
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UPOKOJENSKO DRUŠTVO ANTONA MARTINA SLOMŠKA ŠKOFLJICA – UdAMS
Telefon: 01 366 75 99 • E-pošta: amusic@siol.net • Albrehtova 12, 1291 ŠKOFLJICA
VSTOPILI SMO V SLOMŠKOVO LETO 2011–2012 …

Blaženi Slomšek v naši škofljiški župnijski cerkvi
SPLOŠNE DOLOČBE društva, del 1. člena: »Upokojensko
društvo Antona Martina Slomška Škofljica je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje upokojencev, ki so se združili, da bi:
• povezovali katoliške upokojence in ljudi dobre volje ter gojili in poglabljali krščansko miselnost med njimi,
• nadaljevali in bogatili krščansko kulturno izročilo v slovenskem narodnem in kulturnem prostoru,
• izražali podporo življenju od spočetja do naravne smrti,
• gojili trajnostno naravnano solidarno družbo, katere temelj
je družina,
• priznavanje Splošne deklaracije človekovih pravic, kot
skupen ideal vseh ljudstev in organov družbe (tudi društev)
in posameznikov, da bi v skladu z Deklaracijo pri pouku in
vzgoji razvijali spoštovanje teh pravic, svoboščin in tudi dolžnosti, ter zavarovali njihovo splošno, resnično priznanje in
zavarovanje.«

V februarju 2012 načrtuje odbor našega društva UdAMS
občni zbor, na katerem bomo govorili o našem delu in tudi,
da bi z romanjem 24. septembra 2012 na Ponikvo k njegovi rojstni hiši dostojno zaključili Slomškovo leto, katerega
ime nosimo.
Slomškov sij naj še močneje sije v našem narodu od 19.
septembra 1999 dalje, ko jo je še dodatno prižgal blaženi papež Janez Pavel II, ko je v Mariboru škofa Slomška prištel
k blaženim.

Zakaj začenjam s takšnim uvodom?
Več ljudi me je že vprašalo, zakaj je potrebno še eno društvo
ob tolikšni kopici društev in še zlasti, ko že imamo društvo, ki
združuje tiste, ki so večino zemeljskega življenja že preživeli in
smo zdaj že blizu groba.
Če ste prebrali prvi odstavek med »navednicami« – ali pri
katerem društvu, ki naj bi združevalo občane-državljane, lahko
preberete takšne besede v STATUTU-PRAVILIH, še zlasti, če
to društvo vabi v svoje vrste med drugimi tudi verne?! Zdaj pa
končno pojdimo k naslovu!
Naše društvo nosi ime po blaženem Antonu Martinu Slomšku,
po katerem ob njegovi 150-letnici smrti (24. 9. 1862) in dnevu
rojstva (26. 11. 1800) od 26. novembra 2011 vstopamo v Slomškovo leto 2011–2012.
Pisatelj Alojz Rebula v romanu, ki je v bistvu njegov življenjepis, pravi, da so ljudje ob Slomškovem rojstvu nad njegovo
rojstno hišo videli poseben sij. Obilje je darov, ki so že zasijali
v našem narodu po Slomšku, če omenim samo ozemeljsko celovitost, ustanovitev Mohorjeve družbe, slovenske šole, pomen
medijev, komunikacije, ker je Slomšek uporabil vse, kar je bilo v
njegovem času na voljo in še več. Ko prepevamo njegove ponarodele pesmi, se tega večinoma niti ne zavedamo, kakor tudi premalo cenimo njegovo še vedno polno uporabno vodilo: »Sveta
vera bodi vam luč, materni jezik pa ključ do zveličavne narodove
omike.« – ta Slomškov stavek sem prvič pri polnem zavedanju
in ganotju pred več kot 35 leti prebral v njegovi skromni sobici
v Olimju, nakar ob vsakokratnem pomnjenju na tisti trenutek v
meni zasije posebno razpoloženje.
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Škofljica, 14. januar 2012
Predsednik društva: Anton Mušič
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KUD Svobodno sonce
vabi na

TURNIR V TAROKU
Gasilski dom Želimlje, 25. 2. 2012 ob 17.00
Prijavnina: 5 € (vključena malica)
Prijave zbiramo do 24. 2. 2012
na e-pošto: uros.dobravec@gmail.com
na telefonsko številko: 040 749 171 (Uroš)
več na spletni strani: http://www.kreart.si/svobodno_sonce

Aktiv podeželskih žena Občine Škofljica
vabi na predavanje

EKOLOŠKI VRT
v petek, 17. 2. 2011 ob 18. uri
v Domu krajanov na Lavrici.

Spoštovani občani in občanke!

Predavanje bo zanimivo in poučno.
Namenjeno je ljubiteljem rastlin in vrtnarjenja.
Predavanje bo vodila gospa MIŠA PUŠENJAK,
specialistka za zelenjadarstvo in okrasne
rastline.

Vabim vas na delavnico ročnih del,
ki poteka vsako drugo in četrto sredo
v mesecu ob 19. uri
v DOMU KRAJANOV na Lavrici.
Druženje starejših in mlajših, obujanje ročnih del,
ekološka zavest in dobra volja nas druži in povezuje.
Informacije na telefon: 031/659 054

Predsednica Aktiva podeželskih žena:
Terezija Kastelic

Predsednica Aktiva podeželskih žena:
Terezija Kastelic
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Obvestilo staršem: Likovne ustvarjalne delavnice –
čemu in komu so namenjene?
Decembra smo se vdajali prazničnemu vzdušju in obdarovanju decembrskih
mož. Likovno društvo 2002 je sledilo
vzoru razveseljevanja otrok in jim pred
Miklavževim prihodom namenilo Miklavževo deželo, polno ustvarjalnih delavnic.
Poglavitno vodilo naših ustvarjalnih
delavnic je povezovanje otrok s starši.
Skupaj lahko ustvarjajo, se zabavajo in
povezujejo. Žal živimo v času, ko staršem
mnogokrat primanjkuje časa za sproščeno
ustvarjanje in igro z otroki. Delavnice, ki
jih Likovno društvo 2002 pripravi, pa so
namenjene prav krepitvi vezi med starši
in otroki in ponujajo prav to, za kar so po
navadi prikrajšani.
Na ustvarjalnih delavnicah se starši
lahko sproščeno posvetite otrokom, se

pogovarjate, skupaj ustvarjate, jih spodbujate in jim pomagate. Veliko vlogo ima
pohvala kreativnih domislic vaših otrok,
saj s tem pripomorete k dvigu njihove
samozavesti. Po zaključku delavnic otroke usmerjate k pospravljanju
in pravilnemu odnosu do sredstev, ki
so na voljo. Otrok si v takšnem dialogu s starši pridobi pomembne vtise in
izkušnje, ki mu polepšajo dan ali kar
otroštvo.
Vsega tega otroci ne doživijo, če jih na
delavnice zgolj pripeljete in pustite same
med tujci, da lahko počnejo, kar si želijo. Medtem pa se brezskrbno zabavate
z znanci ali celo hitite po drugih opravkih. Otroci vam bodo hvaležni sedaj in v
prihodnosti, če si boste vzeli eno dopoldne prosto in aktivno ustvarjali z njimi.

Ustvarjalne delavnice so za sproščeno in
veselo skupno preživljanje časa otrok in
njihovih staršev.
Likovno društvo 2002 bo še pripravljalo ustvarjalne delavnice, saj smo navdušeni nad otroškimi nasmehi med ustvarjanjem. Starši, na vas pa leži zavest, da
si vsaj na ustvarjalnih trenutkih vzamete čas za svoje otroke in neprecenljive
otroške vtise.
Zdenka Gantar,
Likovno društvo 2002

Obisk legendarnih Dražgoš ob sedemdeseti obletnici bitke
Travnate strmine in poti do Dražgoš
nikakor niso spominjale na nemogoče
razmere, s kakršnimi so se srečali borci
Cankarjevega bataljona pred sedemdesetimi leti. Le v daljavi smo videli zasnežene robove Ratitovca in Jelovice, od
koder je kar 228 najbolje pripravljenih

pohodnikov prišlo v Dražgoše, po poti
Cankarjevega bataljona iz Pasje ravni
pa je prišlo 528 pohodnikov po nočnem
pohodu že dopoldan v Dražgoše. Vsega
skupaj se je okrog spomenika in po bližnjih vzpetinah zbralo blizu deset tisoč
ljudi.
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Govornik na slovesnosti, predsednik države dr. Danilo Türk, je upor proti okupatorju leta 1941 označil za najpogumnejše
dejanje v zgodovini Slovenije, Dražgoše
pa za simbol tega upora.
Predsednik Zveze borcev za vrednote
NOB Janez Stanovnik je v nagovoru ostro
zavrnil potezo ameriškega veleposlanika
kot nedostojno povabilo k sestavljanju
nove vlade v Sloveniji in hkrati po cankarjansko okaral naše politike.
Meni se je najbolj vtisnil v spomin pozdrav preživelega borca iz dražgoške bitke, primorskega partizana Franca ČopijaBorutina, ki je kljub šestindevetdesetim
letom čil in s stisnjeno pestjo pozdravil
predsednika države. Povedal je, da je na
jutranji straži 8. januarja 1942 prvi opazil
kolono nemškega Wehrmachta, ki se je z
19 tovornjaki, polnimi vojske in topovi,
bližala v dolino na Rudno polje. Snega je
bilo blizu dveh metrov, ponoči je bilo do
minus 25 stopinj Celzija mraza in borci so
tri dni ležali v tistem snegu in neprestano odbijali nemške napade. Domačini so
partizanom prinašali toplo hrano na položaje, da so sploh vzdržali v tistem mrazu,
ko je odpovedovalo tudi orožje. Sam je z
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mitraljezom ležal pod Bičkovo skalo, ki
je bila steber partizanske obrambe in mu
tudi topovi z Rudnega polja niso mogli do
živega. Tretji dan bitke je popoldan prišla
za hrbet partizanskim branilcem močna
nemška enota, ki jo je preko Kališča pripeljal domači lovec. Partizani so se morali
umakniti iz vasi in s seboj so vabili tudi
vaščane, naj se skupaj z njimi umaknejo
na Jelovico pred nemškim maščevanjem,
kar se je v naslednjih dneh res zgodilo.

V Dražgošah sem bil večkrat s prijateljem in sodelavcem Frenkom, domačinom iz Dražgoš, ki je komaj trileten z
dvoletno sestrico in starši preživel umik
na Jelovico. Kako hudi napori so bili in
kakšno preganjanje je družina prestajala
vsa naslednja vojna leta, pove smrt male
sestre takoj po vojni in očeta le nekaj let
pozneje. Ob vsakem obisku v Dražgošah prižgemo svečo v spomin Frenku in
njegovim.

Tudi zaradi takšnih ljudi so Dražgoše simbol upora, trpljenja in junaštva
iz tistih časov. Spomin na te dogodke je še kako živ, kar potrjujejo vsako
leto pohodniki udeleženci spominske
svečanosti.
Janez OGRINC
Podpredsednik KO ZB
za vrednote NOB

Večer pod kozolcem – Ljubljansko barje – 3. del
Kdo so naseljenci barja?
Posegu osuševanja je sledila še kolonizacija (od 1830 dalje), to je naselitev prostovoljcev na še vedno močvirno Barje,
katerih naloga je bila vzdrževanje odvodnih kanalov in vzpostavitev za kmetijstvo
primernih zemljišč. Ljubljansko barje pa
novim naseljencem ni ravno izreklo dobrodošlice. Graditev stavb, cest in poti na
dotlej znane načine se na mehkih, pogrezajočih se in plavajočih barjanskih tleh ni
obnesla, zato se je razvil specifičen način
graditve hiš na pilotih, ceste in »štradoni«
pa še dandanes niso iz kamnitega materiala, temveč iz dračja in z rušo pokritega
vejevja »plavajo« na Barju. Prvi naseljenci so hitro ugotovili, da se barjanska tla ne
obnesejo prav dobro za pridelavo poljščin,
zato pa neprimerno bolje kot gorivo. V

času kolonizacije je Barje pokrivala več
metrov debela plast šote.
V tridesetih letih devetnajstega stoletja,
skoraj takoj po zgraditvi Gruberjevega kanala, je ljubljanska občina pod vodstvom
župana Hradeckega poceni prodajala in
oddajala po 20 oralov velike parcele. Pogoj: postavitev stanovanjskega in gospodarskega poslopja ter redno vzdrževanje
odtočnih jarkov. Mnogi so zgrabili priložnost, še posebej, ker je lastništvo posesti
pomenilo odpustek iz cesarske vojske. Na
območjih, kjer to prej ni bilo mogoče, so
zrasla naselja, zaradi mehkih barjanskih
tal se je razvila nova zvrst stavbarstva,
graditev hiš na pilotih. Zabijanje kolov za
hišne temelje je zahtevalo moč in vztrajnost, predvsem pa kakovostno delo, saj
barje ne dopušča površnosti in naglice. Do
dvesto šest- in večmetrskih kolov za eno

poslopje so zabijali ročno, šest moških s
posebnim, več kot sto kilogramov težkim
ovnom. Leta 1828 je bila zgrajena prva
cestna povezava čez Ljubljansko barje Ižanska cesta. Plavajoča cesta, zgrajena
na butarah iz dračja in zasuta s peskom,
ima še danes enako osnovo. Z veliko vneme, a z nekaj manj uspeha, so se lotili tudi
poljedelstva.
Spomladanske in jesenske poplave, pri
katerih je pod vodo lahko tudi do polovice
površine Barja, so vsakoleten pojav in zato
ena največjih značilnosti tega dela Slovenije. V preteklosti so se ljudje vodnim
ujmam prilagodili tako, da so osnovali
svoja bivališča na višinsko izpostavljenih
točkah. Dandanes pa vse več človekovih
prebivališč nastaja tudi v osrčju barja
(Črna vas, Lipe, naselje ob Ižanki).

Ali je na barju kdaj tudi gorelo?
Dokler je bilo Barje močvirnato, požarov ni bilo. Ko pa se je Barje začelo
izsuševati, so se pojavili tudi požari, ki
so v zadnjih letih nekako prešli v modo.
Barje se ne obdeluje in kosi, enostavneje je zakuriti staro travo, da se zemljišče
navidezno očisti. Pri tem se poškoduje travna podrast in koreninski sistem,
s kurjenjem pa škodimo in ogrožamo
barjanski živelj, med drugim tudi ptice
in druge naseljence Barja. Predvsem je
nevarno, v daljših sušnih obdobjih, ko se
namerno ali nenamerno izvajajo požigi,
ki iz talnega požara preidejo v podtalni
požar, ko zagori osušena šota. V kroniki
PGD Škofljica je zabeležen največji požar šote, ko je leta 1922 gorelo skladišče
šote poleg tovarne v Babni Gorici. Neprekinjeno so gasili dva dni in dve noči.
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Po tem požaru tovarna za mletje in obdelavo šote ni več obratovala kot pred tem
dogodkom.
Gašenje šote ni tako enostavno, kot bi
na prvi pogled kdo pomislil. Pri gorenju,
bolje rečeno tlenju, se razvijajo visoke
temperature. Ognja ni videti, vohamo le
dim, včasih se ga tudi vidi, največkrat pa
ga zavohajo prebivalci, ki živijo na ali ob
Barju. Zavoha se dim, podoben kurjenju
premoga. Ker gori pod površino, je potrebno biti previden, da gasilec ne stopi v
jedro ognja. Posledice so lahko opekline.
Pogasimo tako, da izkopljemo jarek na
mestu, kjer ogenj še ni zajel šote, jarek
zalijemo z večjo količino vode, nato pa
prelijemo z veliko vode še prostor zgorele
šote. Že manjši požar šote je lahko dolgotrajno gašenje. Najbolj učinkovito pogasi
požar dolgotrajno deževje, ko se zemlja in
šotišče prepoji z dežjem.

Katera območja barja so danes
posebej varovana?
Območji, ki sta na Barju zaradi naravnih
kvalitet prvi dobili formalno varstvo države, sta bili Kozlerjeva gošča, s statusom
gozdnega rezervata in Ribniki v Dragi
pri Igu, ki so zavarovani kot naravni spomenik. Z iniciativo in pomočjo lokalnih
prebivalcev je bilo kasneje zavarovano
tudi močvirje v Kostanjevici, imenovano
Mali plac.
Leta 2008 je bilo Ljubljansko barje s
strani države in ob sodelovanju občin
razglašeno za krajinski park. Znotraj krajinskega parka so kot ožja zavarovana
območja naravni spomeniki Ljubljanica,

Močilnik, Retovje, Ljubija, izviri Bistre Zupanov, Galetov in Grajski izvir, Jezero
pri Podpeči in Jurčevo šotišče, ter naravni
rezervati Mali plac, Strajanov breg, Goriški mah, Kozlerjeva gošča, Ribniki v dolini Drage pri Igu in Iški morost.
Celoten krajinski park pa je razdeljen
na tri varstvena območja, ki se med seboj
razlikujejo po ohranjenosti narave in stopnji zaščite.
Ljubljansko barje je v smislu klimatskih
razmer nekaj edinstvenega. Hladen zrak
se po pobočjih okoliških vrhov spušča v
kotlino, kjer se umiri in ustvari nadvse
ugodne pogoje za vzletanje in pristajanje s
toplozračnimi baloni. Lep razgled na barjanske ravnice, pokrite s koprenasto jutranjo meglico, je le še krona vsemu temu.
Krajev s takšnimi izjemnimi danostmi je
celo v Evropi malo. Nekatere alpske doline so takšne, toda le v zimskem času, naše
Barje pa je tako celo leto.
Proti neomejenemu pristajanju in vzletanju teh zračnih ladij je tudi Društvo za
opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.
Zvok gorilcev balonov povzroča pri pristajanju in vzletanju plašenje ptic, med
njimi tudi škurha, ki velja za eno najbolj
ogroženih ptic na barju. Potrebno bi bilo
določiti, kje so občutljiva območja in se
jim izogibati.
Pravo bogastvo Ljubljanskega barja
smo prepoznali šele nedavno. Gre za splet
kulturne krajine in narave, v katerem so
se ohranile številne rastlinske in živalske
vrste in njihovi življenjski prostori, ki so
v sodobni Evropi že prava redkost. Marsikje so namreč prav tako kot mi, samo bolj
temeljito in dosledno, osuševali močvirja

in mokrišča ter jih spreminjali v intenzivne kmetijske površine. Ocenjujejo, da
je v Evropi dokončno izgubljenih med 70
in 90 odstotkih vseh mokrišč, zato ne preseneča, da je na mokrišča vezanih 61odstotkov ranljivih in ogroženih rastlinskih
in živalskih vrst ter kar 78 odstotkov ranljivih in ogroženih življenjskih prostorov
(habitatov).
Čeprav so zaloge »barjanskega premoga« že zelo izčrpane, preostala šota pa
zaradi naravnega razpadanja tudi ni trajna
tvorba, ta naravni produkt je in ostaja nepogrešljivi del zaščitene barjanske naravne in kulturne dediščine.

Simbol občine škofljica je veliki
škurh. kaj vemo o njem?
Veliki škurh je največji evropski pobrežnik z dolgimi nogami in značilnim dolgim, zaukrivljenim kljunom. Je rjavkasto
operjen na zgornji strani, po spodnji strani
trebuha pa je bel in rjavo grahast. Samci so nekoliko manjši od samic in imajo
krajši kljun. Škurhovo glavno bivališče je
travnik. Tam se s svojim dolgim kljunom,
ki ga zabada v mehko blato, prehranjuje,
se pari in skrbi za zarod. Kot druge travniške ptice tudi veliki škurh gnezdi na
tleh. Mladiči so begavci in začno kmalu
po izvalitvi sami iskati hrano. Veliki škurh
je razširjen po vsej Evropi, kjer je njegova populacija rahlo upadla. V Sloveniji
velja za zelo redkega gnezdilca na Ljubljanskem barju, maloštevilni pa tu tudi
prezimujejo.
Marija Gregorič
Foto: Ferucio Hrvatin

PROSTOVOLJSTVO

Božično-novoletne ustvarjalne delavnice z
dobrodelnim namenom
V petek, 9. 12. 2011 so na šoli potekale
božično-novoletne ustvarjalne delavnice.
Nanje smo se pripravljali kar nekaj časa,
saj je bilo potrebno oblikovati ideje, nakupiti material in narediti modele za otroške ustvarjalne ročice. Pri slednjem sta
nam bili v veliko pomoč naša mentorica
Katarina Hafner Blatnik in učiteljica Lili
Ana Jaklič, ki nam je dajala strokovne
nasvete.
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Organizirali smo jih mladi prostovoljci
OŠ Škofljica. V treh skupinah delavnic so
otroci in starši lahko ustvarjali voščilnice z božično-novoletnimi motivi, okrasne cvetličnike in zvončke s kraguljčki.
Otroci so po končanih delavnicah svoje
izdelke odnesli domov. Poleg delavnic je
potekala tudi Hiša iger pod vodstvom učiteljice Lucije Erčulj. Prihajali so otroci iz
podaljšanega bivanja in tudi otroci, ki so

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
že odšli domov, pa so se vrnili. Po končanih delavnicah nas je naša mentorica, ki
je tudi zaslužna za organizacijo, pohvalila
za dobro opravljeno delo in nam povedala, da smo v dobrodelne namene zbrali
kar nekaj denarja. Denar bo posredovan
Rdečemu križu, ki bo v decembru organiziral obdarovanje dedka Mraza za otroke
iz materialno ogroženih družin. Nato smo
naredili še skupinsko fotografijo, pospravili prostor, kjer so potekale delavnice, in
odšli domov z nasmeškom na obrazu. Na
koncu se zahvaljujemo vsem dobrim ljudem, ki so prispevali denar v dobrodelni
namen.
Rok Treven, prostovoljec
Foto: Aljaž Pišek

Obvestilo o vpisu v prvi razred
Spoštovani starši!
Za starše otrok, ki so rojeni leta 2006, je prišel čas, ko boste morali vpisati
svojega otroka v osnovnošolsko izobraževanje, zato vas obveščamo, da bo
vpis v 1. razred osnovne šole za šolsko leto 2012/13 potekal po spodnjem
razporedu.
Otroke, ki bodo predvidoma obiskovali pouk v šoli na LAVRICI, bomo vpisovali na Podružnični šoli Lavrica, Dolenjska cesta 342, 13. februarja 2012 od
15. do 18. ure.
Otroke, ki bodo predvidoma obiskovali pouk v šoli na ŠKOFLJICI in v ŽELIMLJAH, bomo vpisovali na OŠ Škofljica, Klanec 5, 15. in 16. februarja 2012
od 14. do 18. ure.
Vpisovali bomo otroke, ki so rojeni leta 2006.
Prosimo vas, da k vpisu pripeljete bodočega prvošolca oziroma prvošolko.
Roman Brunšek, ravnatelj

25

KULTURA

Primičeva stolica v Gradcu – 200 let
Nedavno, v jeseni preteklega leta, je
minilo častitljivih 200 let, kar je naš rojak
iz Zaloga, Janez Nepomuk Primic, na tedanji Univerzi v Gradcu uspel ustanoviti
prvo katedro slovenskega jezika. Prvo nasploh, saj je pri ljubljanski univerzi nastala nekaj let pozneje.
Janeza Nepomuka Primica smo se prvič spomnili že pred desetimi leti, ob 190.
obletnici katedre slovenskega jezika, ko
smo pripomogli k postavitvi spominske
plošče njemu in njegovemu delu v Gradcu. Tedaj smo v občini izdali tudi knjižico
o njem in njegovih delih, pripravili večerni simpozij z eminentnimi slavisti in gosti. Vsi ti dogodki so nas močneje povezali
tudi s sodobnimi akterji slovenskega življenja in dela v Gradcu. Dr. Janez Šumrada, dr. Ludvik Karničar, Ivan Martelanc
in drugi so bili tedaj naši cenjeni gostje
in predavatelji. In načrtovali smo, da smo
tudi doma dolžni storiti še kaj!
Dvestoletnico so v Gradcu počastili v
oktobru, v baročni dvorani stare Univerze. Danes prvi Slovenec v Gradcu, univ.
prof dr. Ludvik Karničar, je gostil visoke
goste iz državne in univerzitetne srenje ter
drugih institucij. Iz domovine so bili soudeleženci na tega slavnostnega dogodka
sam minister, univ. prof. dr. Boštjan Žekš,
univ. prof. dr. Zinka Zorko, Lojze Peterle,
Ivan Martelanc in še kdo.
V uvodnem nagovoru je dr. Karničar
orisal enkraten dosežek mladega Primica,
ki je želel tedanjemu slovenskemu človeku približati vsestransko izražanje v domačem jeziku, pa naj je šlo za razumevanje božje besede in zakonov oblasti ali za
medsebojno sporazumevanje med ljudmi.
Ta velik korak je pomenil začetek znanstvene slovenistike v Gradcu, kjer so na
univerzi potekala prva predavanja prava,
teologije in medicine v slovenščini. Njegovo delo so pozneje nadaljevali Gregor

Krek, Karel Štrekelj, Matija Murko, Fran
Ramovš in drugi.
Kot znamenitejšo točko med številnimi nagovori slavnostnega sporeda moram vsekakor omeniti izdajo zbornika
Gradec in Slovenci, kjer so zajeti članki
s simpozija v letu 2010. Ti z različnih
strani osvetljujejo zgodovinsko dogajanje. Knjigo krasijo Primičevi rokopisi, na
naslovnici pa spominska plošča, postavljena pred desetimi leti. En izvod knjige sem kupil in ga podarjam Knjižnici
na Škofljici. Iz nje boste občani lahko
spoznavali, kako pomemben je bil nekoč
naš sokrajan.
Velik dogodek je obeležila tudi Pošta
Slovenije, ki je ob tem izdala spominsko
znamko in pisemsko ovojnico z žigom in
katalogom, kar je podarila vsem prisotnim. Na znamki sta slika starega liceja in
Primičev rokopis.
Na slavnosti so govorili tudi številni
avstrijski politiki, dekani, profesorji, ki
so jih tekoče prevajali v slovenščino. Vse
dogajanje je s pevskimi vložki podkrepil
Kvintet bratov Smrtnik z izbranimi napevi, ki niso potrebovali prevoda! Peli so le
slovenske pesmi!
In kako je bilo pri nas doma?
Naš KUD je ob tem dvestoletnem jubileju na Lisičju zaigral zanimivo enodejanko Primic na Lisičju. Z njo je širil
vedenje o Primicu tudi v Ljubljani, na
Rakovniku, na Grajskih večerih, ki jih
prireja prof. Jože Zadravec. Predstava
je bila vedno sprejeta z velikim zanimanjem, morda jo bodo predstavili celo v
Gradcu! Predsednici kulturnega društva
gospe Mariji Gregorič gredo iskrene
čestitke.
Žal pa moja občina ni dojela veličine jubileja in veličine človeka, ki mu pravimo
naš rojak!
Dr.Jože Jurkovič
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Jubilejna znamka

Zbornik Gradec in Slovenci

Jubilejna pisemska ovojnica
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URADNE OBJAVE OBČINE ŠKOFLJICA Februar 2012

Na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij v Občini Škofljica
(Ur. list RS št. 26 / 2011; Glasnik, Uradne objave, letnik XX, št. 1. april 2011)

Občina Škofljica
POZIVA DRUŠTVA, NEPROFITNE IN HUMANITARNE ORGANIZACIJE
da vložijo vlogo za enkratno sofinanciranje programa v letu 2012
1. Občina Škofljica poziva turistična in kulturna društva, druga posebna društva, društva, katerih dejavnost je delo z mladino,
humanitarne organizacije,… in izpolnjujejo sledeče pogoje:
a) da so registrirana po zakonu o društvih, delujejo v javnem interesu v in izven Občine Škofljica in ne morejo kandidirati na
javnem razpisu za sredstva iz 2. členu Pravilnika o sofinanciranju programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij
v Občini Škofljica.
b) da so registrirana po zakonu o društvih kot humanitarne organizacije in društva, ki delujejo v javnem interesu v in izven
Občine Škofljica in ne morejo kandidirati na javnem razpisu za sredstva iz 2. člena Pravilnika o sofinanciranju programov
društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij v Občini Škofljica.
c) v društvo morajo biti praviloma vključeni vsaj trije občani Občine Škofljica.
2. Upravičenci do javnih sredstev navedeni v prvi točki, lahko vlogo vložijo v tekočem poslovnem letu do 31. 11. Vloga je objavljena
na spletni strani Občine Škofljica, na željo vlagatelja pa jo pošljemo tudi po e – pošti.
Prispele vloge bo obravnavala komisija štirikrat letno (vsake tri mesece). Upravičenci do sredstev bodo o sklepu komisije obveščeni
najkasneje 15 dni po obravnavanju vloge.

Datum: 1. februar 2012
Šifra: 03201-1/2012
Župan Občine Škofljica
Ivan Jordan, l.r.
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Na podlagi 24. člena Zakona o društvih (Ur. list RS št. 61/2006 in naslednji), 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov
društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij v Občini Škofljica (Ur. list RS št. 26/2011) in 7. člena Statuta Občine Škofljica (Ur.
list RS št. 1/2010 in 101/2010) objavlja Občina Škofljica

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij
v Občini Škofljica v letu 2012
1. Naročnik: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica
2. Občina Škofljica poziva turistična in kulturna društva, veteranske organizacije, druga posebna društva, društva, katerih dejavnost je delo z mladino, humanitarne organizacije,… ki izpolnjujejo sledeče pogoje:
a) da so registrirana po Zakonu o društvih,
b) da imajo sedež društva oz. sedež enote v Občini Škofljica,
c) da imajo urejeno dokumentacijo, kot to določa zakonodaja,
d) da imajo urejeno evidenco o članstvu in evidenco o plačani članarini oz. podajo izjavo, da društvo nima članarine,
e) da program izvajajo v Občini Škofljica oz. izven, v primeru gostovanja,
f) da so oz. bodo občini v roku oddala poročilo s prilogami o realizaciji programov društva v letu 2011, da oddajo vloge za
sofinanciranje programov.
3. Vloga mora vsebovati:
a) podatke o vlagatelju,
b) podroben program prireditev za leto 2012, pripravljen po priloženih navodilih,
c) izjavo o višini članarine oz. izjavo, da društvo nima članarine in izjavo, da je vlagatelj občini v roku oddal poročilo s prilogami o realizaciji programov v letu 2011.
4. Sofinancirani bodo sledeči programi v okvirnem obsegu sredstev:
a) programi ostalih društev:

9.000 €

b) turistični programi društev:

5.000 €

c) kulturni programi društev:

7.500 €

d) humanitarni programi društev:

4.200 €

e) mladinski programi društev:

2.300 €

f) programi veteranskih organizacij:

2.000 €

5. Razpisna dokumentacija, mora biti urejena po vrstnem redu, ki je naveden v navodilih za izpolnjevanje razpisne dokumentacije.
6. Vsi programi za katere bo vlagatelj prejel sredstva, morajo biti izvedeni v letu 2012
7. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na vložišču Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica v času uradnih ur. Razpis je
objavljen tudi na oglasni deski in na spletni strani Občine Škofljica: http://www.skofljica.si. Dodatne informacije lahko dobite
med 8.00 in 11.00 uro na tel. številki: 01 360 16 32 ali na e – pošti: joze.kastelec@obcina.skofljica.si
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8. Vloge za sofinanciranje programov morajo prispeti v zaprti kuverti z navedbo naslova ponudnika in z oznako »RAZPIS –
programi društev 2012 – NE ODPIRAJ«. najkasneje do ponedeljka 12. marca 2012, na naslov: Občina Škofljica, Šmarska
cesta 3, Škofljica.
9. Odpiranje prispelih ponudb bo v petek 16. marca 2012 ob 9.00 uri v prostorih Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica.
10. Programi se bodo ocenjevali na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev neprofitnih in humanitarnih organizacij
v Občini Škofljica in Meril, ki so priloga pravilnika.
11. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni po odpiranju ponudb.
12. V skladu s pravilnikom bomo upoštevali samo vloge, ki bodo vložene pravočasno, izpolnjene po priloženih navodilih in na
predpisani razpisni dokumentaciji.
Z vsakim ponudnikom, ki bo upravičen do dodelitve sredstev, bo sklenjena pogodba.
Datum: 1. februar 2012
Šifra: 68100-01/2012 (2)
Župan Občine Škofljica
Ivan Jordan, l.r.

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. list RS, št. 22/98), Zakona o izvrševanju proračuna RS 2011 in 2012 (Ur. list RS, št.
96/2010), Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2012 (Ur. list RS, št. 100/2011) in 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega
programa športa v Občini Škofljica (Ur. list RS št. 98/08) Občina Škofljica objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju športa v Občini Škofljica
za leto 2012
1. Naročnik: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
2. Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo: športna društva, klubi, vrtci, osnovne šole, zavodi, gospodarske družbe,
zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, imajo sedež v Občini Škofljica
in izpolnjujejo pogoje Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Škofljica.
3. Vsi predlagatelji programov morajo:
a) vsebine programov predstaviti na osnovi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Škofljica, na predpisanih obrazcih, ki so izpolnjeni po priloženih navodilih,
b) imeti urejeno evidenco o članstvu in dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
c) občini v roku oddati poročilo s prilogami o realizaciji programov športa v letu 2011,
d) imeti zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za realizacijo športnih programov za katere kandidirajo, dejavnost pa
opravljati neprofitno.
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4. Sofinancirani bodo sledeči programi v predvidenem obsegu sredstev:
Predvidena
sredstva

Programi:
4.1.

ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE

4.1.1.

Gibalna in športna vzgoja predšolskih otrok

4.1.1.2.

Športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci

4.1.2.

ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK

4.1.2.1.

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

4.1.2.1.2.

Program »Naučimo se plavati«- 1. razred devetletke

1.650 €

4.1.2.1.3.

Drugi 80-urni programi osnovnošolske mladine

4.100 €

4.1.2.1.4.

Program tekmovanj osnovnih šol na nivoju in nad nivojem občine

3.000 €

4.1.2.2.

Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

5.800 €

4.1.3.

ŠPORTNA VZGOJA MLADINE

4.1.3.1.

Interesna športna vzgoja mladine

1.300 €

4.1.3.2.

Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

6.000 €

4.3.

ŠPORTNA REKREACIJA

6.700 €

5.1.

Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

5.10.

DELOVANJE DRUŠTEV IN STROKOVNIH SLUŽB

5.10.1.

Delovanje društev

7.700 €

5.10.2.

Delovanje strokovnih služb

2.050 €

8.

PROMOCIJSKE ŠPORTNE PRIREDITVE

8.1.

Promocijske prireditve

500 €

500 €

4.100 €

5. Razpis je objavljen na spletni strani Občine Škofljica: http://www.skofljica in na oglasnih panojih.
6. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete v sprejemni pisarni Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica v času uradnih ur.
Društvom, ki razpolagajo z e-pošto, bomo poslali razpisno dokumentacijo na njihov e–naslov V času poteka razpisa lahko dodatne informacije dobite na tel. št. 041 726 898 (v času od 16.00 do 18.00 ure)
7. Prijave z točnim naslovom pošiljatelja morajo biti poslane do ponedeljka 12. marca 2012 v zaprti kuverti, na naslov: Občina
Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, s pripisom: »NE ODPIRAJ: JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2012«.
8. Odpiranje ponudb bo v petek 16. marca 2012 ob 10.30_uri v sejni sobi občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica. Obravnavali bomo vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje navedene v 3. točki tega razpisa. Prijave, ki bodo prispele po datumu navedenem
v 7. točki razpisa, komisija ne bo obravnavala in jih bo s sklepom zavrgla.
9. Programi ponudnikov bodo obravnavani in sofinancirani na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Škofljica in Meril za vrednotenje in izbor programov športa.
10. Sredstva za realizacijo izbranih programov morajo biti porabljena v letu 2012, ravno tako morajo biti izbrani programi izvedeni
v navedenem letu.
11. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v najkasneje v 60. dneh od dneva odpiranja ponudb
12. Medsebojna razmerja med Občino Škofljica in izbranimi izvajalci športnih programov, se bodo uredila s pisno pogodbo.
Datum: 1. februar 2012
Šifra: 673-01/2012 (2)
Župan Občine Škofljica
Ivan JORDAN, l.r.

4

KULTURA

Evangelisti v likovni umetnosti
Pod besedo evangelisti razumemo pisatelje evangelijev, vendar pa so v resnici pravi pisci neznani. V 1. polovici 2.
stoletja so evangelijem iz bogoslužnih
potreb dodali napise »po Mateju« (1.
evangelij), »po Marku« (2. evangelij),
»po Luku« (3. evangelij) in »po Janezu«
(4. evangelij). Čeprav so cerkveni dostojanstveniki to naredili zaradi bogoslužja, so se pozneje začela navedena imena
povezovati z avtorstvom evangelijev. Tu
je potrebno omeniti različno dojemanje
pomena avtorstva. Zahodni svet namreč
kot avtorja pojmuje osebo, ki je besedilo dejansko napisala, vzhodni svet pa kot
avtorja priznava tistega, komur je besedilo posvečeno oziroma v čigar imenu
je nastalo.
Za pristne evangelije veljajo štirje,
poznamo pa še celo vrsto drugih, ki jih
imenujemo apokrifni evangeliji (Tomažev, Filipov, Petrov evangelij, Evangelij

Vol kot simbol evangelista Luke, Pijava
Gorica

dvanajstih apostolov …). Ker kanonični
oziroma priznani evangeliji veljajo za pomembna besedila, v katerih je podano Jezusovo življenje, je jasno, da so tudi njihovi pisatelji pomembni liki katoliške vere,
s tem pa jim je zagotovljeno tudi mesto
v cerkveni umetnosti. Ker ne vemo, kako
so evangelisti izgledali, kakšne so bile
njihove obrazne poteze, barva las in oči,
kakšno postavo so imeli itd., so, podobno kot svetniki, dobili simbole oziroma
atribute, po katerih jih lahko prepoznamo.
Mateju so prisodili podobo človeka (angela), Marko je dobil leva, Luka vola in
Janez orla.
Izbor atributov naj bi slonel na Ezekielovem videnju (Ezk 1,5–10), kjer so
opisana štiri živa bitja s krili: prvo bitje
je imelo človeški obraz, drugo podobo
leva, tretje podobo vola, četrto bitje pa je
imelo obliko orla. Nekateri simbole razlagajo z Janezovim videnjem (Raz 4,7), po
drugi teoriji, ki temelji na razlagi cerkvenih očetov, pa so evangelisti svoje
simbole dobili glede na začetke njihovih
evangelijev. Matejevo besedilo se začenja
z Jezusovim rodovnikom in zato je njegov avtor dobil atribut človeka; Marko
je najprej popisal nastop Janeza Krstnika, ki je z delovanjem začel v puščavi,
in ker je to okolje, v katerem prebivajo
divje zveri, so Marku pripisali leva. Luka
je dobil vola za simbol, ker se njegov
evangelij začenja z Zaharijevo daritvijo
v templju. Ker je daritev vola veljala za
najimenitnejšo starozavezno žgalno daritev, je ta žival postala atribut evangelista Luke.
Atribut Janeza pa je postal orel, ker
naj bi se pisec v uvodnem delu kot orel
dvignil in povedal, da je Beseda prišla
od Boga. Z začetki evangelijev je simbole v 4. stoletju prvi začel povezovati sv.
Ambrož, po njem pa je to razmišljanje
povzel sv. Hieronim in nato še drugi, dokler se atributi evangelistov niso povsem
uveljavili.
Včasih so evangelisti predstavljeni kot
osebe, ki imajo ob sebi ustrezen atribut,
včasih pa sami prevzamejo obliko svojega simbola; številnim upodobitvam so
umetniki kljub razpoznavnosti dodali še
napis z imenom prikazanega evangelista. V cerkvi so evangelisti najpogosteje
upodobljeni v prezbiterijskem delu, in
sicer v primeru (srednjeveških) fresk na
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stropu v družbi Kristusa, najpogosteje pa
so na prižnici ali ambonu – torej na mestu, s katerega duhovnik oznanja božjo
besedo. Najzanimivejše slike evangelistov pa so zagotovo upodobitve, ki jih
najdemo v srednjeveških skriptorijih,
in sicer so to naslovnice evangeliarjev
(knjige evangelijev) in drugih nabožnih
knjig.
Kot vsak od atributov posameznega
evangelista za seboj skriva simboliko,
tako tudi skupaj ponazarjajo bogato vsebino, in sicer življenje Jezusa Kristusa.
Na njegovo človeško življenje opozarja
Matejev simbol v obliki človeka, kot daritvena žival na Jezusovo smrt spominja
vol, na vstajenje lev – žival, ki se ničesar
ne boji, vstajenje pa simbolizira Janezov
orel, ki mu je zaradi kril dano poleteti visoko v nebo.
Nataša Kovačič

Evangelist Luka z volom ob nogah,
Smrjene

KULTURA /KNJIŽNICA SPOROČA
KNJIŽNICA SPOROČA

Svetovni red
Tu tepež, vpitje in nemir,
tam vojna, revščina, prezir.
Sprašujem se: »Čemu?
Čemu nasilje in prepir,
ko nas večina želi mir?«
Mi pravijo, da ni cepiva,
da še ljubezen je varljiva.
Bog tepe tega, ki ga ljubi,
ve se, kdoje na izgubi?
Politika po svoje gre,
večkrat prekriža nam želje.

Novo na knjižnih policah
ODDELEK ZA ODRASLE
0

Splošno
DAVIES, Nick: Zgodbe s ploščate Zemlje: laži, izkrivljanja v
globalnih medijih
LJUBLJANSKI knjižni pečat: leto Ljubljane-svetovne prestolnice
knjige 2010

1

Filozofija, okultizem, psihologija
KRISHNAMURTI, Jiddu: Nujnost spremembe
CROWLEY, Aleister: Tahutijeva knjiga
ŽMAHAR, Cristy: Nebesa odgovarjajo
BRADEN, Gregg: Globoka resnica: oživitev spomina na naš
izvor, našo zgodovino in usodo
PAUNGGER, Johanna: Z lastnimi silami: biti zdrav in ozdraveti
v sozvočju z naravo in luninimi ritmi
FREEMAN, Daniel: Spoznajte svoj um: Vsakdanje čustvene in
duševne težave ter kako jih premagati
HAICH, Elisabeth: Spolnost in joga
DEBELAK, Maja: Čarobnost življenja
RAZVOJNA psihologija: izbrane teme
KOLMAN, Maria Ana: Šamanizem: najstarejša filozofija,
psihologija, religija, medicina
TOLLE, Echart: Eno z vsem življenjem
TOLJA, Jader: Misliti s telesom
HICKS, Esther: Denar in zakon privlačnosti: naučite se privlačiti
bogastvo, zdravje in srečo
HELEN, Zatteja: Enačba za denar: zbir metod in tehnik za
finančno stabilnost
GOSTEČNIK, Christian: Neprodirna skrivnost intime

2

Verstvo
DONATIO, Haria: Opus gay: homoseksualnost in katoliška
cerkev

3

Sociologija, etnologija
PALADIN, Marija: Neverbalna komunikacija
ŠKOF, Jožef: Lakota, zločin civilizacije
RADONJIČ, Dušan: Strateški marketing
VUK, Janez: Novi svetovni red: porajanje novega fašizma: svet
na poti v katastrofo
KUNAVER, Dušica: Zlatorog: v pripovedi in resnici
FISHER, Suzanne Woods: Zgodbe o amiših

5

Matematika
PTIČAR, Maja: Eksterci 2011. Matematika: priprava za
nacionalni preizkus znanja

6

Medicina, domače živali, kuharstvo
WEBER, Michael: Zobna profilaksa v tretjem tisočletju: smernice
za zobno zdravje: osnovno znanje o preprečevanju kariesa in
ustni higieni
SELBY, Anna: Top 100 dietnih skrivnosti

Toda zakaj bi le čakali,
zakaj samo moledovali,
modrovali, dopustili,
da gorje po svetu dalje širi se?
Večina zmaga pravijo.
Želim, da trušč ustavijo!
Več nas je takšnih,
ki življenje in radost
nam pomenita krepost.

Nema pesem
Kaj metulj bi brez poletja?
Kaj čebela bi brez cvetja?
Kakšen je onemel svet,
katera pesem brez besed?
Med prijatelji nevidni mostovi,
sladke skrivnosti, majhne radosti
se v pesem spremenijo,
izpod rok bežijo,
neme rime lovijo.
To je pesem brez besed,
s kretnjami poslana v svet.
Metulj in čebela ne bi poletela
a pesem vzleti v duše ljudi,
s kretnjami pomen dobi.
Marija Apovnik
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ROIZEN, F. Michael: Za vas: resnična lepota: priročnik za
notranjo in zunanjo lepoto
ZOPOL, Felicia: Seks: navodila za uporabo: osnovna navodila in
metode za najboljšo učinkovitost
BAČKAI, Emeše: Make up: ličenje za vsakogar
MASON, Paul T.: Ne stopajte več po prstih: Kako ponovno
zaživeti svoje življenje, če ima vaš bližnji mejno osebnostno
motnjo
LOVENJAK, Danica: Zdravi in lepi z Danico Lovenjak: pa o
godovnikih skozi leto
CHEUNG, Awai: Formula či: pet skrivnosti notranjega
zadovoljstva
SCHMIEDEL, Volker: Izgorelost: ko nas delo, družina in
vsakdanjik izčrpavajo
APPLETON, Nancy: Samomor s sladkorjem: zakaj nas
sladkosnednost ubija?
MCDOUGALL, John A.: McDougallov načrt
GREEN, Siski: Kako ga obnoreti v postelji: priročnik za vsako
žensko, ki bi rada zadovoljila svojega moškega
HILL, Cherry: Če bi konji govorili …: temeljni priročnik za
razumevanje konj
DOMAČE slaščice
PITE in zavitki
DOLENC, Iva: Darila iz domače kuhinje
PRAJNER, Marija: Kruh: vsakdanji in praznični
ILICH, Slavka: Doma je vsak dan lep: za dvanajst mesecev idej
CLARK, Pamela: Gratinirane jedi iz pečice
RENČELJ, Stanislav: Tradicionalni proizvodi in jedi območja od
Turjaka do Kolpe
RODOLJUBNI založnik Lavoslav Schwentner
7

Urbanizem, arhitektura, ročne spretnosti, film
PERNE, Ignac: Kulturno-zgodovinska in naravna dediščina v
četrti skupnosti Črnuče
SVETEK, Edvard: Ohranimo kozolec
CAH-Žerovnik, Vlasta: Reciklirajmo se in uživajmo: ko kriza
zadrgne pasove, naj jih kreativnost odpre!
STROPNIK, David: Reli Dakar: dirka na konec sveta, doživetij
in pameti
MARINKO, Andra: Idrijska čipka: geografska označba
ŠKRATOVA filmska mala šola. Revščina in socialna izključenost
skozi filmski medij

LAFERRIERE, Dany: Kako se ljubiti z zamorcem
OKSANEN, Sofi: Očiščenje
ERICKSON, Izgubljena v ljubezni
SKARMETA, Antonio: Pesnikova svatba
CAVE, Nick: Smrt Zajčija Munra
PAMUK, Orhan: Muzej nedolžnosti
LAURENS, Stephanie: Obljuba v poljubu
WIRZ, Mario: Pozno je, ne morem dihati
LAINŠČEK, Feri: Jadrnica
MAJ, Nika: Klavec na oslu
RAVNJAK, Vili: Lotosov cvet nad vodno gladino
821-311.6 Zgodovinski roman
PARSONS, Golden: Ujetnica Versaillesa
CHAVARRIA, Daniel: Kibelino oko
MEEK, James: Izkazana ljubezen ljudstva
THOMPSON, Harry: Ta stvor teme
821-32 Kratka proza
ŠALAMOV, Varlam Tihonovič: Kolimske zgodbe
ŠKOF, Jožef: Mularija
821-94 Spomini
KOMEL, Mirt: Kahirske kaheksije: Kairo leto pred revolucijo
MARINŠEK, Marjan: Tonček je prišel
Marinček, Edo: Ideja za milijon: izumi Petra Florjančiča
821-312.4 Kriminalke
KOŽAR, Andrej: Pozabljene v krušni peči
COBEN, Harlan: Ena sama priložnost
9

80/82 Jezikoslovje, literarna teorija
ARISTOTELES: Retorika
ŠPACAPAN, Adrijana: Šolski album svetovnih književnikov
ŽEBOVEC, Marjeta: Slovenski književniki: rojeni od leta 1936
do 1939
ESEJ na maturi 2012
KANDRIČ Koval, Irena: Eksterci 2012. Slovenščina: priprava za
nacionalni preizkus znanja

Turistični vodiči, potopisi, zgodovina
BEZIN, Erika: Kako lep je Trst: prvi slovenski vodnik po Trstu
in okolici
PUST, Srečo: Modre sanje: z jadrnico v kraljestvo Južnega križa
ARMBRECHT, Ann: Ožine: romanje domov
FERNANDEZ, de Cordova, Anunciada: Letijo dnevi
ŠUMAN, Josip: Slovenci
MALLY, Eva: Slovenski odpor: Osvobodilna fronta slovenskega
naroda od 1941-1945
DIRICCHARDI-Muzga, Rinaldo: Tudi Bog je umaknil svoj
pogled od Ciganov/Romov
FAGE, John D.: Zgodovina Afrike
IVANIČ, Martin: Na današnji dan: ljudje in dogodki
ZGODOVINA. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2005-2010
Vabila in knjižne novosti pripravila:
Alma Vidmar Mederal

821-1 Poezija
TAGORE, Rabindranath: Darovanjke
KRAMBERGER, Nataša: Kaki vojaki: roman v rimah in slikah
MODERNDORFER, Vinko: Prostost sveta
821-311.2 Družabni roman
DRNDIĆ, Daša: Leica format
BEN JELLOUN, Tahar: Domov

KNJIŽNICA ŠKOFLJICA objavlja KNJIŽNE NOVOSTI
tudi na spletnih straneh:
www.skofljica.si; www.lavrica.eu; www.lavrica.si;
www.barjan.si
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Za vse mamice z dojenčki, ki si želijo popestriti dopust za nego in varstvo otroka, za
tiste, ki jih v zvezi z materinstvom karkoli tare, ali za tiste, ki si želijo zgolj sproščujočega
druženja in izmenjave mnenj in izkušenj …
Vabljene na srečanje skupine

ZAČETNICA
podporna skupina za mamice z dojenčki.
Srečanja so dvakrat na mesec, ob torkih,
v Knjižnici Škofljica, od 10. do 12. ure.

Čas po porodu je čas čustvenih in drugih sprememb. Otrok in njegov svet intenzivno vplivata na nas.
Raziskovale bomo, kako doživljamo te spremembe in kako dosežemo ravnovesje v sproščeni starševski
vlogi. Zanimalo nas bo, kako se razvijamo v vlogi matere tudi same in kako prihod otroka in skrb zanj
vplivata na partnerstvo in druge odnose.

Redna srečanja mamic z dojenčki v 2012:
torek, 14. in 28. januarja
Pozanimajte se v knjižnici Škofljica ali pišite na
zacetnica@hotmail.com, Tel.: 051/245-013
Vse toplo vabljene!
Veselimo se srečanja z vami!
Povabite tudi prijateljice oziroma obvestite mlade mamice!
Svetovalni telefon za podporo v obporodnem obdobju MAMA ZOFA 051 245 013
mag. Radmila Pavlovič Blatnik univ. dipl. psih.
Zavod Objem, Kamnikarjeva 23, 1291 Škofljica
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VABILO

Vabimo vas na KNJIŽNI KLUB,
ki bo v sredo, 29. februarja ob 19.00 v Knjižnici Škofljica.
Tokrat se bomo pogovarjali o knjigi

TEŽA NEBA: Metod Pevec

Metod Pevec je režiser in scenarist in je aktiven tudi na literarnem področju. Verjetno se bodo v tem njegovem romanu videle in našle predvsem
ženske, saj je glavna junakinja Hana ženska v najboljših letih, ki je usidrana v družinsko življenje, ki pa od svojega življenja želi izvleči še nekaj več.

FEBRUAR

Pogovor o knjigi bo vodila Sonja Pirman.

V KNJIŽNICI ŠKOFLJICA VSAK TOREK ob 17.30

7. 2.
14. 2.

SKRIVNOSTNI SAMOROG

PPripoveduje Sonja Pirman!

LAHKO NOČ, PRIJATELJ

Pripoveduje Sonja Pirman!

21. 2.

PACO IN NJEGOVI KUŽKI

28. 2.

PACO IN NJEGOVI KUŽKI

Pripoveduje Maša Ceglar!

Pripoveduje Sonja Pirman!

blj
Prisrčno vabljeni!

Dragi otroci, Knjižnica Škofljica vas vabi na

POČITNIŠKO
USTVARJALNO DELAVNICO
Ker se bliža pustni čas, bomo izdelovali pustne maske.
Pridružite se nam vsi, ki uživate v ročnih spretnostih.
S seboj prinesite le obilo dobre volje, za ostalo pa bomo
poskrbeli v knjižnici.
Delavnico bo vodila Maša Ceglar.
Prisrčno vabljeni v PONEDELJEK, 20. februarja ob 16.00.
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S konji na 19. mednarodnem srečanju gasilcev
Po Bledu, Stuhmu in Gyuli smo letos
zadnje dni maja krenili na dolgo pot v
Nemčijo in Poljsko na 19. mednarodno
srečanje gasilcev, ki se odvija vsaki dve
leti. Slovenija je nazadnje gostila srečanje
na Bledu leta 2005.
Pot do Nemčije je trajala dva dneva z
vmesnim postankom v Röbersdorfu. Tam
so nas prijazno sprejeli tamkajšnji gasilci.
Pogostili so nas z večerjo in priskrbeli prenočišče ter skrbno poskrbeli za konje. Vse
to so ponovili ob našem povratku domov.
Zares prisrčno in prijazno je bilo poklepetati z njimi.

Meddržavno sodelovanje
Letošnje srečanje gasilcev je potekalo
v znamenju evropskega projekta in meddržavnega sodelovanja. Organizirano je
bilo v obmejnem mestu Frankfurt na Odri
v Nemčiji in sosednjih Stubicah na Poljskem. Ti dve mesti, ki ju razmejuje reka
Odra, ki je ena največjih plovnih rek v
Nemčiji, sta skupaj organizirali srečanje,
ki se ga je udeležilo več kot 6.000 gostov
iz Evrope in ZDA. Bilo je prava paša za
oči, lahko bi rekli pravi gasilski muzej starodobnikov, pa tudi razstava najnovejše
tehnike, ki jo premore svet in ki vsakemu
gledalcu vzame dih. Na ogled je bil celoten razvoj gasilske tehnike od brizgalne
na paro do najnovejšega gasilskega vozila, namenjenega gašenju velikih cistern,
skladišč in vnetljivih snovi. Ob polni
zmogljivosti je hrup te naprave podoben
hrupu ob vzletu letala. Večinoma smo

ogled te naprave spremljali z zatisnjenimi
ušesi, povsem drugače pa je bilo ob pogledu na vprežne črpalke na ročni pogon. Z
eno izmed njih smo se ponosno predstavili gasilci iz Šmarja-Sapa pod vodstvom
Toneta Kastelica. Omenjena generalno
obnovljena vprežna črpalka sicer seže v
daljno leto 1879 in na veselje vseh nas še
vedno deluje.

Na povorko
Naslednji dan smo se zbrali na izhodiščnem mestu v poljskih Stubicah, kjer se je
začela povorka, ki je prečkala mejo in se
nadaljevala v Nemčiji. S trgov in ulic nas
je spremljala in spodbujala z gromkimi
aplavzi in vzkliki množica obiskovalcev
z različnih koncev sveta. Ob prisotnosti
novinarjev, snemalcev in fotografov se je
bliskalo po dolgem in počez. To splošno
odobravanje nam je dalo vedeti, da naš
trud ni zaman in je v veselje širni množici, pa tudi nam udeležencem, ki s srcem
in dušo delamo tudi v lastno zadovoljstvo.
Ob tem naj poudarim, da je v domačih logih to večkrat spregledano. Naša vprega
je bila že na daleč zelo razpoznavna, saj
sta na njej plapolali slovenska in občinska
zastava in napis Slovenija.

Dolga pot domov
Naslednji dan nas je čakala dolga pot
nazaj proti domu. Kljub utrujenosti je bila
naša velika želja, da se z vprežno črpalko
in konji ustavimo in popeljemo po glavnem mestu Nemčije. Po prihodu v
Berlin smo v eni
izmed ulic razložili voz in konje
in se preoblekli v
starodobna oblačila. V trenutku se je
pojavil radovedni
nemški policist. Ko
smo mu razložili
naš namen, da se
popeljemo po Berlinu in pred Brandenburška vrata,
je samo začudeno
skomignil z rameni in odšel. Pred
Brandenburškimi
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vrati smo doživeli nepozaben sprejem
pisane množice turistov. Vsi so se želeli
fotografirati z nami in hoteli vedeti, kdo
smo in od kod prihajamo. Na vse, kar smo
doživeli v preteklih dneh, je bila to samo
še pika na i. Z veliko gotovostjo lahko trdim, da smo bili prvi slovenski furmani
pred to znamenitostjo Berlina, kar si štejemo v čast in zadovoljstvo. Tako smo lahko
množici pokazali, da je Slovenija velika
dežela s srčnimi ljudmi. Ob tem gredo
zahvale Jožetu Potokarju, ponosnemu gasilcu in rejcu konj pasme haflinger, ki je
vzgojil tako poslušne in krotke kobile, a
kadar je potrebno, tudi temperamentne. Še
enkrat se je potrdila teza gospoda Staneta Berganta, da je haflinger res zlat konj
z zlatim srcem. Kobili Urša in Ljuba nas
kljub vročini, vrvežu, silni gneči, vzklikom in igranju godb nista razočarali. Kakor smo lahko videli, lahko tudi konjem
popustijo živci in koncentracija, saj so na
videz mirni konji v eni izmed tujih vpreg
podivjali in za njih se je udeležba neslavno končala.
Naj se na koncu zahvalim še našemu
vodji Tonetu Kastelicu, nekdanjemu dolgoletnemu predsedniku PGD Šmarje-Sap,
ki je bil tako duhovni kot tudi organizacijski vodja celotne odprave. Kljub temu,
da je poskrbel za prepotrebna sponzorska
sredstva, pa smo del zajetnega stroška financirali tudi sami.
Lado Žefran, Škofljica
Foto: Lado Žefran

TURIZEM
MALEZIJA, SINGAPUR, INDONEZIJA, BRUNEJ, FILIPINI, ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

Azijska kolesarska turneja
V drugi polovici lanskega septembra
sem poletel v malezijsko prestolnico
Kuala Lumpur, kjer sem začel kolesarsko pot najprej do Singapurja, kjer sem
si ogledal dirko formule ena. Poletel
sem na otok Borneo v Indoneziji in bil
gost na svatbi. Nato sem zopet kolesaril
po Maleziji, po otoškem delu, kjer sem
si ogledal farmo krokodilov, nakar sem
kolesaril še po državici Brunej. Poletel
sem na Filipine in tam obiskal prijatelja. Za konec enomesečne turneje sem
na poti proti domu poletel v Dubaj in
kolesaril še po Združenih arabskih emiratih.
Potem ko sem na začetku maja najprej
kolesaril v Bratislavo na ogled SP v hokeju, sem julija podrl svoj osebni rekord in v
enem dnevu prekolesaril 402 km. Avgusta
sem kolesaril do Raba. Na začetku septembra sem bil še na mini kolesarski turneji po severni Italiji, kjer sem si najprej
ogledal nogometno tekmo Italija : Slovenija v Firencah. Nato sem pot nadaljeval
v državico San Marino in do bližnjih plaž
Riminija. Od tam pa sem kolesaril še v
Monzo, kjer sem bil prisoten na dirki formule ena. A vse to so bile le krajše kolesarske poti in ogrevanje pred jesenskimi,
daljšimi turami.
Letalo iz Benetk je imelo sedem ur zamude in sledilo je prvo razočaranje. Za nekaj ur sem se ustavil v Dubaju in se zadržal
le v letališki zgradbi, vedoč, da se čez en
mesec vrnem. Pozno zvečer, v torek, 20.
septembra sem prispel v glavno in največje mesto Malezije Kuala Lumpur, ki šteje
1,8 milijona prebivalcev, s širšo okolico pa
sedem milijonov. Naslednji dan sem imel
najprej težave z bankomati, ki mi niso bili
na razpolago, a pozneje vendarle. Ogledal

sem si največjo znamenitost velemesta,
Petronasova dvojčka, zgrajena leta 1998.
S 452 m je bila to nekoč najvišja zgradba
na svetu, še vedno pa sta najvišja dvojčka – stolpa. 22. septembra sem dejansko
začel kolesarsko pot po Malajskem polotoku in zapustil Kuala Lumpur, ko sem jo
ubral po avtocesti. Zvečer sem prikolesaril v pristaniško, zgodovinsko in turistično mesto Melaka. Naslednji dan sem se
okopal v morju in obiskal park zgodovine,
kjer so me prijazni domačini povabili na
zabavo z glasbo in pogostitvijo, ki je bila
brezplačna za vsakogar, ki je prišel mimo.
Prav tiste dni je Malezija praznovala 54
let samostojnosti in v ta namen so po vsej
državi pripravili slovesnosti. Zvečer so se
domačini spet izkazali z gostoljubnostjo.
Ko sem prikolesaril v Muar, so me pred
edino cerkvijo v mestu povabili medse in
prenočil sem v hiši katolikov, ki so v Maleziji v manjšini, saj je prevladujoča vera
islam. Četrti dan sem prikolesaril v drugo
največje malezijsko mesto Johor Bahru, ki
je z 1,3 milijona prebivalcev tik ob meji s
Singapurjem.

Na dirko kar dvakrat
V nedeljo, 25. septembra sem zapustil
celinski del Malezije in kolesaril čez most
na otok in v državo Singapur. Severni del
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otoka je bolj malo naseljen in po 20 km
vožnje po avtocesti, večinoma skozi gozd,
sem prikolesaril v istoimensko petmilijonsko mesto. Poleg otoka, države in mesta se
Singapur imenuje tudi reka. Znašel sem se
v marini, kjer je bila zvečer dirka formule ena. To je bila zame 13. dirka na kraju
samem in prva nočna, sicer pa 30. športna
prireditev v tujini, kamor sem prikolesaril. Kot po navadi nisem imel vstopnice
in akreditacije nisem mogel dobiti. Zato
sem z akreditacijo za Giro d’Italia 2009,
ki sem jo imel s seboj, prišel na dirko, na
peti ovinek. Po polovici dirke sem želel
na VIP tribuno, a varnostniki so končno le
videli, da vstopnica ni prava in ena od varnostnic me je pospremila do izhoda, čeprav je bilo do konca 10 krogov. Na vsak
način sem jo želel prepričati, da bi ostal, a
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se ni dala. Zunaj nisem ostal dolgo. Proti
koncu dirke so nekateri že zapuščali prizorišče in eden od pomembnežev mi je
podaril pravo VIP vstopnico. V zadnjem
krogu sem se vrnil na prostor za tribunami
in si zaključek ogledal na velikem zaslonu,. Slavil je Nemec Sebastian Vettel. Po
dirki sem obiskal še VIP prostore. Do četrtka sem ostal v Singapurju in si ogledal
znamenitosti mesta in prizorišče ulične
dirke, ki je počasi izginjalo.
Poletel sem v mesto Pontianak v Indoneziji, na zahodni del otoka Borneo, ki
je tretji največji otok na svetu. Njegova
površina je dobrih 743 tisoč kvadratnih kilometrov, kar je približno za dve Nemčiji.
Indonezija ima največ otokov na svetu,
približno 17.500. Naslednji dan sem obiskal obeležje na črti ekvatorja malo ven iz
mesta, na kopnem pa sem prvič prečkal
ekvator.

Svatba in intervju kar med mašo
Sobota, 1. oktobra je bila zame popolna.
Pravzaprav je bilo popolnih 24 ur od sredine sobote do sredine nedelje. Ko sem v restavraciji obedoval in zaradi visokih temperatur in vlage veliko popil, mi je domači
policist v civilu plačal vse stroške. Pozneje so me ob cesti ustavile srednješolke in
se z menoj fotografirale ter me kakšnih pet
kilometrov do kraja Sosok pospremile na
motorjih. V kraju so mi najprej na policijski postaji prinesli nekaj pijače, le nekaj
sto metrov naprej sem ustavil ob množici
ljudi. Povabili so me na svatbo in v kolesarskih čevljih ter preznojenem dresu sem
stopil mednje. Seveda so mi dali jesti in
piti. Pristopil sem do mladoporočencev in
jima čestital ter zaželel srečo, onadva pa
meni za prevoženo pot. Po približno dveh

urah sem svatbo zapustil in poiskal hotel,
a je bil poln. Okoli desete ure zvečer sem
prikolesaril do cerkve, kjer me je prijazni
župnik Dioniz lepo sprejel in ponudil prenočišče v župnišču. Indonezija je večinoma muslimanska država, toda v Sosoku in
okolici so v glavnem katoliki. V nedeljo
dopoldne sem odšel k maši, proti koncu
le-te pa me je oče Dioniz povabil za govorniški oder, kjer sem v nekaj minutah
odgovoril na njegova vprašanja v italijanščini in angleščini, on pa je to prevedel v
indonezijski jezik. Po maši mi je marsikdo
segel v roke in se fotografiral z menoj. Sosok sem zapustil v lepem spominu in po
štirih dneh tudi Indonezijo.
Zopet sem kolesaril po Maleziji, tokrat
po severnem delu otoka Borneo. Razmere
so bile težke, ob temperaturah nad 30 stopinj in veliki vlagi, včasih se je ulil dež.
Občasno pa sem se okopal v toplem morju. Tudi v teh krajih sem bil med ljudmi
lepo sprejet, zlasti med muslimani. Zadnji
dan v Maleziji, tik pred mejo z Brunejem,
sem obiskal farmo z okrog 30 krokodili
in okusil tudi njihovo meso. Devetnajsti
dan sem začel kolesariti po državici Brunej, ki je po površini približno štirikrat
manjša od Slovenije, a gospodarsko zelo
razvita zaradi naftnih črpališč na kopnem
in v morju. Tudi Malezija ima črpališča,
a Brunej jih ima več. Eden najbogatejših
ljudi na svetu je sultan Hassanal Bolkiah,
ki je tudi predsednik vlade. Včasih sem se
okopal na lepih, a samotnih plažah. Enajstega oktobra sem prikolesaril v prestolnico Bandar Seri Begawan in si le od daleč
ogledal sultanovo palačo.
Še isto noč sem Brunej in tudi Borneo
zapustil ter poletel na Filipine, na otok Luzon. Zjutraj sem od letališča pri Manili, ki
je glavno in največje filipinsko mesto, ob
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kaotičnem prometu štirinajstmilijonskega
velemesta kolesaril proti severu in prvič
na poti uporabil desni vozni pas. Še nekaj
dni prej je bilo nekaj cest v okolici zaradi poplav neprevoznih. Po 120 km sem
prikolesaril v mesto Angeles, kjer me je
sprejel slovenski prijatelj Aleš s spremljevalko Meliso. Tu živita kako leto in pol
in pridelujeta kokosovo olje. Naslednjih
šest dni sem bil njun gost, ko sem bolj
malo kolesaril. Razen enkrat, ko sem se
odpravil v obmorski turistični kraj Subic
in nazaj ter prekolesaril 170 km. Onadva
sta za menoj prišla z motorjem.
Na poti proti domu sem poletel na
Arabski polotok v Dubaj, ki je s tremi in
pol milijoni prebivalcev največje mesto
Združenih arabskih emiratov. Želel sem
kolesariti v prestolnico Abu Dabi, a mi
je uspelo skozi arabsko puščavo le do pol
poti, nato pa sem se zaradi časovne stiske vrnil nazaj, tudi po štirinajstpasovni
avtocesti, in vseeno za seboj pustil 130
km. Skupaj sem na vsej turneji po Aziji
prekolesaril 2.200 km. Drugi in zadnji dan
obiska Združenih arabskih emiratov, ki je
draga in zaradi nafte razvita država, sem
se okopal v toplem Perzijskem zalivu in si
za konec ogledal najvišjo zgradbo na svetu Burj Khalifa, odprto januarja 2010, visoko 828 m. Na letališče v Benetkah sem
se vrnil v četrtek, 20. oktobra.
Aleš Juvanc
POKROVITELJI:
CULT, CANON, KMETIJA SLAVEC, ISKRA
VZDRŽEVANJE, RADIO ORF – SLOVENSKI
SPORED, VULKANIZERSTVO ZAJEC, HOTEL GRANDVID, GOSTILNA PETKOVŠEK,
GOSTILNA STRAH, PICERIJA ARKADA, FS
ALENKA, ČEVLJARSTVO ŠTAJNAR
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V Vršcu smo navijali za slovensko reprezentanco
ŠD Škofljica je organiziralo ogled tekme na evropskem rokometnem prvenstvu v Srbiji. Ogledali smo si srečanje med našo
reprezentanco in Islandijo, na kateri so naši fantje zmagali in si
priborili vstopnico za nadaljnje boje v Novem Sadu.
V petek, 20. 1. 2012 smo se vsi prijavljeni (člani ŠD in zunanji)
ob 4.30 zbrali pred športno dvorano na Škofljici in se z avtobusom podali proti hrvaški meji. Ob veselem in dobrem vzdušju je
vožnja dokaj hitro minila in že smo se znašli na hrvaško-srbski
meji. Po rednem postopku, ki je trajal približno 45 minut, smo
vstopili na srbsko ozemlje, kjer nas je že čakal policijski avto,
ki nas je pospremil do hotela v Beogradu in nato naprej v Vršac.
Najprej smo obiskali slovensko hišo, kjer so nas pozdravili odlično vzdušje, dobra glasba in pravi, razgreti navijači,
ki so že stopnjevali predtekmovalno napetost. Po seznanitvi
s situacijo smo takoj »padli noter«, kot se temu reče v žargonu. Gabi je začela s poslikavo naših obrazov s slovenskimi simboli in ker ji gre stilska preobrazba zelo dobro od rok,
se kar ni mogla otresti množice navijačev, ki so si zaželeli
njenih uslug.
Približal se je čas tekme. Opremljeni z zastavami, šali, klobuki, bobni in ostalimi navijaškimi rekviziti smo se odpravili v dvorano. Po temeljitem pregledu in odvzemu določenih predmetov
na vhodu smo uspešno zasedli svoja mesta na tribuni in spektakel
se je začel. Približno 2.000 slovenskih navijačev je pripravilo
peklensko vzdušje, ki je naše rokometaše poneslo k borbeni in
efektni igri. Ob vsakem našem zadetku so se razvile slovenske
zastave, med njimi tudi naša, občinska. Lahko si mislite, da nismo varčevali naših grl in glasilk, saj so fantje prikazali najboljšo
igro do tedaj. Kot so igralci povedali pozneje, so jih prav navijači
ponesli do zmage.

Po koncu tekme je bilo veselje nepopisno, vendar smo se kar
hitro odpravili nazaj proti Beogradu, seveda zopet s policijskim
spremstvom. V stari gostilni »Kod kapetana« v Zemunu, na sami
obali Donave, smo si privoščili odlično večerjo in se poveselili
ob dobri srbski domači glasbi. Tudi zaplesalo se je in splošna
ugotovitev tam prisotnih je bila, da Slovenci obvladamo tudi
kolo. Seveda se je zabava na različnih lokacijah zavlekla do jutra, tako da smo postelje v hotelu zelo slabo izkoristili. Dodobra
smo spoznali nočni utrip Beograda in se spomnili na čase, ki so
(za nas »Evropejce«) že davno minili.
Naslednje dopoldne smo izkoristili za individualne oglede
Beograda, predvsem v okolici hotela Slavija. Ogledali smo si
cerkev sv. Save, samostan, več kapel, park, v daljavi se je videl
znameniti nogometni štadion Marakana … Ob dvanajstih smo
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bili zopet v avtobusu in s policijskim spremstvom smo se odpravili proti Sloveniji. Dobro vzdušje tudi na poti nazaj ni prenehalo, tako da nam je pot tudi v nasprotni smeri hitro minila. Brez
zapletov smo se okrog 20. ure ustavili pred športno dvorano na
Škofljici. Poslovili smo se v lokalu SBS in se polni lepih doživetij odpravili vsak proti svojemu domu.
Organizacija tega dogodka je bila na vrhunski ravni in prav
je, da se zahvalimo predsedniku Janezu, Damjanu, Darji,

Stanki, Gabi in tudi drugim članom društva, ki so vložili veliko truda, da je navijaška avantura brezhibno uspela. Udeleženci smo ustvarili dobro klapo, ki je oba dneva izkoristila za druženje, smeh, dobro voljo in prijateljski odnos. Svoje
je doprinesla tudi zmaga nad Islandijo, tako da je bil naš izlet
res popoln.
Janez Rigler

Upravni odbor Športnega društva Škofljica
SKLICUJE
Redni letni občni zbor, ki bo v četrtek, 1. marca 2012 ob 18. uri v Kulturni dvorani Občine Škofljica,
Šmarska cesta 3.
Vabljeni vsi člani društva in tudi drugi občani, ter vsi, ki jih zanima, kako poteka delo v društvu. Predstavljeno bo poročilo predsednika društva, poročilo blagajnika in potrditev finančnega poročila, poročilo
nadzornega odbora in disciplinske komisije, poročilo sekcij. Dekleta plesne sekcije pa bodo predstavile
enega od zadnjih nastopov v pom pon kategoriji.
Po končanem občnem zboru vas vabimo na pogostitev in klepet.
Vljudno vabljeni!
Upravni odbor ŠDŠ:
Janez Rugelj, predsednik

Predstavitev rokometnega trenerja Alana Kranjca
Pogovarjali smo se z Alanom Krajncem,
ki se je strokovnemu štabu rokometne

sekcije v ŠD Škofljica pridružil v začetku
sezone 2011/12 in takrat prevzel delo z

mladimi. S svojim načinom dela in strokovnostjo je takoj pridobil simpatije pri
mladih in najmlajših rokometaših, kar se
pozna tudi pri boljši igri in lepših rezultatih. Uspel je motivirati otroke v osnovni
šoli, vzpostavil dober odnos s šolo in na
podlagi tega se je v trening mini rokometa
vpisalo zelo veliko otrok. Da bi ga kot novopečenega prebivalca naše občine boljše
spoznali, smo mu zastavili nekaj vprašanj.

Kako si sploh prišel na Škofljico in od
kje?
Predlansko jesen sva se s partnerico
Lučko preselila iz Dobove na Lavrico,
kjer sva kupila hišo. Lučka je zaposlena
v Ljubljani, jaz pa v Dobovi nisem dobil
stalne zaposlitve, zato sva se odločila, da
poskusiva srečo nekje bližje Ljubljani. K
dokončni ustalitvi naju je prisilil tudi sinček, ki je po najini selitvi prijokal na svet.
Ker se rokometni delavci in igralci med
seboj dobro poznamo, moja prisotnost v
tem prostoru ni ostala dolgo skrita. Kmalu

Alan
Al Kranjc
K j (stoji
( t ji prvii z leve)
l ) z ekipo
ki mlajših
l jših dečkov
d čk
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sta z menoj navezala stike Damjan in Jože
Pangerc in dogovorili smo se za sodelovanje v Športnem društvu Škofljica.

Kje vse si do sedaj deloval –
kot igralec in trener?
Vso svojo igralsko rokometno kariero
sem prebil v domačem klubu, AFP Dobova, kjer sem bil med drugimi tudi soigralec sedanjega selektorja slovenske reprezentance, Borisa Deniča. Vpisal sem se na
fakulteto za šport (DIF), smer rokomet, in
tudi uspešno diplomiral. Po končanem
aktivnem igranju rokometa sem postal
trener mladih rokometašev v Dobovi. Z
generacijo mlajših dečkov, ki sem jih takrat prevzel, sem prišel do članske ekipe.
Bili smo kadetski podprvaki Slovenije in
tretji v mladinski konkurenci. Kot člani
smo v sezoni 2003/04 dosegli tretje mesto
v 1. B ligi. Po tej sezoni so me povabili v
Krško, kot trenerja članske ekipe (takrat
je v tisti ekipi igral tudi legendarni Uroš
Šerbec). Nato sem se za tri sezone preselil
v Brežice, kot trener mladincev in članov.

Kako si se vživel na Škofljici in kako
ocenjuješ stanje v klubu?
a Lavrici se počutimo zelo dobro, saj
smo kot družina skupaj v svoji hiši. S sosedi in nasploh prebivalci se dobro razumemo, ustreza nam bližina Ljubljane in
prometne povezave, torej, kar se tega tiče,
za zdaj vse v superlativih. Tudi v klubu ste
me lepo sprejeli, z vsemi imam prijateljske odnose, tako da se tu zares lepo počutim. Tudi Lučka se je že pridružila plesni
skupini 30+ in tudi ona je zadovoljna. Vidim, da je društvo dobro organizirano, naravnano v prihodnost, predvsem pa me veseli, da je največji poudarek prav na delu
z mladimi in otroci, ki najbolj potrebujejo
razvoj gibalnih sposobnosti, pa tudi, da

se jih nauči koristno izrabljanje prostega
časa in samodiscipline. Delo z mladimi je
na visoki strokovni ravni in tu sem se tudi
zlahka poistovetil s klubom, saj moja poklicna usmerjenost, kot profesorja telesne
vzgoje, najbolj pride do izraza prav na tem
področju.

V katerih selekcijah deluješ in s
koliko igralci?
Najbolj me veseli, da imamo zelo številčno ekipo v mini rokometu, saj tam
skupaj z Robijem Etlingom trenirava
okrog 50 učencev, od prvega pa do petega
razreda OŠ. Ekipo mlajših dečkov trenirava skupaj s pomočnikom Dušanom Neredom in tudi tu je veliko število igralcev,
kar 29. V tej številki se skriva 7 najboljših
igralcev iz mini rokometa, ki jih že priključujemo pri igranju ligaških tekem. V
kategoriji starejših dečkov in kadetov je
aktivnih preko 20 igralcev, pri treningih
pa mi pomagata še Andrej Topolovec in
Jure Marguč. Tudi tu se igralci udeležujejo tekem v obeh kategorijah, odvisno od
letnika igralca. Moja vloga v klubu je, da
delujem v bistvu kot vodja strokovnega
štaba oziroma strokovni vodja trenerjev.
Januarja letos pa se je obseg mojega dela
še povečal, sej sem prevzel tudi treniranje članske ekipe, ki je, po sporazumnem
odhodu prejšnjega trenerja Ficka, ostala
brez strokovnega vodje oziroma samo s
pomočnikom trenerja, Gregorjem Rotom.
Tudi tu trenira 20 igralcev. Za zdaj smo
se z upravo dogovorili, da treniram člane
do konca te sezone, za naprej pa se bomo
dogovarjali po zaključku tekmovanj. Iz
naštetega sledi, da me najdete v športni
dvorani vsak dan od 16. do 22. ure.

Cilji po selekcijah?

Moj cilj je vzpostaviti lastno, prepoznavno šolo rokometa in vzgajati mlade
rokometaše, ter jih pripeljati do članske
selekcije, ki naj bi čez nekaj let igrala
predvsem z domačimi igralci. Moja želja
je še izboljšati že tako dobro sodelovanje
z OŠ in s tem zagotoviti čim številčnejše
udejstvovanje z rokometom že v najzgodnejšem obdobju otrokovega spoznavanja
s športom. Želim si čim boljših uvrstitev
naših mladih selekcij na lestvicah tekmovanj RZS, pri članih pa je letošnji cilj obstati v 1. B ligaški druščini in pripraviti
ekipo za čim boljše igre v naslednjem letu.

Kaj si in še počneš v življenju na
svojem poklicnem nivoju?
Poleg trenerskega dela v rokometu sem
delal kot profesor telesne vzgoje v srednjih in osnovnih šolah, sem inštruktor
reševanja iz vode in aktivni predsednik
zveze reševalcev iz vode. Delam tudi kot
osebni trener fitnesa.

In za konec: Kakšne so tvoje želje
glede življenja in dela v novem
okolju?
Želim se tu ustaliti in si v krogu družine
ustvariti topel dom, v krogu prijateljev,
tako v soseščini, kot tudi širše. Predvsem
pa si želim stalne zaposlitve kot profesor
telesne vzgoje in seveda še naprej delovati v rokometu. Upam, da se bo rokomet
na Škofljici še naprej tako lepo razvijal in
da bo kakšen naš igralec nekoč oblekel
državni dres slovenske članske reprezentance. Z dobrim delom in razumevanjem
lokalnega prebivalstva in gospodarstva to
ni nemogoče. Z optimizmom zrem v prihodnost.
Janez Rigler,
vodja članske rokometne ekipe

Mini rokometaši ŠD Škofljica Pekarne Pečjak prvi na
božično-novoletnem turnirju
V sredo, 21. decembra smo se udeležili božično-novoletnega rokometnega
turnirja v mini rokometu v Grosupljem. Treba je poudariti, da gre za
naše najmlajše fante, letnik 2002 in
mlajše.

Gledali smo zelo zanimiv turnir, kjer so
nastopile še ekipe OŠ Brinje in OŠ Ig. V
prvi tekmi smo gledali dokaj izenačeno
tekmo med OŠ Škofljica in OŠ Brinje.
Naši fantje so strli odpor domačinov v
drugem polčasu in zmagali z rezultatom
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9:6. V drugi tekmi smo se pomerili z
vrstniki OŠ Ig. Po slabem začetku, kjer
so Ižanci povedli z 1:4, so naši fantje z
odlično igro v nadaljevanju povsem nadigrali nasprotnika in zmagali z rezultatom
18:12. V zadnji tekmi, ki je odločala zgolj
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o drugem mestu, je OŠ Brinje premagala
OŠ Ig z rezultatom 13:12. Tekme so se
igrale dvakrat po 12 minut. Vsi igralci so
po zaključku turnirja prejeli simbolične
medalje, kar jim bo vsekakor spodbuda za
naprej. Za odlično igro je potrebno pohvaliti celotno ekipo, predvsem pa Jona Rota,
ki je bil tudi najboljši strelec in igralec turnirja. Ekipo sta vodila trenerja Robi Etling
in Alan Krajnc.

Moramo poudariti, da smo zelo veseli odličnega sodelovanja z OŠ Škofljica,
kajti fantje imajo dobre pogoje za trening. Poleg treningov, ki jih izvajajo v
sklopu akcije Igrajmo rokomet v osnovni šoli, smo jih v letošnji sezoni vključili
tudi v redni proces vadbe v klubu, tako
da jih bomo naslednjo sezono prijavili
v tekmovalni sistem Rokometne Zveze
Slovenije.

Očitno postaja rokomet čedalje bolj
priljubljen tudi pri najmlajši populaciji na
Škofljici, tako da se bodo počasi začeli kazati učinki večletnega kakovostnega dela
v športnem društvu, predvsem z mladimi
in najmlajšimi. Takšni uspehi so zagotovo največji pokazatelj našega trdega dela
in so jamstvo za prihodnost rokometa na
Škofljici.
Alan Krajnc, trener

Novoletni Cheerleading 2011
V soboto, 17. 12. se je odvil tradicionalni Novoletni cheerleading Open
2011, ki ga je že drugo leto zapored gostila OŠ Dobrova. Tokrat se ga je udeležilo 250 tekmovalcev iz enajstih različnih klubov iz vse Slovenije ter Hrvaške
in Italije.
Tekmovanje se je začelo s pom pon skupinami in prostor so zasedle naše plesne
skupine, ki so se ob koncu tekmovanja zelo
veselile svojih rezultatov. V show pom
otroški kategoriji so 1. mesto zasedle Star
frkljice, takoj za njimi so si 2. mesto priplesale Mini frkljice. V show pom mladinski kategoriji so se Frkljice povzpele na 1.
mestu, v članski kategoriji pa je 2. mesto
pripadlo Frkljam. Poleg skupinskih nastopov so naše plesalke tekmovale tudi med
pari. V otroški kategoriji sta 1. mesto osvojili Pia Mačerol in Tjaša Božič, v mladinski pa sta 1. mesto slavili Katja Kovačič in
Nika Fink.
Vse omenjene skupine in pari iz tekme v tekmo zorijo, tako tehnično kot
tudi plesno, poleg tega pa kar pokajo od
samozavesti in jih je veselje pogledati. Zato en veliki bravo mentoricam in
seveda njihovim plesalkam. Plesni del
tekmovanja so zaokrožile naše punce iz
skupine 30+, ki so v še večjem številu
in z novo koreografijo sprožile val občudovanja.
Poleg tekmovalnega programa so lahko
tekmovalci in gledalci uživali v različnih
delavnicah poslikave obraza, srečelovu in
nagradnih igrah pokroviteljev. Tako smo
domov odnesli tudi glavno nagrado, ročno
uro za merjenje aktivnost, in si prislužili
tisti znameniti »spirit stick«. Pripadel je
Frkljicam, ki so tekom celotnega tekmovanja dokazale, kaj so športno navijanje,
spodbujanje in skrb za dobro vzdušje.

Poleg moštvene palice so za nagrado dobile še izlet v Postojnsko jamo. Bomo poročali.
Naslednji plesno-navijaški dogodek bo
v začetku marca, ko se bodo na polfinalu projekta ŠKL ples pomerile navijaške,
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plesne in akrobatske skupine osnovnih in
srednjih šol. Tekmovanja se bodo udeležile kar tri naše skupine.
Irena Balažic,
plesna sekcija ŠD Škofljica

ŠPORT IN REKREACIJA

Atletika – Kraljica športov
Vpis v atletsko šolo teka poteka v mesecu februarju in marcu za otroke od 6. do 15 leta starosti.

REKREACIJA TNZ, AEROBIKA
Vsi, ki vas atletika zanima in bi se želeli
preizkusiti v kraljici športov, ste vabljeni
v Atletsko šolo ŠPELA na Škofljici, kjer
damo mladim priložnost, da se izkažejo.
Več informacij pa boste prejeli na številki
041/604-185 ali elektronskem naslovu:
akspela@siol.net.

Kaj nudimo v atletski šoli?
Program vadbe bo prilagojen starosti otroka, in sicer bo prehajal skozi
igro do resne atletske vadbe. Pri vseh
pa bo osnovni poudarek na celovitem
razvoju psihomotoričnih sposobnosti.
Otrok bo med drugim pri vadbi pridobil osnovna znanja tehnik vseh atletskih
disciplin.
Vadba otroka bo organizirana pod strokovnim vodstvom naših vaditeljev, in sicer dvakrat tedensko po 60 minut za otroke od 6 do 9 let. Skozi igro bomo razvijali
osnovne motorične sposobnosti otroka.
Od 10. leta dalje pa velja individualni program, kar pomeni, da se začne
višja stopnja učenja atletike in spoznavanje vseh atletskih disciplin. Njihovi
treningi praktično že pomenijo začetek
pionirske atletike. Otroci začnejo trenirati na atletskem štadionu. Tudi število
treningov bo individualno, po dogovoru
s trenerjem.

TELOVADBA ZA NAJMLAJŠE – OD 3. LETA STAROSTI
RAZMIGAJMO
ŽIVLJENJE NAŠIH
NAJMLAJŠIH!

Vsebine programa za otroke temeljijo
na razvoju osnovnih gibalnih sposobnosti in spretnosti, ter se opirajo na prvine
športne gimnastike, prilagojene posameznim starostnim stopnjam, predznanju
in količini vadbe. S športno aktivnostjo
v predšolskem in osnovnošolskem obdobju zadovoljujemo otrokovo naravno

razvojno potrebo po gibanju ter načrtno
in organizirano vplivamo na otrokov
motorični razvoj. Namen vadbe pa ni le
telesni razvoj otroka, temveč tudi duševni. Med vadbo se otroci učijo vztrajnosti, vključujejo se v skupinske igre in
se med seboj družijo, kar pa zagotovo
otrokom omogoča še bolj sproščeno
življenje.
Telovadbo za najmlajše bo vodila izkušena vaditeljica. Vadba je namenjena otrokom od 3. do 5. leta starosti.

Urnik vadbe:
ATLETSKA ŠOLA TEKA ŠPELA ŠKOFLJICA
Športna dvorana

Dan

Ura

otroci,

stari 3–5 let

– vrtec Iva, Tamara

ponedeljek

17.30–18.30

otroci,

stari 3–5 let

– vrtec Iva, Tamara

sreda

17.30–18.30

otroci,

stari 6–10 let – Barbara,
stari 11–15 let – Špela

ponedeljek

17.30–18.30

otroci,

stari 6–10 let – Barbara,
stari 11–15 let – Špela

sreda

17.30–18.30

ponedeljek
in sreda

21.00–22.00

aerobika, TNZ

– Urša

Novoletni Tamar 2012
Boštjanovo vabilo za pohod v Tamar
na samega novega leta dan je prispelo po
elektronski pošti dva dneva prej. Prijava
je sledila takoj, saj se je obetalo lepo vreme, silvestrovanje v družinskem krogu pa
tudi ni prenaporno, torej ne bo pretežko
vstati. Prijetna glasba je pomagala odpreti dremave oči, kaj hitro pa je bilo jasno,
da je treba vstati. Na parkirišču sta že bila

Boštjan in Sarah, ko pa se je pridružila še
družina Prelovšek, smo se odpeljali.
Na parkirišču pod skakalnicami smo
bili med prvimi. Razveselili smo se Janje,
ki je prišla s Kredarice in zaokrožila število udeležencev na 8. Za pot v Tamar se je
najboljše pripravila enoinpoletna Katarina, poleg sank, nahrbtnika za nošenje, nahrbtnika z obleko in okrepčili pa je s seboj
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imela še starša. Mitja in Mirjam sta jo pred
štartom preoblekla in preobula ter nadela
rokavice, ostali pa smo medtem opazovali mogočne skakalnice in si ogledovali s
snegom obložene smreke, ki so jim sončni
žarki dajali zimsko čarobnost.
Pot je bila igriva in polna pogovorov o
dejavnosti društva Kosec, silvestrovanju
in zimskih radostih. Ne da bi se zavedali,
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smo se znašli pred kočo v Tamarju. Kot
pravi rekreativci smo se odločili še za
vzpon k izviru Nadiže. Kar nekaj strmine je bilo potrebno premagati. Previdno
smo se vzpenjali, sanke smo naslonili k
mogočni smreki, saj bi predstavljale nepotrebno breme. Ob izviru smo napravili
nekaj posnetkov, potem pa se odpravili na
zaslužen čaj. V koči je bilo veliko gostov,
ki so na sončen dan obiskali prekrasno
dolino.
Na poti proti avtomobilom smo srečevali zamudnike, ki so uživali v soncu.
Dobro voljo je bilo čutiti na vsakem koraku. Na novoletni dan smo Boštjan, Sarah,
Mitja, Mirjam in Katarina, Janja, Dragica
in Franc napravili v okviru pohodniške
akcije društva Kosec prvi pohod v letu
2012. Na naslednjih pohodih seveda pričakujemo še večjo udeležbo.
ŠRD Kosec
Franc Jurkovič

Taekwondoistka Renata Mavrič
uspešna na državnem prvenstvu v tehniki
Renata Mavrič se je začela ukvarjati s
taekwondojem pri trinajstih letih. V letih

1994, 1995, 1996, 1997, 1998 in 1999 je
bila najboljša na državnih prvenstvih v
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borbah v kategoriji do 67 kg. Slovenijo je
tudi zastopala na mednarodnih tekmovanjih, in sicer na evropskem mladinskem
prvenstvu v Zagrebu leta 1996 in članskem svetovnem prvenstvu v Edmontonu
v Kanadi leta 1999. Dobrih deset let je
redno obiskovala treninge taekwondoja v
Ljubljani in je danes – kot nosilka črnega pasu, 2. dan – tudi trenerka te borilne
veščine.
Renata je v vmesnem času, za približno deset let, taekwondo delno postavila
na stranski tir. Odločila se je namreč za
družino in jo v tem času povečala za tri
nove člane, njeni otroci pa so danes stari 8 let, 5 let in 1 leto. No, potem so se
preselili na Škofljico, kjer se je pridružila
taekwondo klubu Kang. V njem je vnovič
odkrila strast za to borilno veščino, ki jo
spet trenira od februarja 2011. Na predlog
klubskega trenerja Tomaža Zakrajška, 4.
dan, se je 19. novembra 2011 udeležila državnega prvenstva v tehniki, na katerem
je osvojila naslov državne prvakinje v
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formah (Pomsae) med posameznicami in
v paru. Bila je tudi najboljša tekmovalka
državnega prvenstva.
»Glede na to, da sem bila dolgo brez
taekwondoja, na prvenstvu nisem pričakovala veliko, vendar sem kljub temu
marljivo trenirala in se maksimalno pripravila za turnir. Na tekmovanju sem
dobila velik motiv za nadaljnje treninge
in se že zelo veselim naslednjih tekmovanj. Dokazala sem, da smo tudi starši
lahko uspešni v športu in da si moramo
v hitrem vsakdanjiku vzeti čas tudi zase,«
je po lepem uspehu povedala Renata
Mavrič.
Skupina taekwondoistov na Škofljici je
sicer zelo mlada in še ni pripravljena za

največja tekmovanja, a letos bodo lahko
njeni člani s trdim in vztrajnim delom že
začeli tekmovati na turnirjih v borbah in
tehniki. To je tudi eden od ciljev kluba,
da torej usposobi in pripravi svoje člane
za različna tekmovanja. A to seveda ni
edina možnost. Tako starši kot tudi otroci so vabljeni, da obiščejo treninge taekwondoja, ki potekajo v mali telovadnici
OŠ Škofljica ob torkih in petkih od 17.30
do 18.30. Starši, pripeljite svoje otroke in
se jim še vi sočasno pridružite na treningu.
Kakovostno preživite čas s svojimi otroki
v gibanju, ki bo koristilo tako vam kot tudi
njim. Treningi potekajo tudi na drugih lokacijah, in sicer v Ivančni Gorici, Ambrusu in Višnji Gori.

Za vse informacije si lahko ogledate spletno stran www.kang.si,
pokličete na GSM: 041 589 476 (Tomaž Zakrajšek)
ali pišete na e-pošto: tomaz.zakrajsek@amis.net.

Dolenjski pokal v mnogoboju za najmlajše in
pionirske kategorije (nedelja 11. 3. 2012)
PRIREDITELJ:
KRAJ TEKMOVANJA:
ČAS TEKMOVANJA:
KOMU JE NAMENJENO TEKMOVANJE:

Športno društvo mladih Špela Škofljica
Športna dvorana Škofljica
nedelja, 11. 3. 2012 ob 10. uri
vsem mladim športnikom in športnicam iz Občine Škofljica in dolenjske
regije.

Športniki in športnice bodo tekmovali v naslednjih disciplinah:
• skok v daljino,
• suvanje težke žoge,
• teki od 200 do 600 metrov,
• skok v višino.

U-14 (letnik 1999 do 2000), DALJINA, MET
MEDICINKE – 3 kg, 300 m
U-16 (letnik 1997 do 1998), DALJINA, MET
MEDICINKE – 3 in 4 kg, SKOK V VIŠINO, 600 m

Rezultati bodo točkovni glede na dosežen rezultat v posamezni disciplini, točke pa bodo štele za troboj. Točkovanje bo
izvedeno po tablicah prof. Henrika Omerzuja.

Najboljših šest v posameznih starostnih kategorijah (ločeno
po spolu) prejme medalje in praktične nagrade.

Starostne kategorije:
U-8 (letnik 2005 in mlajši), DALJINA, MET
MEDICINKE – 1 kg, 200 m
U-10 (letnik 2003 in 2004), DALJINA, MET
MEDICINKE – 1 kg, 250 m
U-12 (letnik 2001 in 2002), DALJINA, MET
MEDICINKE – 2 kg, 300 m

Prijavnina: 4 € na dan tekmovanja

1. zlata
4. rdeča

2. srebrna
5. modra

3. bronasta
6. zelena

Vse, ki se boste odločili, da vaš športnik ali športnica nastopi na mitingu, bi prosili, da nam potrdite prijavo do
petka, 9. 3. 2012 na akspela@siol.net.
Športni pozdrav!!!
ŠDM ŠPELA ŠKOFLJICA
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Rez in cepljenje sadnega drevja
Rez, obrezovanje in cepljenje sadnega drevja so nikoli dokončane
zgodbe. Skušali bomo vsaj delno opozoriti na bistvene korake in napake.
O podrobnostih pa se pogovorimo
na brezplačnih predavanjih Kluba
Gaia, ki so organizirana po vsej Sloveniji.
Z rezjo se prvič srečamo že ob sajenju.
Na kateri višini bomo odrezali šibo in
vzgajali prvo etažo vej, je zagotovo prvo
vprašanje. Prenizke poganjke bi moral
odstraniti že strokovnjak v drevesnici, a
se to redko zgodi. Ker teh poganjkov večinoma ne odstranimo, nas pozneje motijo pri košnji trave in okopavanju plevela
pod drevesi. Če je sadovnjak ograjen ali
raste tam, kjer ni srn, sadno drevo oziroma šibo odrežemo na višini 80 do 100 cm
od tal. Ta višina zagotavlja, da prve veje
ne bodo nikoli segale do tal in nas motile
pri košnji.

Podlage in sadne vrste
Spomladi posvečamo našim sadnim
drevesom največ pozornosti. Vse, kar
naredimo v tem času, je tudi največ
vredno. Treba je vedeti, da ista sorta,
cepljena na šibko podlago, raste šibkeje
od sadike, cepljene na bujno podlago. Z

obrezovanjem pa ne moremo bistveno
vplivati na končno višino drevesa. Pri
grmovnatih sadnih rastlinah (jagodičju)
vzgojna rez ni tako zapletena in dolgotrajna. Ob sajenju je potrebno sadike prikrajšati na dva do tri očesa, posaditi malo bolj
globoko, kot so rasle v drevesnici, v naslednjih dveh do treh letih pa zgolj puščati
do deset poganjkov. Aktinidijo obrezujemo podobno kot vinsko trto, le poganjke
puščamo daljše. Bistvo rezi aktinidije in
seveda tudi vinske trte je v znanju, da ti
dve rastlini obrodita na enoletnem poganjku, ki izrašča iz dvoletnega lesa. To je eno
bistvenih znanj, ki jih moramo osvojiti, in
rodnost aktinidije bo velika. Obrezovanje kostanja naj bo zaradi nevarnosti kostanjevega raka minimalno. Odstranimo
predvsem bolne ali poškodovane veje.

Napake pri obrezovanju
Če rez opravimo že januarja, takoj po
novem letu, se drevo odzove z močnejšo
rastjo v vrhu.
Če bi isto drevo porezali »šele« konec
februarja ali sredi marca, bi zraslo skoraj
pol manj, kar pa je pravzaprav naša želja
in cilj. Ob poznejši rezi je namreč drevo že
v soku in viške teh sokov oziroma hrane
tako odrežemo proč, kar pa se pri poznejši
rasti in količini ter kakovosti pridelka ne
pozna. Po pozni rezi bo drevo manj raslo,
bo pa tudi vsaj tri do štiri dni pozneje zabrstelo. Ob spomladanski pozebi, ki nas
aprila in tudi maja dokaj rada obišče, je to
lahko zelo pomembno.

NAGRADNO VPRAŠANJE:

Cepljenje sadnega drevja
Cepimo lahko na različne načine. Kopulacija se dobro obnese, kadar sta cepič
in podlaga enako debela. Češnje kopuliramo od februarja do začetka marca,
pečkato sadje pa od februarja do začetka
aprila. Cepič in podlago odrežemo poševno, da sta reza od 2 do 3 cm dolga in se
drug drugemu tesno prilegata. Spodnje
oko cepiča pa naj bo nasproti reza. Drug,
bolj učinkovit način cepljenja je angleška
kopulacija. V tem primeru na cepiču in
podlagi naredimo na rezi nasprotna jezička, ki pomagata, da se podlaga in cepič
tesneje sprimeta. Sedlanje priporočamo,
ko sta podlaga in cepič različne debeline
oziroma kadar je podlaga veliko debelejša
od cepiča, ni pa tako debela, da bi lahko
cepili za lub. Cepič v tem primeru odrežemo enako kot pri kopulaciji. Žlebičkanje
je uporabno, če je podlaga bistveno debelejša od cepiča. Tudi pri tem cepljenju se
morata kambijalni plasti dobro dotikati,
zato podlago zarežemo dovolj globoko.
V tem primeru cepimo od marca do aprila. Cepljenje za lub običajno opravimo v
začetku aprila. Cepič odrežemo tako kot
pri kopulaciji. Lub na podlagi prerežemo
v navpični smeri in ga na obe strani nekoliko olupimo in potisnemo cepič za lub.
Za vse načine cepljenja velja, da je treba
cepič in podlago tesno povezati, vse rane
pa premazati s cepilno smolo bio plantella
arbosan, ki prepreči izhlapevanje.
Strokovnjaki Kluba Gaia

Časopis: (vpiši ime)

Kako se imenuje kakovostna cepilna smola, ki prepreči izhlapevanje sokov
po obrezovanju debelejših vej?
Odgovor:
Ime in priimek:
Naslov:
Pošta in poštna številka:
Želim naročiti revijo Gaia:
Vse
V debelejše
d b l jš ddele
l zaščitimo
ščiti s kakovostno
k k
t
cepilno smolo

DA

NE

Odgovor na nagradno vprašanje pošljite na naslov:
Klub Gaia, Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika
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Načrti Krajinskega parka
Ljubljansko barje za leto 2012
Z novim letom smo v javnem zavodu
Krajinski park Ljubljansko barje pripravili program dela in aktivnosti v letu 2012.
Tudi letos smo pripravili vsebinsko bogat
in obsežen program, ki ga bo mogoče v
celoti izpeljati le, če bo javni zavod ustrezno finančno, kadrovsko in tudi moralno
podprt kot institucija, ki ji je bila zaupana
naloga izvajanja javnega interesa ohranjanja narave.
Zaradi finančnih omejitev in okrnjene
kadrovske zasedbe (tri zaposlitve) se moramo na račun varovanja kulturne dediščine, urejanja voda in turizma osredotočiti
na naloge, ki so nam predpisane v Uredbi
in Zakonu o ohranjanju narave. Prednostno mora zavod v letu 2012 izvesti naloge
za pripravo desetletnega načrta upravljanja Krajinskega parka Ljubljansko barje,
naloge za sodelovanje, usklajevanje in
informiranje deležnikov na območju, ter
naloge ozaveščanja javnosti, okolijskega
izobraževanja in predstavljanje parka.
Glavne aktivnosti pri pripravi dokumenta načrta upravljanja bodo usmerjene
na področje kmetijstva, in sicer priprava
predlogov za ukrepe v smislu ohranitve
naravi in okolju sprejemljivih oblik kmetovanj. Poleg kmetijstva je za Ljubljansko barje in njegovo ohranitev vitalnega
pomena dogovor o načinu upravljanja z
vodami, ki predstavljajo temeljni element
mokrišča. Še posebej je ta tematika izpostavljena zaradi poplav leta 2010, katerih

posledice odpirajo številna vprašanja in
sprožajo pritiske za čimprejšnje netrajnostne oblike protipoplavnih ukrepov.
Pridobili bomo podatke o habitatnih tipih
pomembnejših travniških vrst ptic in o
stanju voda z vidika habitata naslednjih
osebkov: kačji pastirji in vodne živali.
V letu 2012 bomo, tako kot v letu 2011,
še naprej spremljali stanje ohranjenosti
biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot. Prav tako bomo v letu 2012
začeli s triletnim projektom ugotavljanja
območja razširjenosti glavnih tujerodnih
rastlinskih vrst znotraj krajinskega parka
(rozge, dresnika in nedotike).
Načrtujemo različne aktivnosti za
ozaveščanje o pomenu biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in kulturne
dediščine v zavarovanem in vplivnem
območju Ljubljanskega barja, kakor tudi
aktivnosti promocije in trženja. Pripravili
bomo ponatis zloženke o koliščarjih, izdajo prenovljene in dopolnjene izletniške
karte ter izdajo zloženk o posameznih
zanimivostih Ljubljanskega barja. Oblikovali in natisnili bomo program izleta
za šolske skupine skupaj z učnimi listi. V
sodelovanju s strokovnjaki bomo pripravili koledar mesečnih strokovnih vodenj,
preko katerih bomo predstavljali posamezne vsebine Ljubljanskega barja. Namen
teh vodenj je dvig zavesti javnosti o pomenu in ekološki ter ekosistemski vrednosti Ljubljanskega barja. Organizirali

bomo predavanja oziroma predstavitve,
vezane na problematiko ohranitve narave in kulturne dediščine Ljubljanskega
barja.
Pripravili bomo razstavo in zloženko
»Življenje na Barju na starih fotografijah«,
na katerih je zabeleženo življenje, delo in
okolje prebivalcev Barja od začetka do
sedemdesetih let 20. stoletja. Z razstavo
o vseh najpomembnejših značilnostih in
znamenitostih Ljubljanskega barja bomo
tudi v letu 2012 gostovali ob najrazličnejših priložnostih. Januarja smo se v okviru Regionalne destinacijske organizacije
(RDO) Ljubljana – Osrednja Slovenija
predstavili skupaj z lokalnimi skupnostmi
z Ljubljanskega barja na sejmu Turizem
in prosti čas v Ljubljani. Na ostalih dveh
pomembnejših sejmih za zavarovana območja, Kmetijski sejem v Gornji Radgoni
AGRA ter Narava in zdravje v Ljubljani,
pa se bomo predstavili skupaj z drugimi
zavarovanimi območji Slovenije.
Ker lokalne skupnosti prepoznavajo
Krajinski park Ljubljansko barje tudi kot
pomembnega deležnika pri oblikovanju in
promociji ponudbe za obiskovalce, smo
na naši spletni strani vzpostavili koledar
dogodkov na Ljubljanskem barju. Pozivamo društva in razne organizacije, ki na
tem območju pripravljate različne dogodke in prireditve, da nas o njih obvestite, mi
pa jih bomo objavili na našem spletnem
koledarju.

Letošnja kampanja vnosa zbirnih vlog za leto 2012 (EIV 2012)
se bo začela 27. 2. 2012 in bo trajala do vključno 6. 5. 2012

Novost je, da se letos predtiska zbirnih vlog ne bo pošiljalo, podatki pa bodo
objavljeni le na spletu.
Naročanje za vnos subvencijskih vlog na tel. št.:
01/290 94 62 in 041/310 196
KSS (Zlatko Krasnič), Enota Ig
Pred prihodom urediti GERK-e, letos je veliko sprememb,
pokličite na telefonsko številko
Upravne enote Vič: 01/306 37 07, 01/306 37 15 in preverite stanje.
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Ker je sedaj aktualen čas kolin in ker mogoče odprema klavnih odpadkov ponekod s
strani veterinarske službe ni urejena, sporočam naslednje:
Vsak posameznik lahko sam preda klavne odpadke (ali druge organske odpadke) družbi
KOTO, ki je pooblaščena organizacija za zbiranje in ima pri večjih količinah v klavnicah
zbiralne zabojnike, manjše količine pa prevzemajo na sedežu:
KOTO, Agrokombinatska cesta 80, Ljubljana–Zalog.
Pred odvozom odpadkov v Zalog pokličite na telefon: 01/ 5878 215 (KOTO), da pripravijo
pogodbo za prevzem.

GOV 2011 – 3. obdobje
Dne 1. 1. 2012 se je začel rok za vlaganje zahtevkov za govedo za leto 2011 za 3. obdobje. Redni rok
traja do vključno 31. 1. 2012, pozneje pa bo možno oddati vlogo v zamudnem roku do vključno 27. 2.
2012, kjer se višina subvencijskega plačila zniža glede na število delovnih dni zamude.
Zahtevki za posebno premijo za 3. obdobje
Vlagajo se za moške živali, ki so bile zaklane v RS ali izvožene izven držav članic EU v obdobju od
1. 10. do vključno 31. 12. 2011.
Zahtevki za ekstenzivno rejo ženskih govedi za 3. obdobje
Vlagajo se za krave, ki so telile v obdobju od 1. 8. do vključno 10. 12. 2011.
Letošnja kampanja vnosa zbirnih vlog za leto 2012 (EIV 2012) se bo začela 27. 2. in bo trajala do
vključno 6. 5. 2012.
Novost je, da se predtiska kmetom letos ne bo pošiljalo, podatki pa bodo objavljeni le na spletu.
Naročanje za vnos subvencijskih vlog na telefonski številki:
01/290 94 62 in 041/310 196
KSS (Zlatko Krasnič), enota Ig

PR ED AVA NJE
PREDAVA
N JE
Gnojenje rastlin v skladu s smernicami dobre kmetijske prakse in
uredbo o vnosu nevarnih snovi na območju ljubljanskega barja –
VVO (velja tudi za tiste, ki ste v KOP-u)
In krajše predavanje z naslovom:

Varstvo in prehrana poljščin
bo v sredo, 29. 2. 2012 ob 9. uri
v prostorih Gasilskega doma Vrbljene, Vrbljene 51.
Vljudno vabljeni!
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Urejanje dokumentacije na kmetijah
Z vedno večjimi zahtevami na osnovi zakonodaje in raznih predpisov se, prav tako kot po uradih, tudi na slehernem kmetijskem gospodarstvu nabira cela vrsta dokumentov. V zimskem času, ko je na kmetijah nekoliko manj
opravil na prostem, je čas, da se pregledno uredijo dopisi, vloge, računi in druga dokumentacija, vezana na delo
in življenje na kmetiji. Predlagam, da tam, kjer tega še niste uredili, zložite razne dokumente po posameznih letih.
Najmanj za 5 let nazaj je treba shranjevati vse dokumente, vezane na zbirne subvencijske vloge. Urejanje dokumentacije predstavlja na veliki večini kmetij težavo. S težavami pa se je treba spopasti in zimski čas je primeren za
tovrstna opravila.
1. ZBIRNE (SUBVENCIJSKE)
VLOGE:
• vloge
• zahtevki
• pritožbe
• zapisniki
• odločbe
2. EVIDENCE:
• KOP evidence (delovna opravila)
• razvoz organskih gnojil po
posameznih GERK-ih
• seznam uporabe FFS pripravkov
• kolobar na njivskih površinah (od
leta 2007 dalje)

• analize zemlje in gnojilni načrti
• evidenca kupljene krme
• evidenca prodaje kmetijskih
pridelkov

3. DOKUMENTACIJA O ŽIVALIH:
• register živali (govedo, drobnica,
prašiči)
• potni listi
• knjiga o veterinarskih posegih in
zdravljenju živali
4. DOHODNINA:
• davčne napovedi
• odločbe

• potrdila o plačilu akontacij in davkov
• zapisi o prihodkih in odhodkih
5. OSTALO:
• računi (prejeti in izdani, vezani na
kmetijsko dejavnost)
• računi o nakupu osnovnih sredstev
• zakupne pogodbe
• pooblastila
• sklep o dedovanju
• zemljiškoknjižni izpiski
• posestni listi, zavarovanje
Kmetijska svetovalna služba
Zlatko Krasnič

Vpliv temperature zraka na rast rastlin
Temperatura zraka sodi med najpomembnejše meteorološke elemente. Od
višine zračne temperature je odvisna tudi
celotna rastlinska aktivnost.
Obstajajo štirje temperaturni pragi: absolutni minimum, vegetacijska ničelna
točka oziroma biološki minimum, najprimernejša temperatura in absolutni minimum. Vsi štirje pragi so za posamezne
rastline na različnem nivoju. Pomembno
je, da za vsako posamezno rastlinsko vrsto poznamo vse temperaturne pragove,
kajti samo v ugodnih klimatskih pogojih
bodo posamezne rastlinske vrste optimalno uspevale. V neprimernih klimatskih
razmerah rastline brez pomoči človeka ne
bodo uspevale.
Rastline brez listov so sedaj v obdobju
zimskega mirovanja. Do takrat, ko se temperatura zraka ne bo spustila pod absolutni minimum, ki je značilen za posamezno rastlinsko vrsto, tudi ni strahu, da bi

rastlina zmrznila. Še več, rastlinam takšne
temperature še posebej koristijo, saj so v
stadiju zimskega mirovanja, ki pa lahko
nastopi le, če pride do razgradnje tako
imenovanega hormona mirovanja. Pogoj
za njegovo razgradnjo in s tem uspešno
delovanje so prav nizke temperature.
Kaj pa se zgodi, če temperatura čez
zimo ni bila dovolj nizka in ni prišlo do
razgradnje hormona?
Spomladi bodo v sadovnjaku jabolka,
hruške in slive sicer lepo zacvetele, vendar brez plodov. Zato je pomembno, da
vse vrste celinskih sadik pustimo skozi zimo na prostem in jih ne vnašamo v
tople prostore. Večji problem nastaja v
krajih, ki imajo milejše in bolj toplo podnebje in tudi temu primerne zime (Primorska), še zlasti, če smo sadne vrste ali
posamezne sorte kupili brez predhodnega
posveta s kmetijskim strokovnjakom. V
tem primeru moramo uporabiti podatke
46

z meteorološkega zavoda, kjer s pomočjo
posebne naprave – termografa – beležijo
24 ur na dan vse temperature, ki so bile
tekom posameznega časovnega obdobja.
Drugi način merjenja temperatur zajema meritve, ki jih opravljamo s pomočjo
posebnih termometrov, ki merijo minimalne in maksimalne dnevne temperature. Z računsko formulo se potem izračuna
tako imenovana vsota hladnih temperatur,
ki so obenem mera za »mrzlost« posamezne zime.
Izbira ustreznega sortimenta sadik za
posamezna pridelovalna območja pa je
najboljši način, da se izognemo problemom, vezanim za delovanje hormona mirovanja.
Zlatko Krasnič
Kmetijski svetovalec

OBVESTILA KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE/PISMA BRALCEV

Riž
Riž (Oryza sativa L.) je enoletna rastlina, ki izvira iz južne Azije, Filipinov, Indije in Kitajske, kjer še vedno najdemo divje
prednike te žitarice.
Obstajata dve vrsti riža, in sicer planinski, ki je manj odvisen od vode, in vodni,
ki se vzgaja v vodi. Riž doseže v višino
do 1,5 metra in ima več decimetrov dolge
liste, ki so široki okoli dveh centimetrov.
Cvetovi rastejo v metlicah in so slamnate
barve. Za razliko od drugih žitaric se cvetovi oprašijo še, ko so zaprti. Riž predstavlja osnovno hrano več kot polovici ljudi
na našem planetu, predvsem v vzhodni
Aziji in Indokitajski. Ker nima kakšnega
posebnega okusa, se riž dodaja preostali
hrani (mleku, mesu) skupaj z močnimi
začimbami (sojina omaka, poper, paprika)

in vsebuje veliko rezervnega škroba in le
malo maščob.
Veliko mineralov in vitaminov se zaradi industrijske predelave (poliranje in
luščenje) izgubi. Pri enostranski prehrani
z rižem pride do pomanjkanja vitamina B
v organizmu in pojava bolezni beri-beri.
Riž vsebuje zelo malo beljakovin, čeprav
je bogat s kalorijami, zato se v zdravstvene namene uporablja za prehrano ljudi, ki
ne smejo uživati hrane, bogate z beljakovinami.
Zlasti pomembno je, da vsebuje riž zelo
malo natrijevih in kalijevih soli, zato ga
s pridom priporočajo pri zdravljenju ledvičnih bolezni. Škrob, ki se nahaja v njem,
se že v ustih s pomočjo sline pretvori v
sladkor, ki se zelo lahko prebavi, pa tudi

sam riž ostaja v želodcu samo dve uri in
se skoraj popolnoma izkoristi. Riž, skupaj z bogato beljakovinsko hrano (mleko,
meso) in rastlinsko vitaminizirano hrano
(sadje, zelenjava), predstavlja idealno
hrano za vse bolnike in rekonvalescente.
Pomaga pri zdravljenju črevesnih katarjev, kot hrana za dojenčke, predvsem pa
ne obremenjuje delovanja največje žleze
v človeškem telesu – jeter.
Tudi škrob, ki se pridobiva iz riža, ima
zdravilne lastnosti. Uporablja se pri izdelavi različnih posipov in kot sredstvo za
obloge pri driskah.
Zlatko Krasnič

In memoriam Jože Gačnik, rojen 1913, ubit 1945,
pokopan 18. 1. 2012
Misli, ki jih bomo posvetili g. Jožetu
Gačniku, smo povzeli iz govora pri pokopu pokojnika po pričevanju njegove sestre
Anice Kovačič.
Jože Gačnik se je rodil 14. decembra
1913 v kraju Drenik, tedanja občina Grosuplje. V družini je bilo devet otrok, pet
bratov in štiri sestre.
Razen Jožeta so vojno vsi preživeli.
Dva starejša brata, Lojze in Ivan, sta bila
tudi pri domobrancih, po vojni sta ostala
doma, se skrivala in se javila po amnestiji
avgusta 1945 in ostala živa.
Jožetova življenjska pot se je žal končala drugače.
Jože je bil preprost in pošten slovenski
fant. Učil se je za mizarja, imel je dekle
in nameravala sta se poročiti, pa je prišla
vojna. Leta 1943 se je pridružil domobrancem. Proti koncu vojne je bil ranjen
v Višnji Gori. Verjetno je bil v Višnjegorskem udarnem bataljonu, ki se je spopadel
s partizani. Bil je prikrit v koruzi in tam
ga je pokosil rafal partizanskega avtomatskega orožja. Prepeljan je bil v vojaško
bolnišnico na Zaloški cesti v Ljubljani in
operiran.
Levo nogo so mu amputirali pod kolenom, pa tudi desno nogo je imel hudo

poškodovano, večkrat zdrobljene kosti.
Preživljal je hude bolečine, a še hujša
je bila slutnja, kaj če pridem partizanom v
roke, kajti konec vojne je bil blizu.
Teden ali dva po koncu vojne so ranjence preselili v splošno bolnišnico. Obiski
niso bili dovoljeni, ranjence pa so stražarile partizanke v vojaških in ne v bolničarskih uniformah.
Kot da bolečine fantov niso bile dovolj,
so za ostale poskrbele partizanke z zasliševanjem in pretepanjem po obrazih.
Čez nekaj časa so jih preselili v prisilno
delavnico. Ena od prič ve povedati, da jim
niso dali niti jesti niti piti. Grobosti od prej
so se nadaljevale.
Jožetova sestra, ki je živela blizu, dalje
pripoveduje, da so bili Jože in ostali ranjenci prepeljani mimo njene hiše na Golovec in tam zahrbtno ustreljeni.
Četrt ure po streljanju je trikrat močno
potrkalo na hišnih vratih. Šla je odpret in
šla pogledat tudi na cesto. Kdo je, kdo je?,
pa ni bilo nikogar. Bil je spomin in gospa
verjame, da ji je znak dal njen brat in se s
tem poslovil od nje.
Kdo je bil tisti, ki se je teh mladih ljudi
bal tudi potem, ko so ranjeni obležali na
postelji?
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Kaj je bil njihov greh, da so se jih bali?
Morda to, da so verjeli in zaupali v boga
in bolj kot vse na svetu ljubili svojo domovino?
Vsem, ki so pomagali, da je Jože lahko
legel k mirnemu in dostojnemu počitku, se
iskreno zahvaljujemo in ob tej priliki svojcem izrekamo iskreno sožalje.

ZAHVALE

V polnočni uri sam – do dna
človek se presoja:
Visoke zvezde vrh neba,
dajte mu pokoja.
(Igo Gruden)

ZAHVALA

ZAHVALA

Poslovili smo se od naše drage
mame, tašče, babice in prababice

V 92. letu starosti nas je zapustila

FRANČIŠKE MARINČEK

AMALIJA JERAS

Zahvaljujemo se vsem, ki ste sočustvovali
z nami ter darovali cvetje in sveče.
Iskrena hvala, da ste jov tako velikem številu
z nami spremljali na njeni zadnji poti.
Hvala tudi g. župniku Janezu Žabotu, g. Jožetu Rojcu
za poslovilne besede in pevcem.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom,
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje,
darovano cvetje, sveče ter sv. mašo. Hvala društvu
upokojencev Škofljica in vsem, ki ste se od nje poslovili in
ste jo pospremili na njeno zadnjo pot.
Zahvala tudi g. župniku Jožetu Tomincu za opravljen
pogrebni obred in sv. mašo.

Vsi njeni

Njeni
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ZAHVALE

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

Hiša je prazna
in dvorišče,
oko iz dneva v dan
zaman vaju išče.

(Janez Medvešek)

Brez slovesa
sta tiho odšla

Kristina-Tinka
Stolnik

ZAHVALA
Nepričakovano je za večno zaspal naš ljubi

Stane
Stolnik

(1932–2011)

SAŠO HABJAN
(1965–2011)

(1930–2011)

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih
stali ob strani, z nami sočustvovali in nam izrekali sožalje.
Zahvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom iz Zaloga in
Ljubljane za cvetje, sveče, ter da ste se poslovili od njega in
ga v tako velikem številu pospremili na njegovi
zadnji poti.
Posebna zahvala Zavodu Tončke Hočevar in
Društvu Sožitje Ljubljana, obema govornicama,
pevcem in ostalim za svečan obred.

Zahvaljujemo se osebju Bolnišnice Golnik in osebju stare
Travmatološke klinike v Ljubljani za vso oskrbo, ki sta je bila
deležna v zadnjih urah njunega življenja.
Hvala vsem sorodnikom, znancem, prijateljem, sosedom za
izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in darove za cerkev.
Posebna zahvala sosedi Pavli Skubic, ki nam je vseskozi
nesebično stala ob strani.
Zahvaljujemo se g. župniku Jožetu Tomincu za lepo opravljen
cerkveni obred, g. Vrhovcu, ga. Pirmanovi in g. Ibrotu.
Hvala vsem, ki ste ju imeli radi in ju boste ohranili v lepem
spominu.
Žalujoči: sin Milan in Marjan z družinama

Žalujoči vsi njegovi:
starša Sonja in Lojze, brata Marko in Miha z Majo
ter ostali sorodniki.

Srce tiho joče,
oko te išče, ne najde.
Odšel si tja, kjer ni bolečine,
v višave večne tišine.

12. januarja je prenehalo biti srce našega dragega

ZAHVALA

IVANA BEDENČIČA
1927–2012

Mnogo prekmalu je odšel od nas dragi sin, brat, svak, stric,
nečak, mož, oče, tast in dedek

človeka širokih obzorij in plemenitega duha.

BOGOMIR PREŠEREN

S poštenostjo, modrostjo in hudomušnimi domislicami je
napolnjeval naš dom, vedno odprt za vse.
Hvaležno se spominjamo vseh, ki ste mu delali družbo in ga
bodrili v času, ko so mu življenjske moči počasi pojemale.
Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem, vaščanom Glinka
in znancem, ki ste se v tako velikem številu s spoštovanjem
poslovili od njega, še posebej sosedom za poslednje
spremstvo.
Posebna zahvala organizaciji ZB NOV in gospodu Rojcu za
klen poslovilni govor, praporščakom, gospodu Zakrajšku za
doživeto povedano recitacijo in pevcem, njegovim tovarišem
v duhu, za ganljivo slovo.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga
pospremili na njegovi zadnji poti.
Hvala sosedom, prijateljem in znancem za besede tolažbe,
darovane sveče in cvetje. Zahvaljujemo se g. župniku za
opravljen obred, pevcem za sočutno izbrane in lepo zapete
pesmi. Lepa hvala. Ob čutno zaigrani Tišini smo se poslovili.

Vsi njegovi

Žena Štefka, hčerka Jana, vnuki Ajda, Živa, Jan in Iza
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KRIŽANKA

Križanka
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USPEHI ŠKOFLJIŠKIH ŠPORTNIKOV

Katja Kovačič in Nika Fink

Jakob in Tomaž Udovič

Renata Mavrič

S KONJI NA 19. MEDNARODNEM DNEVU GASILCEV
V narodni noši ob brizgalni na paro

Na meji med nemčijo in Poljsko
Foto: Lado Žefran

Učenci in učitelji OŠ Škofljica z ravnateljem
VABIMO NA

KULTURNO PRIREDITEV
ob Prešernovem prazniku
z naslovom

Rama ob rami – svetloba z nami
ki bo v torek, 7. 2. 2012, ob 18. uri
v večnamenski dvorani na Škofljici.
Prijazno vabljeni!

ŠD Škofljica na evropskem
rokometnem prvenstvu v Srbiji

V Vršcu smo spodbujali naše rokometaše

