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Februarsko številko začenjamo z zimsko idilo, ki nas
na začetku meseca opominja, da se zima še ni poslovila.
Vremenske napovedi nam obetajo še več snežnih padavin in nizkih temperatur. Letos se ne moremo pritoževati nad pomanjkanjem snega, prav tako tudi ne nad
vzdrževanjem cest v naši občini. Zahvale gredo zimski
službi za hiter odziv in učinkovito delo.
Hvala gospodu Hrastarju za pismo, ki ga objavljamo
v pismih bralcev, naslovljeno tudi name. Zato je primerno, da na tem mestu podam kratek odgovor glede pereče teme. Sem predstavnica mlajše generacije in mladi
se takšnih tem večinoma izogibamo. Pa ne z namenom
pozabljanja zgodovine, pač pa dejstvu, da si ne pustimo, da nas preteklost naših starih staršev obremenjuje
preko mere. In s takšnim razmišljanjem se kot odgovorna urednica znajdem v položaju, ko je treba ob tehtanju
različnih vrednot presoditi, ali je posamezen prispevek
primeren za objavo. V prispevkih gospoda Mušiča, čeprav mi je slogovno precej tuj in po razmišljanju nesoroden, nisem videla spornih objav. Njegov način pisanja, po večini teatralen in poln čustev, ustvarja zanimive
podobe in na svojevrsten način bogati pisan mozaik občinskega časopisa. Zato, če ne berem samo golih besed,
v njegovem pisanju nisem zaznala sovražnih sporočil,
temveč samo njegov strogo oseben pogled. Seveda mi
ni vseeno, ko naletim na odziv, ki mojo presojo postavlja pod vprašaj. Vseeno do te mere, da vsaj še enkrat
premislim o smiselnosti objav. Upam, da bomo na tem
mestu bili sposobni umiriti dialog, si priznati drugačnost in tudi sami do določene mere cenzurirati svoje
pisanje. Naši pogledi so različni, zato ne bomo prišli do
skupne točke. Niti ni smiselno. Tako kot na vseh ravneh
življenja, tako tudi tukaj. Je pa smotrno, da takšne stvari
pustimo v preteklosti in živimo za danes.
S kurenti, ki so nas prejšnji teden obiskali naše kraje, pa zaključujemo februarsko številko. Tako glasno
ni bilo na občini še nikoli. Če jim že ne bo uspelo hitro
prepoditi zime, so na noge spravili vse, ki smo se okoli
poldneva mudili na občini.
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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
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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 20. februarja.

NOVICE IZ OBČINSKE HIŠE

Ob slovenskem kulturnem prazniku
Pred nami je mesec kulture – februar. V tem času praznujemo slovenski
kulturni praznik, ki je enkraten v svetu.
Poklonimo se našemu pesniku Francetu
Prešernu in drugim kulturnim ustvarjalcem, ki so nam zapustili veliko duhovno
bogastvo, katerega moramo ohranjati in
spoštovati.
Veseli me, da v občini delujejo številna
društva, ki si prizadevajo s svojim delovanjem popestriti človeški vsakdan in ki
stremijo k medsebojnemu povezovanju
ter spodbujajo ljudi k zavesti, da bomo
le s svojo lastno kulturo obstali kot narod
in nekaj pomenili tudi v skupnosti drugih
narodov.

Vsem, ki delujete na področju kulture, občankam in
občanom čestitamo ob slovenskem kulturnem prazniku!
Vaš župan Ivan Jordan

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 2013
1. Upravičenci do javnih sredstev na podlagi tega poziva, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:
a) da so registrirani po zakonu o društvih,
b) da delujejo v javnem interesu v in izven Občine Škofljica,
c) da ne morejo kandidirati na javnem razpisu za sredstva na podlagi 2. člena Pravilnika o sofinanciranju programov društev,
neprofitnih in humanitarnih organizacij v Občini Škofljica,
d) da so v društvo praviloma vključeni vsaj trije občani Občine Škofljica.
2. Upravičenci do javnih sredstev, lahko vložijo vlogo v tekočem poslovnem letu do 30. 11. Vloga je objavljena na spletni strani
Občine Škofljica, na željo vlagatelja pa jo pošljemo tudi po e – pošti.
3. 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:15. januarja 2013
Šifra: 03201 – 4 / 2013

Občina Škofljica
Ivan Jordan, l. r.
Župan
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NOVICE IZ OBČINSKE HIŠE
Na podlagi 28. člena in pravega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10,
62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU in 40/12-ZUJF), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10,
40/11, 40/12-ZUJF in 57/12-ZPCP-»D), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12 in 55/12-Skl.US: U-I-162/12-5,
Up-626/12-5), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/03, 77/05
in 120/05) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Ur.l. RS št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 19. redni seji dne
13. 12. 2012 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu
Osnovna šola in vrtec Škofljica
1. člen
Cene programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica, katerega
ustanovitelj je Občina Škofljica, znašajo mesečno na otroka po
posameznih programih:
1. starostna skupina: 474,02 EUR
2. starostna skupina: 342,63 EUR.

7. člen
Za zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa
vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec staršem zaračuna
bruto delovno uro zaposlenega, za vsako začeto uro. Vrtec to
uporabi le v primeru večkratnega neodgovornega odnosa staršev
in neupoštevanja obratovalnega časa vrtca.
8. člen
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Škofljica po veljavnih predpisih ni dolžna kriti del cene programa predšolske
vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo letne in zdravstvene rezervacije, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti del cene programa
predšolske vzgoje v vrtcu, pisno soglaša, da bo pokrila razliko
med plačilom staršev in ceno programa.

2. člen
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil in sicer 2,00 EUR na
dan. Če starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do devete
ure, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z
naslednjim dnem.
3. člen
Staršem otrok, za katere je Občina Škofljica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu
in njihova družina šteje tri in več otrok, se vsakemu otroku, ki
obiskuje vrtec, zniža prispevna stopnja za en dohodkovni razred.

9. člen
Občina Škofljica bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu,
zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili
staršev in ceno program, ki nastane zaradi uveljavljanja rezervacij po tem sklepu.

4. člen
Starši otrok, za katere je Občina Škofljica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu,
lahko uveljavljajo letno rezervacijo v obdobju od 15. junija do
15. septembra. Letno rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka do 30 koledarskih dni. Starši so jo
dolžni vrtcu napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem
odsotnosti otroka iz vrtca na predpisanem obrazcu.
Za rezervacijo starši plačajo 30% od njihovega, z odločbo določenega, dohodkovnega razreda.

10. člen
Pravica do znižanega plačila za vrtec pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge na pristojnem
centru za socialno delo (v nadaljevanju:center).
V izjemnih primerih (medmesečni vpisi), ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so
starši oddali vlogo na centru najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, jim pripada pravica do znižanega plačila v višini,
ki je določena z odločbo, z dnem dejanske vključitve otroka
v vrtec.

5. člen
Starši otrok, za katere je Občina Škofljica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu,
lahko uveljavljajo zdravstveno rezervacijo za primer odsotnosti
otroka v primeru bolezni, daljše od štirinajst zaporednih koledarskih dni. Za obračun rezervacije morajo starši vrtcu predložiti
zdravniško potrdilo in izpolniti predpisani obrazec.
Cena zdravstvene rezervacije znaša 3,00 EUR na dan.
V primeru, da stroški zdravstvene rezervacije zaradi odsotnosti otroka znašajo več od njihovega, z odločbo določenega
dohodkovnega razreda, se staršem finančna sredstva ne vračajo.

11. člen
Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi
cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica (Ur. l. RS, št.
22/05, 31/08, 30/09 in 86/12).
12. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja
pa se od 1.1.2013 dalje.

6. člen
V primeru, da se plačilo staršev otrok, za katere je Občina
Škofljica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa
predšolske vzgoje v vrtcu, financira oz. sofinancira iz državnega
proračuna, rezervacij iz 4. in 5. člena ne morejo uveljavljati.

Številka: 007-27/2012
Škofljica, 13. 12. 2012
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Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan, l. r.

NOVICE IZ OBČINSKE HIŠE

Z 20. redne seje občinskega sveta Občine Škofljica
V četrtek 31.1.2013 se je v sejni sobi Občine Škofljica odvijala 20. redna seja občinskega sveta Občine Škofljica. Ob prisotnosti
vseh svetnikov je župan Ivan Jordan začel
sejo s sprejemom 15. točk dnevnega reda. Za
tem je občinski svet soglasno sprejel zapisnik 19. redne seje občinskega sveta. Ob tem
je direktor občinske uprave Marko Podvršnik podal poročilo o realizaciji. Pomembna točka dnevnega reda je bilo Poročilo o
realizaciji Lokalnega energetskega koncepta (LEK) za leto 2012. Lokalni energetski
načrt je bil sprejet v minulem letu. Poročilo
je podrobno predstavila Katarina Pogačnik.
Predstavila je poročilo o energetskih sanacijah, pa naj omenim tiste najpomembnejše: izvedla se je študija javne razsvetljave,
redno vzdrževanje in menjava razsvetljave
z energetsko vzdržljivimi sijalkami. Med
drugim je bilo izvedenih nekaj sestankov
z elektro distributerji, Petrolom, Energetiko Ljubljana itd., organizirana so bila srečanja za širšo javnost v občinski stavbi na
Škofljici. Za tem je predstavila načrtovane
plane za leto 2013: predvideni redni sestanki z dobavitelji energije, redno sodelovanje
z občino, analize o izkoriščanju energije,
možnost namestitve električne polnilnice
za avtomobile na Škofljici. Objava vseh teh
zahtev bi zopet morala biti v Glasniku zaradi
izobraževanja in ozaveščanja prebivalstva.
Naslednja točka je obsegala prvo branje
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila. Vse
komisije so zadevo preučile in podpirajo
vse zajeto, hkrati zagotavljajo, da je stvar
dobro pripravljena za drugo branje. Mnenje
odgovorne urednice Glasnika je bilo, da je
10 izvodov letno več kot dovolj in da mora
Glasnik izhajati do 7. dneva v mesecu. Peter
Pal še predlaga, da bi Občinske novice morale biti zajete v Glasniku. Občinski svet je
soglasno opravil prvo branje Odloka.
Govorilo se je tudi o programu športa Občine Škofljica za leto 2013. Občinski svet
je predlagani program soglasno sprejel. Za
tem je občinski svet obravnaval Pravilnik o
oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Škofljica v najem. Ob razpravi Iztok Petrič na Pravilnik poda amandma, da se doda
člen, ki se glasi: Izhodiščna najemnina je 6€
na m² in se vsako leto uskladi z indeksom
življenjskih potrebščin. Občinski svet je soglasno sprejel glasovanje o amandmaju in
pravilniku.
Sedma točka dnevnega reda je obsegala Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti

Občine Škofljica v najem ali zakup. Občina
ima v lasti nekaj kmetijskih in stavbnih zemljišč. S sprejetjem Pravilnika bo Občina
Škofljica imela osnovo za pomembna načela, kot je npr. gospodarnost. Pravilnik je bil
soglasno sprejet.
Naslednja točka je opredeljevala Sklep o
ceni zakupnin in najemnim za zemljišča v
lasti Občine Škofljica. Občinski svet je le
potrdil predlagane cene zakupnin in najemnin za zemljišča.
Deveta točka se je navezovala na Sklep o
potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za Skedenj Pijava Gorica. Sledila je razprava o opremi kulturnega
doma in koliko bi znašala vsa investicija.
S soglasnim glasovanjem je občinski svet
sprejel Sklep.
Pri deseti točki je občinski svet po dveh
tajnih glasovanjih izglasoval nove predstavnike ustanovitelja v svet javnega vzgojno
– izobraževalnega zavoda Vrtec Škofljica.
Glede na 35. člen Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Škofljica je bilo zaradi izločitve enote vrtca potrebno izvesti nadomestne
volitve v svet zavoda. Novi predstavniki so
postali Nataša Spreitzer, Jože Rojc in Janez
Zagorc.
Pri enajsti točki dnevnega reda so svetniki
sprejeli sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini v k.o. Gradišče. S sprejetjem sklepa se je ukinilo javno dobro na
parc. št. 1767/2 – pot, v izmeri 147 m², k.o.
Gradišče in postalo last Občine Škofljica.
Dvanajsta točka je obsegala Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Škofljica za
leto 2013, za dve nepremični številki v k.o.
Rudnik. Občinski svet je podani Sklep soglasno sprejel.
Že je sledila seznanitev občinskega sveta z letnim poročilom o doseženih ciljih in
rezultatih dela Medobčinskega inšpektorata
in redarstva Občin Grosuplje, Ig in Škofljica
za leto 2012. Poročilu vodje medobčinskega inšpektorata in redarstva Boruta Šobe
so svetniki navdušeno prisluhnili. Na območju Občine Škofljica je bilo v minulem
letu zabeleženih 651 prekrškov, od tega 113
prekrškov s področja mirujočega prometa
in 538 prekrškov vezanih na prekoračitve
hitrosti izmerjenih z radarskim merilnikom.
Poleg tega je inšpektorat v večini primerov
obravnaval kršitve, vezane na posege v
občinske ceste in varovalni pas ob cestah,
nedovoljeno odlaganje odpadkov, odvajanje
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fekalnih in meteornih vod. Prihodek Občine
Škofljica je znašal 37.945,00 €, plačanih pa
je bilo 93% vseh glob v postopkih, v katerih
ni bila vložena zahteva za sodno varstvo oz.
ugovor. S 1.2.2013 se je obstoječemu redarju pridružil še drugi redar. Skupaj bosta delovala tudi med vikendi. Mnenje svetnikov:
Janez Zagorc izrazil zadovoljstvo nad poročilom, opaža tudi, da se stanje izboljšuje.
Domen Petelin vpraša, kje je radar zabeležil
največ prekrškov? Borut Šoba odgovori, da
na Pijavi Gorici na nadzoru hitrosti. Jože
Jurkovič poda pobudo, da bi bili s poročilom inšpektorata lahko seznanjeni tudi občani preko Glasnika. Podal je tudi pobudo,
da bi lahko v Glasnik dodali še obvestilo o
ravnanju z odpadki na eko otokih, saj se v
zadnjem času dogaja, da so eko otoki zasuti
tudi s kosovnimi odpadki. Iztok Petrič prav
tako pohvali delo redarstva, prej tega učinka
ni bilo mogoče ustvariti, ker redarstva še ni
bilo ustanovljenega.
Štirinajsta točka dnevnega reda bi morala
obsegati poročilo o delu Sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu Občine Škofljica za leto 2012. Točka je bila na predlog
Jožeta Jurkoviča zaradi nepripravljenega
gradiva in poročila umaknjena iz dnevnega
reda in bo obravnavana na prihodnji seji.
Zadnja toča pa je vsebovala pobude in
vprašanja. Simona Kostrevc poda pobudo,
da bi bilo dobro, da se pogrebi na pokopališču Trate objavljajo tudi na spletu. Bojan
Božič vpraša, ali je možno pogledati zapisnike sej krajevnih in vaških skupnosti oz.
število sej? Marko Podvršnik odgovori, da
zapisnike občina prejema, tako da jih je
možno videti. Dodatno vpraša, kdaj se bo
začelo pobirati sredstva za priklop na kanalizacijo? Odgovor Marka Podvršnika je
bil, da ko bo kanalizacija končana, se bo
pripravil program opremljanja in takrat bo
možno plačilo priklopa. Bojan Božič še pohvali Wi-fi povezavo na internet v občinski
stavbi, saj deluje zelo hitro in tako si bo
moč lahko ogledati tudi kakšen Uradni list
na sejah. Jože Žlahtič poda pobudo, da bi se
v okolici šole na željo mladine uredil poligon za rolkarje. Iztok Petrič vpraša, ali je do
socialne pomoči upravičen vsak občan ali
obstaja določena kvota, npr. 30 ljudi? Odgovor se je glasil, da je do socialne pomoči
upravičen vsak občan.
Seja se je zaključila ob 22.45.
Sejo sem spremljal Klemen Vider.

NOVICE IZ OBČINSKE HIŠE

Postopek priprave OPN po javni razgrnitvi
V oktobru in novembru 2012 je bila izvedena javna razgrnitev Občinskega prostorskega načrta.
Postopek se nadaljuje po naslednjih fazah:
• obravnava pripomb, podanih na javni razgrnitvi, in priprava strokovnega stališča do vsake pripombe s strani izdelovalca;
• obravnava stališč do pripomb na seji občinskega sveta;
• priprava predloga;
• pridobivanje mnenj o ustreznosti akta s strani nosilcev urejanja prostora;
• morebitna dodatna usklajevanja;
• po pridobitvi pozitivnih mnenj sprejem na občinskem svetu;
• objava v Uradnem listu.

Občinska uprava Občine Škofljica

Zimska služba – varovalni pas cest in cestno telo
Zimska služba se ponovno kot vsako leto sooča z mnogimi težavami in ovirami pri svojem delu.
Vedno znova prihaja do težav tam, kjer je ob cestah zasajeno grmovje, žive meje, drevje, katerih veje segajo v svetli profil ceste.
Sneg viseče veje še dodatno obremeni in jih pritisne še bližje k vozišču. S tem seveda lahko pride do poškodovanja vozil in hudega
oviranja vozil zimske službe.
Pozivamo vse lastnike zemljišč ob cestah, da sami poskrbite za odstranitev teh in še drugih ovir, kot so kamenje, stebrički, ograje
in drugi predmeti, da ne bo po nepotrebnem povzročena škoda.
Prav tako vse občane prosimo, da odstranijo zabojnike za odpadke in jih postavijo na za to pripravljeno ustrezno mesto (kar cestišče vsekakor ni), da ne bodo ovirali izvajanja zimske službe, to je pluženja in posipanja.
Posebej pa je treba poudariti, da v času sneženja ne parkirate in zapuščate vozil tik ob ali na cesti. Z navedenimi dejstvi onemogočate normalno in pravočasno izvajanje zimske službe.
Občina Škofljica, Stane Bozja
Križman, d. o. o., Jure Žgajnar

Obvestilo najemnikov grobov starega pokopališča v
Šmarje-Sapu
Vse najemnike grobov s starega pokopališča v Šmarju - Sapu obveščamo, da se bo v letošnjem letu začelo s pripravljalnimi deli
preureditve opuščenega »spodnjega« pokopališča v Šmarju-Sapu v krajevni park.
Najemnike, ki bodo sami, z zasebno pobudo in na svoje stroške s starega pokopališča odstranili nagrobno znamenje ali izvedli prekop posmrtnih ostankov iz njihovega groba, pozivamo, da svojo namero sporočijo Javnemu komunalnemu podjetju Grosuplje, ki bo vodilo vsa načrtovana opravila v sodelovanju z Občino Grosuplje, Krajevno skupnostjo Šmarje-Sap in pristojnimi upravnimi organi. Prekope posmrtnih ostankov je treba izvajati po določilih veljavnih predpisov in z naznanilom pristojnim
upravnim organom.
Obvezno naznanilo zasebne pobude pri odstranitvi nagrobnega znamenja oziroma prekop posmrtnih ostankov iz prve faze lahko
Javnemu komunalnemu podjetju Grosuplje sporočite z izpolnitvijo obrazca, ki se nahaja na spletni strani JKP Grosuplje, na elektronski naslov: info@jkpg.si ali osebno v sprejemnici na upravi Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, na naslovu Cesta na Krko 7,
1290 Grosuplje, vsak delovni dan med 10. in 19. uro. Informacije o postopkih, ponudbi za izvajanje del in drugih stroških prekopa
lahko dobite tudi pri vodji pokopališke in pogrebne službe na JKP Grosuplje gospodu Antonu Adamiču, na telefonski številki: 031
665 444.
Občina Grosuplje
Krajevna skupnost Šmarje - Sap
Javno komunalno podjetje Grosuplje
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Gostili smo skupino iz Hrvaške
Januarja je Občino Škofljica obiskala
skupina iz Sisačko-Moslavačke županije.
Razmišljala sem, ali naj jih župan pelje
na grad Lisičje ali v skedenj, po novem
kulturni dom Pijava Gorica. Oba projekta
se sofinancirata iz EU sredstev, prav tako
pa se v obeh odvijajo razne prireditve,
skratka počasi pridobivata tako v zunanji
podobi kot tudi uporabnosti. Župan se je
odločil za ogled kulturnega doma na Pijavi Gorici, kot primer dobre prakse; pokazati, kaj se da narediti iz hleva oziroma
skednja.

Skupino iz Hrvaške so sestavljali predstavniki posameznih društev, podjetniki, nosilci turističnih kmetij, vinarji in
sadjarji, pa gospodarji kmetij z mlečno
proizvodnjo, ter predstavnica oddelka EU za predpristopno pomoč. V svoji
deželi so izvajali projekt Razvoj turistične infrastrukture na področju parka
Lonjsko polje, ki je bil sofinanciran s
strani EU. V sklopu projekta so bile tri
aktivnosti:
• rekonstrukcija županijske ceste na
področju parka Lonjsko polje;

Takole je videti garderoba v kulturnem domu
na Pijavi Gorici. Gostom so bili všeč predvsem
obešalniki, ki so izredno ekonomični, in tla iz
hrastovih kock.

Župan Ivan Jordan je gostom predstavil občino. Goste so zanimali predvsem razvoj podeželja,
delovanje društev in turizem.

Vredna
V
d ogleda
l d jje bil
bila tudi
di zbirka
bi k starega kkmečč
kega orodja in drugih predmetov, ki jih Pijavčani zbirajo z namenom, da bi v prihodnosti
uredili na podstrešju muzej starinskih predmetov. Veliko jih že imajo razstavljenih na klopeh
ob steni. Vsekakor bo treba tako predmete kot
tudi trud Pijavčanov obelodaniti …

• izdelava marketinškega načrta promocije parka in izdelava promocijskih
materialov;
• usposabljanje za turistično dejavnost.
Prav v sklopu zadnje, tretje aktivnosti so
imeli odobren tudi študijski obisk Slovenije in ogled dobrih praks razvoja turizma.
projekt
Marija Ljubešič z oddelka za EU predpristopno pomoč nam je predstavila njihov projekt.
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Brigita Marinšek
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Predstavitev Občine Škofljica na sejmu Alpe-Adria
Občina Škofljica je v preteklem letu pristopila k projektu
»portal neprometnih vsebin«, v okviru katerega je bila predstavljena Čemšeniška grajska pot. Na sejmu Alpe-Adria, ki je
potekal od 24. do 27. januarja 2013 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, je RRA LUR predstavila portal Gremo na
pot, občinam pa je bila dana možnost, da se predstavijo tudi
individualno.

Obiskovalci so si ogledali film o naši občini, župan gospod
Ivan Jordan pa je predstavil občino, predvsem razvoj turizma.
Na sejmu smo želeli prikazati tudi delo naših društev. Tokrat
se je širši javnosti predstavilo Društvo upokojencev Škofljica,
tako z izdelki likovne sekcije kot tudi z različnimi vrstami kruha
in s pecivom.
Brigita Marinšek

VABILO

VABILO

Vabimo predsednike in blagajnike društev,
da se udeležite seminarja z naslovom
»Novosti v zakonodaji o delovanju društev
in priprava finančnega poročila za leto 2012«.

Spoštovane predsednice,
spoštovani predsedniki
športnih, kulturnih, turističnih,
humanitarnih in ostalih društev!

Seminar bo

V želji, da pregledamo opravljeno delo v preteklem letu,
uskladimo načrte, ocenimo zmožnosti
in izmenjamo ideje, ki jih želimo udejanjiti
na kulturnih, turističnih in ostalih področjih v letu 2013,
vabim predsednike oziroma predstavnike društev,
da se udeležite srečanja, ki bo

v Kulturni dvorani Škofljica, Šmarska cesta 3,
v ponedeljek, 18. februarja 2013 ob 17. uri
in bo trajal predvidoma tri šolske ure.

v četrtek, 14. februarja 2013 ob 19.00 uri
v prostorih občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica
(Kulturna dvorana Škofljica).

Udeleženci seminarja boste prejeli gradivo, med seminarjem
boste imeli možnost pridobiti odgovore na konkretna
vprašanja in se imeli možnost posluževati
celoletnega svetovanja predavateljice po elektronski pošti.

Vljudno vabljeni!

Vljudno vabljeni!

Vljudno vabljeni!
Ivan JORDAN
Župan

Ivan JORDAN
Župan
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IZ KRAJEVNIH ČETRTNIH IN VAŠKIH SKUPNOSTI

Jaslice na Orlah
Ljudske jaslice so se po slovenskem
ozemlju razširile v času baroka (18. stoletje). Sprva so bile to kotne jaslice, nameščene v »Bogkovem kotu«, ki veljajo za
izvirno slovensko obliko postavitve*, danes pa lahko občudujemo vse vrste jaslic,
od miniatur do pravih scenskih uprizoritev. Med njimi, poleg številnih izrazov
ljudskega ustvarjanja, najdemo tudi resne
umetniške stvaritve in umetelne izdelke
domače obrti. Sporočilo božične zgodbe
je tako lepo in tako neposredno, da se živo
prenaša že več stoletij tudi z ustvarjanjem
in s postavljanjem jaslic. Prve jaslice na
prostem, v naravni votlini v gozdu pri
Grecciu, je uprizoril sveti Frančišek Asiški (leta 1223), skupaj s polnočno mašo.
Pot do preprostih ljudi, do običaja postavljanja jaslic po domovih pa je bila
dolga več sto let. Danes so jaslice doma
širom zemeljske oble in povsod, kjer so
se uveljavile, so prevzele tudi pokrajinske
značilnosti. Prevladujoč izraz slovenskih
ljudskih jaslic je prav tako pokrajinski in
se izraža kot postavitev betlehemskega
dogodka v alpsko pokrajino in med alpske ljudi**. Ne glede na ta ali oni likovni izraz, na to ali ono pokrajino, na vse
bogastvo raznolikosti je vsem jaslicam
sveta skupno, da je središče jaslic vedno
Sveta družina in osrednji dogodek – rojstvo Jezusa. V splošno ikonografijo jaslic
sodijo še Sveti trije kralji, angel, zvezda
repatica ter pastirji in domače živali. Ob
slovenskih jaslicah zasledimo tudi božično drevo. Božično drevo je del starega
poganskega običaja in ker je zimzeleno,

je to prastaro znamenje večnega življenja.
S krščanstvom postane božično drevo
prispodoba večnega življenja v Kristusu,
jaslice same pa so oznanilo upanja in zaupanja. Odrešenja. Za vsakega izmed nas,
zato povsod po svetu ljudje ob jaslicah
radi premišljujemo božično zgodbo, vedno znova in znova.
Kdor je v času med božičem in svečnico hodil po Orlah, je ob hiši v starem
delu vasi, pr' Adamčevih, lahko občudoval jaslice, ki sta jih na ogled postavila
zakonca Beti in Tomaž Okorn. Tudi orlske jaslice imajo nekaj svoje zgodovine,
saj so bile letos postavljene že desetič
zapored. S postavljanjem na prostem je
začela Beti, v ta namen je sama izdelala
nekaj figur iz krp in mavca. Sprva je postavila samo Sveto družino, v majhnem
lesenem sodu. Ta postavitev je bila sicer
domiselna in povsem njena, zato pa marsikomu ni bila povšeči, kot to rado velja
za samosvoja dela. Naposled je pri hiši
obveljalo, da jaslice ne sodijo v sod. Danes ima Sveta družina mesto v slikovitem
hlevčku, na dvorišču starega opuščenega hleva, sod pa je Tomaž preoblikoval
v mlin. Sedanja postavitev jasli ima tudi
simbolni pomen, saj je bil Jezus rojen v
hlevu, v veliki revščini, stran od palač tedanjega sveta. Pokrajina orlskih jaslic je
pokrajina slovenskega podeželja in kmečkega življa. Slovensko podeželsko idilo
vznemirja le obisk Svetih treh kraljev.
Lahko bi rekli, da njune jaslice po izraznosti sodijo med priljubljene slovenske
ljudske jaslice.

Idilično okolje slovenskega podeželja.
Gašper, Miha, Boltežar
Poklon in obdarovanje.

Sama postavitev in predpriprava sta
kar zamudni, pravita oba, Beti in Tomaž,
saj je treba vsako leto kaj popraviti, prebarvati, očistiti, na novo narediti, pa tudi
spremeniti in dopolniti, da so jima jaslice
lahko v večje veselje ob vnovičnem postavljanju. Trud se jima zagotovo poplača,
po srčnih ljudeh, sem pomislila, ko sem
se tudi sama mudila ob jaslicah. Medtem
ko sva z Beti premlevali to in ono zgodbo
za pričujoči prispevek, se je ustavilo kar
nekaj pohodnikov. Jaslice so pravzaprav
nagovorile kar vse mimoidoče. Vsakdo je
kaj pristavil k pozdravu ali pa pomodroval o tem in onem. Kako tudi ne, saj je
sporočilo namenjeno vsem in ga vsi ljudje razumemo. Beti še pove, da so njune
jaslice tudi izraz gostoljubja za vse, ki
pridejo v njihovo hišo, in hkrati dobrodošlica vsem, ki pridejo na Orle. Doda še,
da je že kar običaj, da na Svete tri kralje
domači župnik gospod Lojze Zupan vse
zbrane pri prazničnem bogoslužju povabi na skupen ogled jaslic. Tudi letos se je
povabilu odzvalo veliko ljudi, med njimi
tudi člani pevskega zbora Češnje, ki priložnostno pomagajo na koru. Praznovanje
božiča je tako na Orlah potekalo v lepem
vzdušju in ob lepi pesmi. Nad vsemi zbranimi pa topel sprejem, ki sta ga tudi tokrat pripravila Betka in Tomaž. In seveda
njune jaslice.
K. L. Verček
* Niko Kuret: Delajmo jaslice, Ljubljana, Nova
stvar, 1941; ** prav tam

Hlevček
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IZ DELA NAŠIH DRUŠTEV
Z arheološke delavnice za otroke

S potrpežljivostjo do odkritja
V soboto, 26. januarja 2013 smo člani
Domoznanske sekcije Interesnega združenja Naša Lavrica za otroke od 4. do 12.
leta starosti pripravili arheološko delavnico. Delavnica je omogočila otrokom, da
se spoznajo s poklicem arheologa, s spretnostmi, ki jih le-ta potrebuje, hkrati pa so
lahko tudi praktično izkusili, kako napeto
je lahko odkrivanje skritih in pozabljenih
predmetov iz preteklosti.
Delavnico je vodila naša članica arheologinja mag. Pavla Udovič, ki je otroke v
dogajanje uvedla s fotografijami različnih
izkopanih predmetov, nato pa jim je nekaj predmetov tudi pokazala. Pri otrocih
je največje zanimanje vzbudil zob jamskega medveda, star približno 20.000 let.
Otroci so prepoznavali videne predmete,
ugotavljali materiale, iz katerih so bili le-ti
narejeni, in razmišljali o njihovi namembnosti. Odziv otrok je bil neverjeten, saj so
skoraj brez težav prepoznavali glino, bron
in železo. Spoznali so tudi nekaj novih izrazov, na primer fibula (sponka za spenjanje oblačil).
V praktičnem delu so se otroci razdelili
v štiri skupine in s čopiči odkrivali v mivko zakopane predmete. Pred tem so dobili
jasna navodila, kako se morajo odkrivanja

lotiti: počasi, postopno,
natančno,
predmetov, ki jih
najdejo, pa ne smejo
premikati. Odkrite
predmete smo nato
fotografirali in jih
začeli prepoznavati.
Največ je bilo odkrite lončenine, vmes
pa so bili tudi ostanki rastlin, nabojev in
keramike. Odkrito
lončenino so morali
otroci nato sestaviti
in zlepiti. Tako so se
iz arheologa prelevili še v restavratorja.
Da pa bi znanje prenesli domov, so za
domačo nalogo morali zlepljeno posodico še pobarvati, za
kar jim je Pavla dala
določena navodila.
Tempo delavnice
je bil primeren starosti otrokom, njena
razgibana vsebina in

Ot i so s fotografij
Otroci
f t
fij prepoznavali
li odkopane
dk
predmete.
d t (Foto:
(F t Nataša
N t š
Kovačič)

različne dejavnosti pa so poskrbeli, da se
otroci niso dolgočasili, saj je vsak korak
prinesel nekaj novega in vznemirljivega.
K temu je največ pripomogla arheologinja
Pavla, ki se ji za izvedbo delavnice na tem
mestu tudi javno zahvaljujem.
Pri domoznanski sekciji smo si med
drugimi zastavili cilj, da bomo skušali
preteklost oziroma zgodovino in njene
pomožne vede približati otrokom oziroma
občanom na njim primeren način. Arheološka delavnica je tako ena izmed mnogih,
ki bodo še sledile. Za odrasle bomo v letošnjem letu pripravili tečaj branja gotice
oziroma kurente – stare pisave, v kateri
je zapisanih veliko zgodovinskih virov,
med drugim tudi matične knjige, ki so
glavni vir za rodoslovje. Tečajniki bodo
dobili tudi ustrezno znanje, da se bodo
lahko sami lotili iskanja svojih prednikov
oziroma izdelave družinskega drevesa. O
tečaju boste pravočasno obveščeni.
Najbolj
Delavnici
N jb lj vznemirljivo
i lji je
j bilo
bil praktično
ktič delo,
d l ko
k so se iz
i mivke
i k pokazali
k li prvii predmeti.
d ti D
l i i
so se pridružili tudi nekateri starši. (Foto: Nataša Kovačič)
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Iztok Petrič
Vodja Domoznanske sekcije
Interesnega združenja Naša Lavrica

IZ DELA NAŠIH DRUŠTEV

Božič okoli sveta, koncert OPZ svete Marjete iz
Radomelj in OPZ Čebel'ce župnije Rudnik
V soboto, 12. januarja 2013 smo z
OTROŠKIM PEVSKIM ZBOROM
ČEBEL'CE gostili v cerkvi na Rudniku OTROŠKI PEVSKI ZBOR SVETE
MARJETE iz Radomelj z zborovodkinjo Patricijo Peterlin. Čeprav je majhna
tale naša cerkvica, je bila polna petja,
glasbe, dobre volje, poleg tega, da nam
je malo nagajala elektrika, zaradi katere
smo pozneje začeli. Orgle so delovale,
zato smo kar začeli peti v temi, da smo
dokazali, da lepa pesem ne pozna meja.
Pozneje pa smo priredili koncert. Najprej
se nam je predstavilo 20 otrok iz Radomelj s pesmimi: Adeste fideles – Hitite kristjani, O Tannenbaum – Božično

drevce, Go tell it on the mountain – Poj
na gorah, Caro Gesú Bambino in njihove odlične instrumentalistke: Ana Krušič
Kaplja – orgle, Sandra Žunič – flavta,
Nina Grum in Mirjam Bartol – violina.
Drugi del koncerta smo prevzeli domači
zbor Čebel’ce, zapeli smo: NAŠ BOŽIČ,
EDELWEISS/BELI CVET (Moje pesmi
moje sanje), ANGELI ŽIVIJO (ABBA)
in SIYAHAMBA. Sledili sta skupni pesmi Kaj se vam zdi pastirci in Sveta noč.
Na orglah nas je spremljal Lovro Frelih, na violini Katja Koprivc in na flavti
Jerica Okorn.
Kako je lep občutek opazovati te
majhne obrazke, obarvane z nasmehom

in pričakovanjem petja ter muziciranja.
Najlepše se zahvaljujem našemu župniku gospodu Lojzetu Zupanu za vse gostoljubje in vsem pridnim mamicam, ki so
pripravile odlične dobrote za vse navzoče
ter mamici Jani Suhadolnik za lepo vodenje koncerta.
V soboto, 19. januarja 2013 smo koncert ponovili v Radomljah.
Na koncu gre največja zahvala vsem
staršem, ki svoje otroke spodbujajo v petju, kar nam dokazuje, da je v župniji na
Rudniku še kako prisotna in živa glasba.

OPZ Čebel'ce

OPZ svete Marjete

Združena zbora

za Čebel'ce Veronika Kupljenik

92. letni občni zbor PGD Lavrica
V petek, 18. januarja 2013 smo se prostovoljni gasilci PGD Lavrica zbrali že na

92. letnem občnem zboru. Tudi letos smo
se zbrali v prijetni in domači restavraciji

Si
Simon
Č
Černe (l
(levo)) iin F
Franc M
Martinc
i (d
(desno)) ob
b podelitvi
d li i značke
čk za 60-letno
60 l
ddelo
l v gasilstvu
il
Jerneju Skubicu (v sredini). Posebno zahvalno blagajno za 46 let blagajnika je prejel Ivan Ahčin.
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v središču Lavrice. Poskrbel sem, da je
bil ambient restavracije zopet gasilsko
obarvan; z društvenim praporom, državnimi simboli, nekaterimi gasilskimi pripomočki in najnovejšo pridobitvijo društva
– defibrilatorjem. Skupaj se nas je zbralo
34 udeležencev občnega zbora. Poleg nas
so svoj obisk popestrili tudi številni gostje. Med njimi župan Občine Škofljica
Ivan Jordan, predsednik KS Lavrica Jože
Sebanec, častni predsednik GZ Škofljica
Franc Trtnik, predsednik GZ Škofljica
Simon Černe, namestnik poveljnika GZ
Škofljica Peter Giovani in predsednik
PGD Škofljica Pavel Cigale. Program
je povezoval Tadej Pogačnik. Po minuti
molka za umrlimi člani PGD Lavrica so
sledila številna zanimiva poročila. Najprej je delo predsedstva in organizacije v
minulem letu predstavil predsednik Franc

IZ DELA NAŠIH DRUŠTEV

Župan Ivan Jordan v imenu Občine Škofljica (levo) in Klemen Vider v imenu
Grandvid Hotela (desno) prejemata zahvalo za pomoč pri nakupu defibrilatorja
s strani predsednika PGD Lavrica Franca Martinca.

Martinc, zatem pa je delo poveljstva predstavil poveljnik Peter Adamič. Svoje prvo
finančno poročilu po nastopu mandata je
predstavil Marko Accetto. Delo orodjarja
je nato predstavil Matej Accetto. Poročilo
nadzornega odbora društva je predstavil
Slavko Zupan. Za potrditvami poročil je
sledila beseda gostov. Najprej nas je pozdravil predsednik GZ Škofljica Simon
Černe. Na kratko je predstavil dogajanje na področju gasilstva v celotni zvezi
in nam predal nekaj nalog za izpolnitev
v novem letu. Za njim nas je pozdravil
namestnik poveljnika GZ Škofljica Peter Giovani. Predstavil je delo poveljstva
v celotni gasilski zvezi; od udeležitev na
tekmovanjih do udeležitve na intervencijah in izobraževanjih. Župan Ivan Jordan
je tudi letos izrazil veselje, da se ob vsaki
krizni situaciji lahko vedno najprej obrne
na gasilce. Na kratko je predstavil tudi
delo občine na vseh področjih. Pozdravil
nas je tudi častni predsednik GZ Škofljica
Franc Trtnik, ki je med drugim izrazil navdušenje nad tekmovanjem starih motornih
brizgaln ob lanskoletnem občinskem prazniku, kateremu je prisostvovala tudi ekipa veteranov iz našega društva. Zahvalo
vseh krajanov je predstavil predsednik
KS Lavrica Jože Sebanec, ki je poudaril uspešno sodelovanje našega društva s
KS Lavrica ob organizaciji dneva Lavrice in čistilni akciji. Zadnji izmed gostov,
predsednik PGD Škofljica Pavel Cigale,
je med drugim izrazil dobro sodelovanje
med obema društvoma. Ključna točka
večera so bile volitve v organe Prostovoljnega gasilskega društva Lavrica za

mandat 5 let. Predsednik
je postal Peter Adamič,
podpredsednik sem ostal
še naprej Klemen Vider,
poveljnik je postal Franc Buh, namestnik
poveljnika je postal Janez Jagrič, predsednik disciplinske komisije je postal Simon
Prešeren, blagajnik pa je še naprej ostal
Marko Accetto. Nato pa smo še izglasovali razrešitev vseh dosedanjih funkcij starega vodstva. Pred uradnim zaključkom
smo prisostvovali še podelitvi potrdil in
značk o specialnosti za radiozveze. Sledile so še podelitve zahval. Zahvalo za
pomoč pri nakupu defibrilatorja so prejeli: Občina Škofljica – župan Ivan Jordan,
Picerija Arkada Škofljica, Grandvid Hotel Lavrica in Križman, d. o. o., gradnje
in vzdrževanje. Značko za 60 let dela v
gasilstvu je prejel Jernej Skubic, zahvalo
za 46-letno delo blagajnika pa Ivan Ahčin.

Del živahnega vzdušja.
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Ivanu Ahčinu smo se vsi člani društva tudi
simbolno zahvalili za delo blagajnika. Nabavili smo mu pravo blagajniško skrinjico. Po čisto pravem zaključku občnega
zbora pa smo se vsi poveselili ob okusni
večerji.
Gasilci PGD Lavrica se vsem krajanom, donatorjem in podpornikom zahvaljujemo za uspešno sodelovanje v
minulem letu in si želimo še večjega sodelovanja tudi v letu 2013.
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
Klemen Vider,
podpredsednik PGD Lavrica
Foto: Nina Potokar
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Z baklami k rudniški polnočnici
Nekaj dni pred svetim večerom, ki smo
ga praznovali 24. decembra 2012, smo se
nekateri Lavričani odločili, da se k polnočnici odpravimo kar peš. Hitro se nas je
zbralo ducat najbolj zainteresiranih za ta
podvig. Ker pa smo pomislili, da nas med
potjo ujame tema in da luna ne bi prav nič
kaj dosti svetila, smo se družno odločili za
pripravo bakel. Domače bakle je za ta namen ustvaril Matej Accetto. In prišel je tisti večer, ki smo ga tako težko pričakovali.
Ob dvaindvajseti uri smo se tako zbrali
na Debelem hribu na Lavrici, preverili,

ali imamo vse potrebno s seboj, počakali
še preostale udeležence pohoda in nato z
baklami krenili proti Rudniku. Pot nas je
z Debelega hriba vodila proti Malencam,
kjer smo imeli prvi postanek. Tam smo se
okrepčali in pot nadaljevali proti domači
farni cerkvi na Rudniku. Mnogi smo tudi
prisostvovali polnočni sveti maši in tako
na neki način obeležili to sveto noč. In že
je bil čas, da se odpravimo nazaj, v naše
konce. Nismo potrebovali dosti časa, ko
je napočil trenutek, da udeležence pohoda pogostim z domačo pehtranovo potico.

Po posladku smo zagrizli v hrib in tako
prispeli na cilj. Na cilju pa nikakor nismo
našli razloga, da bi se razšli. Tako smo
se družili in hvalili ta pohod k rudniški
polnočnici, za kar mislimo, da bo postal
tradicionalen. Nadejamo se upanja, da za
prihodnji pohod k polnočnici pridobimo
še nekaj novih obrazov, ki bi dopolnjevali
ta sveti dogodek.
Klemen Vider

K polnočnici z baklami
Že nekaj časa smo se vaščani Gorenjega Blata v adventnem času, ko v naši hiši
gostimo Marijo romarico, dogovarjali, da
bi se polnočnice udeležili z baklami. V letošnjih praznikih in veselem pričakovanju
božiča je bila sprejeta odločitev, da se na
Škofljico k polnočni maši odpravimo peš.
K sodelovanju sem povabila vaščane Gorenjega Blata in sosednjega Gumnišča, ki
so se z veseljem odzvali.
Dne 24. 12. 2012 ob 22. uri se nas je
zbralo 14 vaščanov pri svetem križu na začetku vasi, kjer smo se priporočili za srečno pot. Nato smo se z baklami in lučkami
odpravili na pot. Na vrhu Gumnišča pri
kapelici so se nam pridružili tamkajšnji
vaščani. Na romanju smo se ustavili pri
vsakem znamenju, molili in peli božične
pesmi. V Glinku smo sprejeli še dva udeleženca, tako nas je bilo skupaj 25 pohodnikov. Naše prvo druženje je v nas vzbujalo veselo pričakovanje in mir, katerega
smo bili pozneje deležni pri polnočni maši

v cerkvi sv. Cirila
in Metoda.
Po končani polnočnici smo se pohodniki zbrali pred
cerkvijo, kjer nas
je pozdravil in se
nam pridružil gospod župnik Jože
Tominc. Izrekel je
navdušenje nad tovrstno odločitvijo,
da smo »Blačani«
zbrali pogum in se
odpravili na romarsko pot.
Iz
Gorenjega
Blata so se mlajše družine z otroki, prav
tako peš z baklami odpravile k otroški
polnočnici. Prvi letošnji romarji smo bili
veseli, da nam je podvig uspel. Lahko
rečem, da smo s prav posebno pripravo
na polnočno mašo drugače in bolj polno

doživeli Jezusovo rojstvo.
Sklenili smo, da tovrstna srečanja ponovimo vsako leto in upam, da želja romarjev pohodnikov ne usahne.
Marija Samec

Nastop otroških pevskih zborov v župniji
Ljubljana–Rudnik
V soboto pred nedeljo Jezusovega krsta, ko v katoliški Cerkvi zaključujemo
božični čas, smo bili v župniji Ljubljana–
Rudnik deležni koncerta 24-članskega
Otroškega pevskega zbora svete Marjete
pod vodstvom Patricije Peterlin iz župnije

Radomlje in domačega 18-članskega
zbora Čebel'ce pod vodstvom Veronike
Kupljenik. Ta dogodek nas navdušuje in
utrjuje v prepričanju, da je kljub težavam
pred našim narodom lepa prihodnost, saj
mladi znajo sodelovati in navduševati
14

svoje starše ter dedke in babice, ki so v
soboto zvečer tudi predstavljali večino
poslušalstva.
Mladi pevci in glasbeniki so nas razveseljevali med bogoslužjem, ki ga je
daroval domači župnik Lojze Zupan, na
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orglah pa sta jih spremljala Ana Krušič
Kaplja (Otroški pevski zbor svete Marjete
iz Radomelj) in Lovro Frelih (Čebel'ce).
S pesmijo so nas popeljali pred Jezuščka,
Marijo, Jožefa, pastirje in angele, kot nas
je nagovorila povezovalka Janja Suhadolnik, ki je tudi predstavila oba pevska
zbora in župniji.
Gostujoče pevce iz Radomelj je na orglah spremljala Ana Krušič Kaplja ter instrumentalistke – z violino Nina Grum in
Mirjam Bartol, s flavto pa Sandra Žunič.
Svoje glasove urijo s tedenskimi vajami
po nedeljski deseti sveti maši, po potrebi pa tudi med tednom. V domači župniji
skupaj z veroukarji in katehistinjo pripravijo božičnico, med letom pa imajo dva
koncerta. Občasno tudi sodelujejo s kulturnim društvom Mlin Radomlje.
Kraj Radomlje, ki danes šteje okoli
2.300 prebivalcev (kot naša Lavrica), se
prvič pisno omenja v 14. stoletju. V njem
so se razvili vodni mlini in žage. Radomeljska cerkev je posvečena sveti Marjeti,
ki je zavetnica kmetov in nosečnic. Prva
cerkev se omenja že leta 1391, sedanjo
pa so zgradili med letoma 1739 in 1740.

Radomlje so postale samostojna župnija
šele leta 1969, prej pa so sodile pod kamniško župnijo. Zborček je pred oltarjem
zapel štiri različne božične pesmi – Hitite
kristjani, Božično drevce, Poj po gorah in
Caro Gesu Bambino, ki so prijetno odzvanjale v naših ušesih še dolgo po končani
prireditvi.
Domači Otroški pevski zbor Čebel'ce,
ki ga sestavljajo vsi od najmlajših do
srednješolcev in ga vodi mlada zborovodkinja Veronika Kupljenik, med nami
prepeva že tretje leto. Na orglah ga redno
spremlja organist Luka Povšič, vendar je
bil tokrat odsoten, zato ga je nadomestil
Lovro Frelih. Zbor sodeluje z mladinskim
in mešanim pevskim zborom župnije Rudnik, ki je lani praznovala 225 let samostojne župnije. Z zborom sodelujejo številni mladi instrumentalisti: Jošt Pekolj,
Jerica Okorn, Erazem Izidor Grafenauer,
Špela Velepec, Katja Koprivc, Maša Budič, Polona Černe, Nika Černe, Klara Černe, Lavra Štrumbelj in Aleš Dolinšek.
Čebel'ce so nas pred oltarjem razveselile s pesmijo domačega skladatelja
Naš božič, vsem znanim Belim cvetom

(Edelweiss), Angeli živijo in afriško Siyahamba.
Oba zbora pa sta skupaj zapela nepogrešljivi božični pesmi Kaj se vam zdi,
pastirci vi in Sveta noč.
Kako prijetno, povezovalno, spodbudno ter domoljubno delujejo naše slovenske pesmi, potrjujemo zlasti tisti, ki smo
za nekaj časa okusili tujino med drugimi
narodi in smo se občasno srečevali s takšnimi in podobnimi koncerti ter pri slovenskem bogoslužju v tuji deželi. Zato naj
tudi ta zapis v nas utrjuje potrebo po udeležbi in podpori nadobudnim glasovom, ki
se s takšnim navdušenjem in pogumom s
svojimi pesmimi in recitacijami predstavijo zbranemu občinstvu. Poseben vtis
napravi medgeneracijsko sodelovanje na
naših prireditvah, ki jih organizirajo različne civilne organizacije od upokojencev,
turističnega društva do najmlajših, tako da
so vključene vse generacije. To je prava
stvar za dušo, za domoljubje. O, da bi se
to ohranjalo še naprej v prihodnost, ko nas
med vami več ne bo.
Stanko Klemenčič-Saražin

Zaradi izjemnega zanimanja Župnijska Karitas Škofljica

ponovno organizira brezplačni tečaj

NEGA VAROVANCA V DOMAČEM OKOLJU,
ki bo potekal predvidoma v mesecu marcu ob zadostnem številu
prijavljenih na Škofljici.
Izveden bo v petih delih po štiri ure.
Sladkorna bolezen, možganska in srčna kap, bolezni srca in ožilja, rak, invalidnost in starostne
težave so težke preizkušnje, ki nas spremljajo v vseh življenjskih obdobjih. Bodimo pripravljeni
in podučeni. Pridobljeno teoretično znanje in praktične izkušnje nam bodo močno olajšali in
približali delo negovalca.
Vse dodatne informacije in prijave sprejema
gospa Marija Kraškovic na telefonsko številko 031 391 069.
Prisrčno vabljeni!
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Jubilejni koncert Tržaškega partizanskega pevskega
zbora Pinka Tomažiča v Ljubljani
Gallusova dvorana Cankarjevega doma
v Ljubljani je bila na dveh jubilejnih koncertih ob 40-letnici Tržaškega partizanskega zbora polna do zadnjega kotička.
Prvi koncert je bil razprodan, dodali pa
so ponovitev 1. decembra 2012 in ga tudi
povsem razprodali v treh dneh. Tako zasedena je Gallusova dvorana le ob koncertih
Zlatega abonmaja, ko gostujejo priznani
veliki orkestri iz tujine. Res je, da so bile
cene vstopnic dostopne, pa je le precej
nenavadno, da partizanska pesem po več
kot pol stoletja v glavno mesto še vedno
pritegne na tisoče ljudi iz vse države. Razprodani so bili tudi drugi njihovi koncerti
ob jubileju – v Trstu, Novi Gorici in Zgoniku pri Trstu.
Zanimivo vprašanje za psihologe: kaj je
tisto, kar je pritegnilo več tisoč ljudi, da so

ustvarili izjemno, s čustvi nabito ozračje
v dvorani in prepevali z izvajalci ter jih
nagrajevali z dolgimi aplavzi?
Poslušali smo ubrano petje skoraj stoglavega zbora, v katerem poje vseh 40 let
še 10 prvotnih pevcev in petje prav tako
prekaljenih pevcev Partizanskega pevskega zbora iz Ljubljane, da o pevkah iz skupine Kombinat ne govorimo, saj povzročijo že skoraj evforično navdušenje, kamor
koli pridejo s svojimi pesmimi upora.
Igralca Iztoka Mlakarja je polna Gallusova dvorana nagradila z navdušujočim
aplavzom, prav tako Vlada Kreslina, obiskovalci so se iskreno nasmejali ob skečih igralcev Gojmirja Lešnjaka – Gojca in
Borisa Kobala, ki sta na humoren, a hkrati
trpek način pokazala, kako se zgodovina
spreminja. Seveda samo pri nas.

Izjemen aplavz je požel Tržaški zbor in z
njim vsi preostali nastopajoči s primorsko
himno Vstajenje Primorske, ki jo je napisal dr. Lev Svetek že daljnega leta 1943 za
partizane Devetega korpusa, uglasbil pa jo
je Rado Simoniti. Tako se razlega samo še
pesem Hej brigade v Dražgošah, na Orlah,
na Pohorju in v Ljubljani ob spominskih
prireditvah.
Kot gostje so na triurnem koncertu nastopili še Drago Mislej – Mef, skupine
Dirty Fingers, Kraški ovčarji in The Freakwaves ter slovenski taborniki rodu Modri val Trst Gorica.
Žal pa je le dan po izjemnem koncertu
odjeknila vest, da je umrl Oskar Kjuder,
partizan 9. korpusa, ustanovitelj zbora in
njegov dolgoletni dirigent.
Janez Ogrinc

Tržaški partizanski pevski zbor
zbor, pod vodstvom dirigentke Pie Cah
Cah, z gosti: zborom Kombinat in Partizanskim pevskim zborom iz Ljubljane
Ljubljane, 1.
1
decembra 2012 v Cankarjevem domu.

Moj bend Pastichon
Že kot otrok sem se navduševal nad
glasbeniki, nad glasbo samo. Z velikimi očmi sem gledal kitarista na veselici,
pevca v videospotu ali poslušal basiste na
ploščah.
Pa sem tudi sam kot 7-letni fantič v
roke prijel bas in začel igrati. Najprej
smo igrali v cerkvi pri maši, potem pa
začeli tudi sami pisati pesmi. Takrat še
z otroško tematiko, pozneje ljubezenske
pesmi.

Pri 15 letih smo s prijatelji ustanovili
bend. Začetki so bili kajpada hecni, vendar je bilo zabavno, učili smo se vsak svojega instrumenta, pisali melodije in besedila, ter se fino imeli.
Ker je, tako kot pri vsaki stvari, tudi v
glasbi potrebno vztrajati, posvetiti veliko
časa, volje in energije, je čez čas vse to
mladostniško navdušenje nad »razbijanjem« (kot so to poimenovali moji starši) pri večini članov prenehalo. Študij in
16

preostale zadeve so nas oddaljile in za nekaj časa sem v našem »placu« ostal sam.
Sem edini iz mojega prvega benda, ki sem
še čutil žar do ustvarjanja glasbe.

Bend
Čez nekaj časa sem sklenil ustanoviti
»pravi« bend, ki bo delal svojo avtorsko
glasbo, nastopal itd. Ob sebi sem začel
zbirati glasbenike, ki bi delali zvrst, katere
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ne bi kopirali od drugih bendov, pač pa
poskušali narediti nekaj novega, svežega.
Izklesali smo nekaj »starih« idej, katere
sem delal sam kot basist, kitarist, pianist
pred nastankom benda. Vadili smo, imeli nekaj nastopov in nekako izoblikovali
svoj slog.
Zaradi preveč obveznosti, drugačnega
pogleda na glasbo in pomanjkanja časa
smo se razšli z nekaterimi člani (Leonida,
Matej). Februarja 2009 se je na bobnarski
stolček usedel Primož, dve leti pozneje,
ko je za mikrofon poprijela še Maša, pa se
je dokončno izoblikovala trenutna zasedba Pastichona.
V našem bendu ima vsak član svojo
vlogo. Seveda najprej kot instrumentalist
in kot pevka, pa tudi vse zadeve v zvezi z bendom imamo nekako razdeljene.
Maša piše besedila, Toni daje posnetke na splet, Primož ureja spletno stran,
sam pa skrbim za birokracijo (se menim
za nastope …). Vsak pa dela na idejah
(vokalne, instrumentalne linije), glasbi,
aranžmajih …
Dobra ali pa slaba stvar, kakor vzameš,
je tudi ta, da za vse stvari skrbimo sami.
Dobra stvar tega je, da sam vidiš, pri čem
si in te nihče ne more prinesti naokoli, kar
se, recimo, denarja tiče, je pa res, da nam
te stvari vzamejo veliko časa, poleg samega ustvarjanja glasbe.
Vaje imamo načeloma enkrat tedensko
pri meni doma v Želimljah. Glede na to,
da imamo vsi službe, Maša pa poleg študentskega dela tudi zaključuje s študijem,
smo se zmenili, da je mogoče tudi doma
(vsak sam) veliko narediti. S tem prihranimo na času in gorivu (trije se vozijo v
Želimlje iz Ljubljane).
Vsako vajo posnamemo, potem pa
jo doma vsak sam posluša, analizira. Iz
posnetka skušamo izluščiti dobre stvari.
Tako nastajajo naši »komadi«. Velikokrat »jammamo« (pomeni, da ni zvadeno,
vsak posluša drugega, se prilagaja liniji,
podpira, dela melodijo sproti) in iz tega
nastanejo komadi. Včasih najprej nastane besedilo. Ali pa vokalna ali bas linija
in se naredi komad. Načinov je veliko.
Na vaji potem ponovimo nov komad,
katerega smo delali prejšnjič, poskusimo s kakšnim novim, včasih se lotimo
kakšne priredbe, v glavnem nam nikoli
ni dolgčas.
Imeti bend ni prav preprosto. Zbrati
skupaj štiri ljudi, ki se razumejo med seboj, imajo dovolj časa, volje in energije
za ustvarjanje glasbe, da jim je všeč delati

na način, kakršnega si zamislijo in imajo
skupne cilje. Mnogi se tega ne zavedajo
in ne vedo, kadar igramo na odru, koliko
vseh teh stvari se skriva v ozadju.

Snemanje prvenca
Konec aprila 2012 smo začeli snemati
naš prvi album Kratko ampak sladko v
studiu Evolucija (Simon Jovanovič). Vse
skupaj pa se ni začelo v studiu, temveč že
veliko prej.
Najprej smo določili tiste komade, ki so
se nam zdeli primerni, da pridejo na prvenec, saj imamo avtorskih komadov že skoraj za dve plošči. Potem smo jih premleli,
aranžirali, zvadili in posneli matrice (le-ti
pomagajo med samim snemanjem, da veš,
kateri del sledi prejšnjemu v komadu, kaj
moraš zaigrati).
Primož je na bobne za devet pesmi posnel v dveh dneh in pol, potem sem na
vrsto prišel jaz in z basom posnel v enem
dnevu. Toni in Maša sta svoj del opravila
vsak v treh dneh (Maša je snemala po pol
dneva, ker se glasilke utrudijo). Ko je bilo
to za nami, je na vrsto prišel tonski tehnik
Simon. On je vse najprej zmiksal, nato pa
še »masteriziral«, da je bilo popolno. Nekajkrat nam je dal v »predogled«, da smo
še sami pokomentirali, izbrali »sound« in
stvar je hitro stekla.
Potem je na vrsto prišla sama naslovnica. Pogovorili smo se z dvema dizajnerjema, izbirali ideje. Hoteli smo nekaj
preprostega, nežnega. Na tem tudi temelji
naslovnica našega albuma. Pa tudi knjižica v ovitku ni klišejska, saj se razgrne na
poseben način.

Cilji
Za promocijo se trudimo po svojih
najboljših močeh. Izvajamo jo tako, da
hodimo na intervjuje po radijskih postajah (Val 202, radio Odmev, radio Univox), nastopamo po slovenskih klubih,
barih, poskusimo ažurirati spletno in
FB stran …
Naš cilj je ustvarjati kakovostno avtorsko glasbo. To je povedano z nekaj besedami. Poleg tega pa seveda sodi zraven še
(če le Bog in dobrosrčnost organizatorjev
da) čim več nastopov, uvrstitev na kakšen
poletni festival, radijske, mogoče televizijske valove, prodati kakšen naš CD.
Upamo pa seveda, da bo všeč tudi poslušalcem. Sčasoma smo spoznali, da je
tudi manj več, »simpl je nartabulš« in v
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samih melodijah, aranžmajih nehali toliko
komplicirati, tako smo to počeli od začetka. Iščemo neko vmesno pot, sredino. Želimo zadostiti poslušalcu in vseeno dodati
delček progresivnosti.
Odločili smo se, da delamo avtorsko
glasbo. Če bi preigravali razne hite od
drugih bendov, bi verjetno dobili več špilov, posledično verjetno kakšen evro več
zaslužili. Mnogi se poslužujejo tega, vendar pa s tem ne pustiš pečata. Nisi zapisan
v zgodovino, da si naredil nekaj novega,
nekaj svojega. S tem, ko smo posneli avtorski CD, imamo nekaj svojega, česar se
boš vedno spominjal in še čez nekaj desetletij poslušal in užival trenutek. To ne
uspe vsakemu!
Je pa težko dobiti nastop. Razlogov je
več: nihče te ne pozna, skoraj vsakemu
organizatorju je težko plačati nekemu
neznanemu bendu z avtorsko glasbo že
za potne stroške, pa čeprav se po navadi
na koncerte vozimo vsaj 100 kilometrov
iz Ljubljane. Pa lastniki klubov in barov
pravijo, da se ne izplača, ker ne bo poslušalcev/gledalcev, pa trenutna recesija
in čas, v katerem smo, ki je zelo neprijazen do glasbenikov in raznih avtorskih
projektov …
Mi smo le en del glasbene scene in
kljub vsem problemom, težkim časom
za glasbenike, recesiji, na tem (in vseh
preostalih področjih) še vseeno vztrajamo v tem, kar počnemo. V tem, kar radi
počnemo. To delamo s srcem, dobro voljo in entuziazmom, ter z mislijo, da je
tudi Nirvana na prvem koncertu imela
le nekaj poslušalcev (kot zanimivost napišite »nirvana's first show« v YouTube
iskalnik).
Kar nas vleče naprej je tudi vsaka majhna pozornost, majhen korak v napredku.
Pa naj bo to, da nekdo pohvali tvojo
glasbo, kupi ploščo, nekdo napiše dobro
recenzijo o našem albumu, da se naučiš
neko dobro linijo na bas kitari, ki ti je prej
delala probleme, ali pa, da te nekdo pokliče in ti ponudi nastop.
Torej, če imaš v sebi kaj glasbene žilice, ti srce ne da miru, da bi pel, igral ali
se naučil igrati kitaro ali bobne ali kateri
koli drug instrument, predlagam samo, da
sledi svojemu srcu, svojim sanjam, kajti
le tako si lahko srečen. Če te stvar veseli,
pa vztrajaj in dosegel boš srečo in sanje.
Jernej Podlogar

IZ DELA NAŠIH DRUŠTEV

»Živimo skupaj« z bencinskim servisom
Škofljica–Pijava Gorica
Novica, da se bo gradil na Škofljici bencinski servis, je ne tako dolgo nazaj pomenila izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev v lokalni skupnosti, zaposlenih, ki
prihajamo v škofljiško občino v službo,
in tudi številnih dnevnih tranzitnih voznikov. Danes je to dobro znana »točka«
za točenje različnih vrst »goriv«, druženje
in zadovoljevanje številnih infrastrukturnih potreb, ki jih imamo ljudje. Že takoj
na začetku delovanja, so v bife na kavico
začeli odhajati tudi naši stanovalci, stanovalci CUDV Draga, enote Dom Škofljica, ki jim kavica ali tudi sladoled pomeni

višek sprehoda in dobro motivacijo za
pot nazaj do Doma. Okoli novega leta so
zaposleni na BS Škofljica–Pijava Gorica
naše stanovalce prijetno presenetili z darilom. Podarili so dvesto evrov za nakup
gospodinjskih aparatov. To je za Dom
dobrodošla pridobitev, saj je v domu tudi
učna kuhinja«, kjer pogosto prijetno zadiši in gospodinjski aparati olajšajo delo.
Nekateri stanovalci, ki so že v letih, tudi
potrebujejo posebej pripravljeno hrano
in tudi tu je potrebno imeti pripomočke.
Zaposleni na BS Petrol Škofljica–Pijava
Gorica so res izjemni ljudje, z velikim

čutom tako za delo z ljudmi, še posebej
pa se potrudijo, ko gre za ljudi s posebnimi potrebami. Še posebej so gostoljubnost zaposleni izkazali s predajo »čeka«
in seveda zelo pomembnim povabilom na
kavo letos v januarju. Ponovno je do izraza prišla izjemna prijaznost in odprtost
vseh zaposlenih na BS. Hvala za denar,
hvala za prijaznost, še posebej pa hvala,
da ste se spomnili prav na naše stanovalce,
stanovalce Doma Škofljica.
Alenka Golob, vodja IVO

Ali res Dan državnosti in enotnosti –
ter drugi državni prazniki
S prazniki obujamo spomine na pretekle dogodke, krepimo našo državno
in domovinsko zavest, utrjujemo naš
smisel življenja v danem času in kraju
naše domovine, ki smo jo poimenovali
z Republika Slovenija, naša domovina,
naša država.
Pripadnost državi izkazujemo navzven
tudi z izobešanjem državne zastave (poleg
grba, ki je že na sami zastavi, in himne),
ki je simbol države in se javno izobeša ob
zato določenih državnih praznikih. Zakonsko smo se opredelili za šest državnih
praznikov, ob katerih se zastave izobešajo
tudi na stanovanjskih stavbah, in sicer:
8. februarja – Slovenski kulturni
praznik,
27. aprila
– Dan upora proti
okupatorju,
1. in 2. maja – Praznik dela,
25. junija
– Dan državnosti ter
26. decembra – Dan državnosti in
enotnosti.
Zastava pa je v skladu z 12. členom
Zakona o grbu, zastavi in himni …, objavljenem v Uradnem listu RS št. 67, z dne
27. oktobra 1994 (dostopno na spletnem
portalu najdi.si), stalno izobešena na stavbah (poslopjih) uradnih prostorov državnih organov, organov lokalnih skupnosti,
lahko pa tudi na drugih javnih objektih.

V drugih primerih (državni prazniki in
obiski) pa se državna zastava izobesi tudi
na stanovanjskih hišah ter na drugih
primernih krajih in je izobešena ves čas
praznikov, kar je določeno v 13. in 14.
členu navedenega zakona. Seveda pa zakon te obveznosti državljanov ne sankcionira s kaznijo, če je ne izpolnimo, ker se
predpostavlja naša državljanska zavest in
dostojanstvo pripadnosti naši domovini,
Republiki Sloveniji. Žal pa temu ni tako.
Na nedavni državni praznik Dan državnosti in enotnosti, ki ga znamo in zmoremo vsi izrabiti kot dela prost dan, smo
pozabili na svojo državljansko (domoljubno) zavest in pripadnost domovini z
izobešanjem zastave z grbom. Od odcepa
avtocestnega obroča do konca Lavrice,
skozi Sela, Srednjo vas in Orle je bilo na
ta dan izobešenih vsega 11 zastav. Seveda
so pri tem izvzete zastave, za katere so poskrbeli občina in društva (gasilci). Zakaj
o tem pišemo v Glasniku, ko pa imamo
že dovolj drugih težav in država jih ne
rešuje? Kako naj jo imamo potem radi?
Prav zato je potrebno ozaveščanje, spodbujanje in opogumljanje k državotvorni
drži vsakega od nas tudi po tej poti, saj
moramo spremembe, ki jih tako nestrpno
(z demonstracijami) pričakujemo z vrha
politike, začeti pri sebi, kajne? Ni prav,
da takšen praznik, ki smo si ga priborili z
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enotnostjo in v tistih razmerah s precejšno
mero poguma, tako zanemarjamo.
Zanemarjamo lastno, sicer res mlado in
po površini majhno državo in se vedemo
do nje, kot da še vedno ni naša, da je neka
tuja, čeprav je bogata z lepotami, ki se jih
očitno zavedamo le tisti, ki nam je dano
potovati po svetu. Resnica je, da smo bili v
vseh dotedanjih državnih tvorbah le nacija
brez lastne države, o kateri so sanjali, o
njej pisali pesmi upanja, spodbude, eseje
in želje mnogi naši predniki. Vedno, do
pred dvaindvajset let nazaj, so nam gospodovali drugi. In nekako smo se navadili,
da je gospodarja potrebno 'okoli prinesti',
zato države tudi ne znamo ljubiti, kot bi jo
morali in do nje izpolnjevati svojih obveznosti. Vendar domovina smo njeni ljudje,
torej jaz in ti in on, mi vsi. Med seboj se
v ožjem krogu še znamo razumeti in zakaj se ne bi mogli v širšem domovinskem
smislu, se sprašujemo na ta praznični dan
z besedami spodbude in poguma, da ne
obupamo niti nad seboj niti nad drugim.
Toda storimo nekaj tudi za skupno dobro nas vseh, ki živimo v tej prelepi moji,
naši domovini. Za začetek si zapomnimo
dneve praznikov, ko moramo izobesiti
zastavo in to tudi storimo. V srcu nam
bo lepo, saj bo vedno več zastav veselo
plapolalo, če jih bomo s ponosom in pogumno izobesili. Lahko smo ponosni na
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Na podlagi določil Zakona o kmetijstvu (Ur. list RS št. 45/08, 57/12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), 13. člena Pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje, spodbujanje in razvoj
podeželja v Občini Škofljica (Uradni list RS, št. 84/07), Mnenja ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o skladnosti
sheme državne pomoči »Programi za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v Občini Škofljica 2007 – 2013«, št priglasitve:
K – BE084-5874602-2007 ter Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2013 (Ur. l. RS, št. 100/2011 in 83/12), objavlja Občina
Škofljica

JAVNI RAZPIS
za dodelitev sredstev za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja
v Občini Škofljica za leto 2013
I. PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa so nepovratna sredstva, ki se bodo dodeljevala za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v Občini Škofljica.
Državne pomoči se dodeljujejo za naslednje namene:
1. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
Predmet podpore:
Predmet podpore je izobraževanje in usposabljanje kmetov in članov njihovih družin oz. gospodinjstva; prijavljajo se izvajalci
storitev kot so KSS, ZGS, zavodi in druge organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva in
gozdarstva.
Prijavitelji so lahko tudi društva, ki so vključena v razvoj podeželja in organizirajo posamezna izobraževanja s področja kmetijstva
in gozdarstva.
Upravičeni stroški:
– Sredstva se dodelijo za kritje stroškov organiziranja programov usposabljanja (predavanja, tečaji, strokovne ekskurzije,…)
– Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani se sredstva dodelijo za honorarje za storitve, ki ne spadajo med trajne
ali občasne dejavnosti, niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja.
– Izmenjava znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav, sejmov, ter sodelovanje na njih.
– Stroški na področju širjenja znanstvenih dogajanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi,…).
– Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega
proizvoda (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Upravičenci do sredstev:
Do sredstev so upravičene nevladne organizacije in organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti tega ukrepa in opravljajo
dejavnost na območju občine.
Znesek razpisanih sredstev znaša 3.000,00 €.
2. Naprava pašnikov
Predmet podpore:
Sredstva so namenjena urejanju pašnih površin in podpori pašnemu in kosnemu izkoriščanju travne ruše. Sredstva se dodelijo za:
– novogradnjo pašnika, ki ne sme biti manjši od 1 ha in za katerega je potreben izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del,
opreme in tehnologije paše,
– obnovo pašnika, starejšega od 10 let, (zemljišče ne sme biti manjše od 0,5 ha razširitev obstoječega pašnika,
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Upravičeni stroški:
– stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ali leseno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke;
– stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanje zemljišča (stroški strojnih storitev);
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do sredstev:
Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za
kmetijstvo in imajo sedež v Občini Škofljica.
Znesek razpisanih sredstev znaša 5.000,00 €.
3. Sofinanciranje plačila zavarovalnih premij
Predmet podpore:
Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev kot državne pomoči za sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje
živali za primer bolezni v letu 2013.
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje izgub, ki jih povzročijo bolezni živali ali napad škodljivcev.
Upravičenci morajo izpolnjevati specifične pogoje, določene v Uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za tekoče leto.
Upravičenci do sredstev:
Upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje so kmetijska gospodarstva, ki sklenejo
zavarovalno pogodbo za tekoče leto.
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša: 1.500,00 €.

II. POGOJI IN KRITERIJI ZA DODELITEV DRŽAVNE POMOČI:
Splošni pogoji:
a) Upravičenci lahko pridobijo sredstva za posamezne namene le pod pogojem, da podajo izjavo o kumulaciji pomoči, da za
posamezen namen niso prejeli sredstev iz državnih ali mednarodnih virov ali drugih virov. V kolikor se je upravičenec prijavil
še na druge javne razpise za isti namen in čaka na odgovor, mora to navesti v svoji vlogi. Pri dodeljevanju državnih pomoči
se upoštevajo pravila, ki prepovedujejo preseganje kumulacije državnih pomoči nad dovoljeno intenziteto pomoči.
b) Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Škofljica in še niso bili izvedeni.
Investicije ne smejo biti pričete pred podpisom pogodbe o dodelitvi sredstev.
c) Če je upravičenec - majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti
dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.
d) Mikropodjetja ter mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju
Občine Škofljica, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1ha primerljivih
kmetijskih površin, ki ležijo na območju Občine Škofljica.
e) Investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev.
f) Pri upravičenih stroških se upošteva nakup za novo in rabljeno opremo/stroje/material. Ne upošteva se lastni material ali
lastno delo.
g) V kolikor je upravičenec davčni zavezanec, se pri upravičenih stroških od bruto osnove odšteje davek na dodano vrednost
(osnova za državne pomoči je odbitek davka od upravičenih stroškov).
h) Če dodeljena sredstva niso porabljena namensko, jih mora prejemnik vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se
obračunavajo od dneva plačila upravičencem do dneva vračila sredstev.
i) Pomoč se lahko dodeli le za kmetijsko gospodarstvo ali združenje, ipd., ki ni podjetje v težavah.
j) Subvencije se bodo izplačevale kot nepovratna sredstva.
k) Za ostala določila se upoštevajo pravila Pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja
v Občini Škofljica,
l) Vsa dokazila (račune) o plačilu storitev je potrebno dostaviti najkasneje do 20.11.2013.
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III. NAJVEČJA INTENZIVNOST POMOČI:
1. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju.
– pomoč lahko krije do 100 % stroškov na področju izobraževanja, usposabljanja, svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani,
organizacije forumov, tekmovanj, razstav, sejmov, publikacij, spletišč, stroške na področju nadomeščanja. Pomoč se dodeli v
obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
2. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo – naprava pašnikov:
– do 50 % upravičenih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi,
– do 40 % upravičenih stroškov za ostala območja.
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij:
– Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje živali za primer bolezni znaša razliko do 50% upravičenih stroškov
obračunane zavarovalne premije s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
Najnižji znesek, ki ga lahko prejme upravičenec, je za tehnično podporo kmetom in napravo pašnikov 400,00 €, za pomoč pri
plačilu zavarovalnih premij pa znaša najnižji znesek 25,00 €.
Najvišji zneski intenzivnosti pomoči pa so:
– 1.000,00 € za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju,
– 2.000,00 € za napravo pašnikov,
– 350,00 € za plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje živali za primer bolezni.

IV. MERILA IN KRITERIJI:
Merila za dodelitev državnih pomoči po uredbi za skupinske izjeme – naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo:
– standard kmetijske pridelave,
– starost in status upravičenca,
– delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe,
– območje v katerem leži kmetijsko gospodarstvo.

V. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291
Škofljica in sicer vključno do 30. aprila 2013 (datum žiga pošte). Za plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje živali pa je skrajni
rok za oddajo vlog 15. 11. 2013. Po tem datumu lahko upravičenci oddajo vloge le v primeru, če bo zavarovanje sklenjeno med 15.
11. 2013 in 31. 12. 2013. Te vloge bodo obravnavane in izplačane v januarju 2014.
K vlogi je potrebno priložiti vse dokumente, ki jih kot obvezna dokazila zahteva razpisna dokumentacija in so navedeni na obrazcu
»vloga«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov vlagatelja.
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z obvezno navedbo na prednji strani ovojnice »NE ODPIRAJ - RAZPIS ZA RAZVOJ
PODEŽELJA«. V oklepaju je potrebno navesti vrsto ukrepa a) zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju, b) naprava
pašnikov, c) plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje živali. V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več namenov, mora
biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti.

VI. ODPIRANJE VLOG
Odpiranje vlog vodi Komisija za kmetijstvo, gospodarstvo, finančne in pravne zadeve in bo izvedeno v mesecu maju 2013, za
ukrep – sofinanciranje plačila zavarovalnih premij pa tudi meseca novembra.
Na odpiranju komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno
izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 8
dni dopolnijo.
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VII. ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah s sklepom odločila občinska uprava Občine Škofljica,
o pritožbi zoper ta sklep pa župan Občine Škofljica.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v V. točki besedila tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija za posamezni
namen in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije
za posamezni namen,
– ki jih bo področna komisija na podlagi meril za ocenjevanje in vrednotenje ocenila kot neustrezne.
Občina Škofljica bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog.

VIII. SKLENITEV POGODBE
Medsebojne obveznosti med Občino Škofljica in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo.

IX. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO
DOKUMENTACIJO
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnih rokov dosegljiva na spletni strani Občine Škofljica: http://www.
skofljica.si in v sprejemni pisarni občine, na Šmarski cesti 3, kjer jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur (ponedeljek,
sreda in petek med 8. in 12. uro, ob sredah tudi med 15. in 17. uro).

X. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani po telefonu oziroma e- pošti vsak delovni dan od 9.00 do
12.00 ure, pri Brigiti Marinšek, e-pošta: brigita.marinsek@obcina.skofljica.si, telefon: 360 16 18.

Datum: 22. 1. 2013
Številka: 330-02/2013

Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan
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IZ DELA NAŠIH DRUŠTEV
marsikaj, kar smo skupaj dosegli v teh
'dvajsetih' letih, to vemo vsi, vendar se
tega ne zavedamo dovolj. Domovina si
zasluži, da smo nanjo ponosni, saj je vendar naša in samo ena je naša domovina,
kot vrednota, ki nas mora povezovati v
enotni narod, ki si lahko sam piše postavo
in tako gradi svojo prihodnost zase in za
prihodnje rodove. Imejmo jo torej radi in
jo spoštujmo tudi tako, da izpolnjujemo

do nje vse naše dolžnosti in ne, da na demonstracijah samo zahtevamo, kaj mora
država storiti za nas. Človek prepotuje
pol sveta in ugotovi, da je ni lepše dežele
na svetu, tako raznolike pokrajine s tolikim naravnim bogastvom, kar zagotovo
ne more biti naključje. Razmislimo tudi
o tem, da smo kot ljudje dolžni ustrezno
odgovoriti na ta izziv, ki je postavljen pred
nas v tem zemljepisnem območju.

Te besede so napisane v upanju, da bodo
v vas prebudile zavest ljubezni do prelepe,
edine in samo naše domovine, ter bo že ob
slovenskem kulturnem prazniku 8. februarja viselo veliko več zastav, kot ob zadnjem državnem prazniku 26. decembra.
Stanko Klemenčič-Saražin, Lavrica

Otroška delavnica v Smrjenah
V soboto, 12. januarja je v novopridobljenih prostorih vaške skupnosti v Smrjenah v organizaciji Društva Vas potekala
prva otroška delavnica v letu 2013. Mali

spretni prstki so z veliko domišljije in nekaj pomoči s strani mamic izdelali vrsto
lutk iz kartonastih tulcev. Najbolj priljubljenim zajčkom je na koncu družbo

delalo še nekaj razbojnikov, medvedkov,
dolgolasih princesk in drugih gospodičen
ter celo robot. Poleg ustvarjanja smo se v
prijetnem vzdušju zabavali s poslušanjem
otroških pesmic in sladkanjem z domačimi piškoti.
Novi prostori, namenjeni vaškemu druženju, so se izkazali za pomembno pridobitev tudi za druženje najmlajših v teh
zimskih dneh. Z otroškimi delavnicami
bomo nadaljevali vsako drugo soboto v
mesecu do poletja. Naslednjič se vidimo
9. februarja, ko bomo izdelovali pustne
maske.
Pridružite se nam!

Končni izdelki (A. Markov)

Udeleženci delavnice (A. Markov)

Alenka Markov

VABILO!
Vabimo Vas na predstavitev rezultatov raziskovalne naloge s področja onesnaženosti kmetijskih tal na območju vodarne Brest ter na predstavitev pravil za kmetovanje na vodovarstvenem območju (VVO) Ljubljanskega
barja v rastni sezoni 2013.
Predavanje bo v torek, 19. februarja 2013 ob 9.00
uri v Vrbljenah 57 (Gasilski dom pri hipodromu)
Predstavniki Kmetijskega inštituta Slovenije vam bodo
predstavili rezultate raziskave onesnaženosti tal na območju vodarne Brest, ki jo izvajajo od leta 2005. Na
podlagi rezultatov raziskave boste seznanjeni tudi z
osnovnimi priporočili glede uporabe FFS v rastni sezoni 2013.
Na predavanju boste seznanjeni tudi z aktualnimi novostmi glede pravil kmetovanja na VVO Ljubljansko
barje. Predstavljena vam bodo pravila kmetovanja, ki
na VVO Ljubljansko barje veljajo v letu 2013 na podlagi lani sprejete uredbe, seznanjeni pa boste tudi z

novostmi glede izplačil nadomestil za kmetovanje na
najožjih vodovarstvenih območjih (VVO I).
Program:
09.00–10.00 Spremljanje onesnaženosti tal kmetijskih
zemljišč na območju vodarne Brest
Predavatelja: dr. Andrej SIMONČIČ, Janez SUŠIN
10.00–11.00 Pravila kmetovanja na VVO Ljubljansko
barje
Predavatelj: Janez SUŠIN
Vabljeni!
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Pripravil:
Zlatko Krasnič

Vodja odd. za
kmetijsko svetovanje:
Tomaž Močnik

ZGODOVINSKI KOTIČEK

France Prešeren v sliki
Vsako leto se na začetku februarja spominjamo pesnika dr. Franceta Prešerna.
Njemu v čast se na obletni dan njegove
smrti odvijajo številni kulturni dogodki, v
zvezi z njimi in obletnico pa tudi pogosteje videvamo likovne upodobitve pesnika,
ki nam je zapustil bogato zbirko pesnitev.
Bogato zbirko portretov Prešerna pa so
nam zapustili mnogi likovni umetniki. Čeprav je teh podob resnično veliko, pa je
ironija, da pravzaprav ne vemo, kako je
pesnik v resnici izgledal. Ne obstaja nobena podoba, za katero bi bilo nedvomno,
da je nastala v času Prešernovega življenja, po njegovi smrti pa so se upodabljanja
kar vrstila. Nekaj podob je izdelanih po
spominu, nekaj celo po študiji fotografij
pesnikovih sorodnikov. Najbolj poznana
slikarska upodobitev Franceta Prešerna je
slika, ki je nastala leto po pesnikovi smrti,
naslikal pa jo je Franz Kurz von Goldenstein. Podoba je nastala po slikarjevem
spominu, saj je Goldenstein Prešerna
osebno poznal in se z njim pogosto družil.
V precej dobrem spominu pa se nam je
ohranila risba Rudolfa Španzla, ki je leta
1991 pripravil portret za nekdanji bankovec za tisoč tolarjev. Španzel je za svoj
izdelek zbral vse dosegljive Prešernove
portrete in drugo dokumentacijo, da bi
oblikoval obraz, ki bi čim boljše krasil
bankovec.
Med kiparskimi deli je nedvomno najbolj poznana in najbolj obiskana skulptura
na Prešernovem trgu. Ob stoletnici pesnikovega rojstva so želeli v Ljubljani postaviti spomenik, vendar pa je to uspelo s petletno zamudo. Na natečaju, na katerem je
sodelovalo šest kiparjev, je bil izbran Ivan
Zajec, ki je zasnoval celopostavno podobo
Prešerna s knjigo v roki in v družbi muze
pesništva.
Poleg teh najbolj znanih upodobitev
pa obstaja še cela vrsta Prešernovih portretov, ki so nastali pod rokami likovnih
umetnikov. Med bolj poznanimi imeni so
zagotovo kiparji Lojze Dolinar, Alojzij
Repič in Alojz Gangl ter slikarji Ivan Grohar, Maksim Gaspari, Saša Šantel, Miha
Maleš, Božidar Jakac in Avgust Černigoj.
Večina naštetih umetnikov je izdelala celo
več kot en primerek pesnikovega portreta,
kar dodatno kaže na izredno priljubljenost
upodabljanja Prešerna. Pri tem morda ni
odveč tudi podatek, da je slovenska umetnostna zgodovina namenila največ študij portretov prav Prešernovi podobi, saj

Portret Franceta Prešerna, avtor Maksim Gaspari, 1940

obstaja kar nekaj knjig, ki obravnavajo to
tematiko.
Med vsemi znanimi in neznanimi umetniki, ki so se lotili zahtevne naloge prikazati Prešernovo podobo, ne smemo pozabiti na Matevža Langusa, za slovensko
umetnost pomembnega slikarja prve polovice 19. stoletja. Langus je bil Prešernov
prijatelj, s katerim sta bila skupaj v ljubljanskem Kazinskem društvu. Prešeren
je slikarja večkrat obiskal v njegovem ateljeju na Starem trgu v Ljubljani, kamor je
med drugim hodil opazovat tudi nastajajoči portret Primičeve Julije, ki ga je Langus naslikal leta 1834. Zanimivo je tudi,
da je Prešeren prav pri Langusu spoznal
svojo poznejšo ženo Ano Jelovšek. Da sta
bila pesnik in slikar dobra prijatelja, priča
tudi dejstvo, da je Prešeren Langusu posvetil sonet Marskteri romar gre v Rim, v
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Kompostelje … z akrostihom »Matevžu
Langusu«. Čeprav sta bila umetnika neločljivo povezana, pa Langus ni zapustil
Prešernovega portreta. Znano je, da so ga
nagovarjali, naj naslika svojega prijatelja,
pa se mu pesnik ni pustil portretirati. Tudi
prošnje, naj portretira Prešerna na mrtvaškem odru, niso prinesle sadov. Menda je
bolezen Prešerna tako spremenila, da si ni
bil več podoben in ga zato slikar ni želel
naslikati.
Čeprav prave Prešernove podobe nimamo, ni vzroka za žalovanje, saj nam
je sam pesnik zapustil dovolj bogato paleto umetniških stvaritev. Dejstvo, da ne
vemo, kako je pesnik izgledal, nanj meče
luč skrivnostnosti – in ta se velikim ljudem
poda …
Nataša Kovačič

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

Sesalci na sprehodu po Ljubljanskem barju
Na sprehodu po Ljubljanskem barju lahko večkrat opazujemo skupine srn, ki se
pasejo po travnikih in poljih. V nasprotju
z bolj samotarsko gozdno srnjadjo, se tista
na Barju združuje v trope, ki lahko štejejo
od 10 do 30 živali. Več glav več vidi in
to je v odprti krajini še kako pomembno.
Najprej se srni z mladiči pridružijo srnjak
in njeni lanskoletni mladiči, nato pa se
več takšnih družinskih enot združi v trop.
Za skrivališča uporabljajo barjanske srne
grmišča, mejice, zaraščene jarke in koruzo. Tako se včasih zgodi, da iz grma pred
nami skoči srna in steče v daljavo. Poleg
srn, lahko pogosto preplašimo tudi poljskega zajca, ki počiva v izkopani jamici
med travniškim ali grmovnim rastlinjem.
Podnevi so zajci aktivni le v času parjenja,
sicer pa ležijo tesno pri tleh in s poleglimi
uhlji. Zaradi varovalne barve jih je mirujoče zelo težko opaziti. Ponoči se hranijo
z zelišči in travami, če teh primanjkuje pa
tudi s poljščinami. Hranit se lahko gredo
več kot kilometer daleč. Odrasel zajec se
ponavadi giblje na približno 300 ha velikem območju.
Ob Ljubljanici lahko pogosto opazimo
prav nič plašne kosmate živali, ki na prvi
pogled spominjajo na bobre. To so nutrije.
Prihajajo iz Južne Amerike, v Notranjih
Goricah pa so jih gojili zaradi njihovega
lepega krzna. Uspelo jim je pobegniti s
farme in tako so se razširile po Ljubljanskem barju. Hranijo se z rastlinami, tudi
poljščinami, občasno pa še s školjkami,
raki, dvoživkami in ptičjimi jajci. Poleg
vpliva na domače rastlinstvo in živalstvo,
lahko škodljivo vplivajo tudi na rečne
bregove. Vanje namreč izkopljejo brloge
in tako destabilizirajo brežine. Njihovo
število na Ljubljanskem barju še kar narašča, populacije nutrij pa so prisotne tudi
drugod po Sloveniji.
Poleg nutrije lahko sicer na Ljubljanskem barju ob vodah srečamo tudi precej manjšo, a prav tako tujerodno pižmovko. Vidro, domorodno lepotico, pa
bomo le stežka opazili, saj je predvsem
nočno aktivna in zelo plaha. Njeno prisotnost nam ponavadi nakažejo iztrebki pod mostovi ali na vidnih mestih ob
vodi, s katerimi označuje svoje ozemlje.
Je plenilka, ki ji teknejo predvsem ribe,
poje pa tudi kakšnega raka ali dvoživko, pa školjke, želve, ptiče, male sesalce
in žuželke.

Foto: Elo Mihevc

Predvsem nočno aktivni so tudi nekateri
drugi veliki sesalci, ki domujejo tudi na
Ljubljanskem barju. Divje svinje živijo
sicer predvsem v okoliških gozdovih, a se
pridejo včasih hranit na barjansko ravnico. Poleg poljščin, jim teknejo tudi podzemni deli drugih rastlin, deževniki, ogrci in
drugi talni nevretenčarji, lotijo pa se celo
mrhovine. Ponoči bi lahko naleteli tudi na
šakale, ki so po videzu nekoliko podobni
volku, le da so manjši, imajo krajše noge
in daljša ušesa. Oglašajo se z visokim
zavijanjem in bevskanjem. Hranijo se z
mrhovino, malimi sesalci, žuželkami, pa
tudi s sadjem.
Številčnejši od velikih pa so na Ljubljanskem barju seveda mali sesalci.
Ker večinoma urno švigajo po tleh in se

ob našem zanimanju zanje nemudoma
skrijejo v luknjo, težko razločimo, ali
je bila to miš, voluharica, ali pa morda
celo rovka. Medtem, ko sodijo miši in
voluharice med glodavce, in se hranijo
predvsem s semeni, pa so rovke žužkojede. Prepoznamo jih lahko po dolgem in
zašiljenem gobčku. Mednje spada tudi
eden najmanjših sesalcev na svetu – etruščanska rovka. Njene ostanke so našli
na Ljubljanskem barju v izbljuvku sove,
ki pa je rovko verjetno uplenila kje na
Primorskem.
Ljubljansko barje nam vsekakor ponuja
mnogo zanimivega. Če hodimo naokrog
z odprtimi očmi in ne ustvarjamo hrupa,
lahko vidimo marsikaj. Kdo ve, morda pa
uzremo celo kakšno divjo mačko?

V mesecu februarju bo KP Ljubljansko barje v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Ljubljana in Kmetijsko svetovalno službo, Enota Vrhnika in
Enota Podpeč pripravil tri predavanja v okviru projekta »Prodajamo dobrote
naših kmetij«. Predavanja so namenjena spoznavanju s Krajinskim parkom
Ljubljansko barje in njegove povezanosti in odvisnosti od trajnostnih načinov
kmetovanja. Predstavljene bodo strateške usmeritve za razvoj podeželja v
programskih dokumentih parka in načini, kako lahko javni zavod kot upravljavec parka pomaga pri prodaji kmetijskih pridelkov in izdelkov. Izvedeli boste
kakšni so podjetniški pristopi v trženju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter
kakšne priložnosti bo za razvoj dodatnih (poslovnih) priložnosti na podeželju
prinesla Skupna kmetijska politika EU v naslednjem finančnem obdobju. Termini predavanj so objavljeni tudi na naši spletni strani. Vljudno vabljeni!
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Spoštovani!
Krajinski park Ljubljansko barje Vas v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Ljubljana in Kmetijsko svetovalno službo, Enota Vrhnika in Enota Podpeč, vabi k udeležbi
na predavanjih v okviru projekta »Prodajamo dobrote naših
kmetij«

• 19. februar 2013, Osnovna šola Ivana Cankarja na Vrhniki,

Predstavljene bodo naslednje teme:
• Skupna kmetijska politika 2014-2020 kot podpora prizadevanjem za razvoj dodatnih (poslovnih) priložnosti
na podeželju
• KP Ljubljansko barje kot podporno okolje za trženje
proizvodov in storitev kmetij v parku
• Podjetniški pristopi v trženju proizvodov dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah

Andrej Medved, KM Zavod: Podjetniški pristop v trženju
proizvodov dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

Termini predavanj:
• 5. februar 2013, Osnovna šola Ivana Cankarja na Vrhniki,
ob 19. uri:
dr. Boštjan Kos, KM Zavod: Skupna kmetijska politika
2014-2020 kot podpora za razvoj dodatnih (poslovnih)
priložnosti na podeželju
Barbara Zupanc in Anja Oven, KP Ljubljansko barje: KP
Ljubljansko barje kot podporno okolje za trženje proizvodov in storitev kmetij v parku

ob 19. uri:
dr. Boštjan Kos, KM Zavod: Skupna kmetijska politika
2014-2020 kot podpora za razvoj dodatnih (poslovnih)
priložnosti na podeželju

• 26. februar 2013, Kulturni dom Podpeč, ob 10. uri:

dr. Boštjan Kos, KM Zavod: Skupna kmetijska politika
2014-2020 kot podpora za razvoj dodatnih (poslovnih)
priložnosti na podeželju
Barbara Zupanc in Anja Oven, KP Ljubljansko barje: KP
Ljubljansko barje kot podporno okolje za trženje proizvodov in storitev kmetij v parku

Vljudno vabljeni!
Barbara Zupanc
Direktorica KP
Ljubljansko barje

Janez Drašler
Kmetijski
svetovalec

Franc Palčič
Kmetijski
svetovalec

Vpis v vrtec

OBVESTILO
Spoštovani starši predšolskih otrok!
Na osnovi 20. člena Zakona o vrtcih objavljamo javni vpis v vrtce Škofljica.
Starše, ki želite septembra 2013 vključiti svojega otroka v vrtce Škofljica, obveščamo, da sprejemamo vloge za vpis do vključno 31. marca 2013.
Vloge morate ponovno oddati tudi starši tistih otrok, ki so bili na čakalnem seznamu za šolsko
leto 2012/2013 in niso bili sprejeti.
Obrazec Vloga za sprejem v vrtec lahko dobite v vseh enotah vrtca v času njegovega poslovanja ali
na spletni strani vrtca.
Vlogo lahko oddate osebno v kateri koli enoti ali na naslov: Vrtec Škofljica, Kamnikarjeva 8, 1291
Škofljica.
V primeru, da bo prošenj za sprejem v vrtec več kot prostih mest, bo na osnovi Pravilnika za sprejem otrok v vrtec o sprejemu odločala komisija.
Vera Šparovec
v. d. ravnatelja
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Zimsko rajanje v Vrtcu Smrkolin
Medvedki smo tudi januarja med glasbenimi uricami veselo brundali z Marijo,
po angleško pa smo ponosno klepetali z
Valentino. Ker smo najstarejši v Vrtcu
Smrkolin, smo pridno izvajali tudi bralno značko, ob tem pa so nam pomagali
obiski v knjižnico, ki so bili za nas prijeten sprehod po zimski idili. Zadnja nas

je navdihnila za bogato likovno ustvarjanje, ki ga vsi obožujemo. Da smo
se tudi januarja malo posladkali, smo
navdušeno pekli čokoladne mafine, pri
čemer smo se vsi izkazali kot pravi kuharski mojstri. Najrajši pa smo tudi ta
mesec rajali na snegu, ki nas je pošteno utrudil, zato je po vsakem snežnem
veseljačenju sledilo pravo medvedje
zimsko spanje.

Vedno bolj spretne Pikapolonice
Pikapolonice smo pobarvale ogromno
pobarvank na temo zime, izdelovale pa
smo tudi umetnine s pomočjo vate. Vsak
dan smo boljše tudi v rezanju s škarjami
in v telesnih aktivnostih, ki jih popestrimo
z motivacijskimi karticami in žogicami.
Vsak dan nam obogati nova zgodbica, januarja pa smo utrjevali nove pesmice Snežak, Veverica in Medved. Veselili smo se
tudi med praznovanjem Zalovega rojstnega dne, najbolj pa nas je navdušilo zimsko
rajanje na snegu.

Čebelice prepletajo prijateljske vezi
Januar je bil za skupino najmlajših
otrok v Vrtcu Smrkolin − Čebelice − prav
poseben. Veselo smo pletli prijateljske
vezi, se crkljali, igrali in na različne načine spoznavali. Posebno doživetje je bilo
praznovanje Aljaževega prvega rojstnega

dne, med katerim smo se prijetno posladkali. Ker nas je spet razveselil sneg, smo
ga izkoristili za razne norčije, ki so nam
pomagale spraviti energijo na površje.
Preizkusili smo tudi zasnežena igrala in
dričanje po toboganu. V dnevih, ko smo
se zadrževali v igralnici, smo redno telovadili, kar je med Čebelicami povzročilo
pravo radostno brenčanje. Veliko smo tudi
peli, se spoznali z novimi pesmicami ter
brali različne zgodbice in pesmi, barvali,
spuščali in lovili milne mehurčke, vsak
dan pa smo tudi veselo plesali. Dneve so
nam popestrila številna glasbila in seveda
igrače, ta mesec pa smo se posebej navdušili nad šotorsko hiško in številnimi
drugimi hiškami, ki smo si jih zgradili s
pomočjo blazin in odej.
Alenka Peteršič
V imenu Zasebnega vrtca Smrkolin

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih objavljamo

javni vpis v Zasebni vrtec Smrkolin, Škofljica.
Starše, ki želite septembra 2013 vključiti svojega otroka v Zasebni vrtec Smrkolin, Škofljica, obveščamo, da sprejemamo vloge za vpis do vključno 31. marca 2013.
Obrazec (Vloga za sprejem v vrtec) lahko dobite na naši spletni strani www.smrkolin.si, v enoti vrtca
v času poslovanja vrtca – vsak dan od 6.30 do 17.00 ali pa zaprosite preko elektronske pošte: vrtec@
smrkolin.si.
Vlogo lahko oddate osebno, pošljete po pošti na naslov: Zasebni vrtec Smrkolin, Reber pri Škofljici
7, 1291 Škofljica ali pa preko elektronske pošte.
S spoštovanjem,
Mateja Perovšek
Smrkolin zasebni vrtec
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Naravoslovni dan v živalskem vrtu
V sredo, 26. 9. 2012 smo se odpravili
v živalski vrt. Zbrali smo se v jedilnici in
pojedli malico, medtem pa se pomenili o
vedenju na naravoslovnih dnevih. Pravila
so bila: na avtobusu se obnašamo kulturno, ne strašimo živali, poslušamo vodiča
in mu sledimo ter si zapisujemo in rešujemo list.
Oblečeni smo morali biti v topla in športna oblačila in imeti smo morali primerno
obutev, saj smo hodili po gozdu, kjer je
veliko blata. Ko smo prispeli v ljubljanski
živalski vrt, smo odšli kupit karte.
Ko smo vstopili, so bili tam že vodiči.
Razdelili smo se v dve skupini, ena je šla
pogledat žival, ki je bila presenečenje.
Skupina, v kateri sem bila jaz, pa je imela
eno uro za ogled živalskega vrta. Ogledali
smo si medveda, volkove, sovo uharico,
zebre, žirafe, risa, divje mačke, šimpanze,
gamse in kozoroge ter druge živali.
Izvedeli smo, da ima SOVA UHARICA
rjavo perje, oster kljun, je velika in se prehranjuje z malimi živalmi.
VOLK je velik mesojedec, ima močan
gobec in gosto dlako. Ima rep in ko je

prestrašen, ga da med noge, ko je jezen,
stegne rep in se naježi, ko je vesel, pa z
njim maha.
Po eni uri smo odšli do stavbe, pred katero nas je že čakala vodička. Odpeljala
nas je v prostor, v katerem so bili stoli in
terariji s kačami, zajčki in morskimi prašički. Prva žival presenečenja je bila kača,
ki sem se je jaz zelo bala. Lahko si jo nosil okoli vratu in jo božal. Kača je pokrita
z luskami. Z jezikom voha. Nato smo si
ogledali zajčka, ki je bil še čisto majhen.
Imel je belo dlako in bil je zelo puhast.
Ker pa je bil preveč prestrašen, smo ga

morali kmalu dati nazaj v njegovo kletko.
Potem smo z vodičko odšli še na ogled
nekaterih afriških živali, ki nam jih je natančneje opisala. Zanimivo se mi zdi, da
zebre zmedejo plenilca tako, da se zberejo
v črede, zaradi česar se zdi, da se njihove
belo-črne črte prepletajo. Ko bežijo, to
zmede plenilce.
Ob 11.00 je bil čas za ogled morskega
tjulnja. Vodiči so ga dobro trenirali, saj
zna pokazati marsikatero vragolijo. Za
nagrado je dobil hrano. Ogled morskega
leva mi je bil najbolj všeč.
Manca Okorn, 7. d

Božični kotiček in božična igra v šolski knjižnici
V mesecu decembru smo bili v šolski
knjižnici Osnovne šole Škofljica praznično razpoloženi. Skupaj smo okrasili knjižnico, učenke 4. B razreda (Maja
Boh, Špela Pelhan, Tjaša Turk in Eva
Šipraga) pa so naredile božični kotiček.
Izdelale so božično-novoletno jelko, darila, Božička, jelenčka Rudolfa … S pomočjo učenke 7. razreda Mance Okorn
so zgoraj naštete učenke samostojno napisale tudi božično igro z naslovom Božičkove skrbi in jo 21. 12. 2012 zaigrale
učencem in učenkam četrtega razreda OŠ

Škofljica. Igra govori o dvojčicah, ki nestrpno pričakujeta Božička z darili in ga
na koncu tudi dočakata. Manca Okorn je
igro popestrila z božičnimi pesmicami, ki
jih je zaigrala na violino. Božiček, ki ga
je igrala Maja Boh, pa ni pozabil tudi na
učence in učenke, ki so gledali predstavo, saj je imel za vsakega darilo. Zanje je
darila prinesla učenka Maja Boh. Učenci
so bili nad predstavo navdušeni in seveda
veseli Božičkovega darila. Za konec pa so
pozvale vse učence in učenke, da so skupaj zapeli pesmico Cin, cin, cin, zvončki
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pojejo. Bilo je prijetno in zabavno in mislim, da smo s tem popestrili zadnji šolski dan starega leta in veseli vstopili v
novo leto.
Učenkam Maji Boh, Špeli Pelhan, Tjaši
Turk, Evi Šipragi in Manci Okorn bi se
najlepše zahvalila, ker so pripomogle,
da je bila naša šolska knjižnica v decembru praznično obarvana ter zaradi tega
tudi množično obiskana, česar sem zelo
vesela.
Špela Bešter, šolska knjižničarka
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Želimeljski utrip – odprt za vse
V soboto, 19. 1. 2013 smo na široko
odprli vrata Gimnazije Želimlje in Doma
Janeza Boska za vse tiste, ki so želeli pobližje spoznati dogajanje v naši ustanovi.
Zdajšnji dijaki so obiskovalce popeljali
po hodnikih šole in dijaškega doma ter
jim predstavili dejavnosti, ki so poleg
rednega pouka del dijaškega vsakdana.
Odprta pa so bila tudi vrata učilnic, tako
da so starejši lahko preverili, koliko še
premorejo srednješolskega znanja matematike, slovenščine in drugih predmetov,
morebitni bodoči dijaki pa so vsaj za nekaj minut videli, kakšen utrip razreda jih
čaka v prihodnje, če se bodo odločili za
vpis na Gimnazijo Želimlje. Vsak je lahko opazil, da se dijaki in ravnatelj tikajo

in da ti odnosi ne temeljijo na avtoriteti,
temveč na osebnem odnosu med dvema
človekoma. Ravnatelj šole, gospod Peter
Polc, pravi, da na šoli ni idealnih dijakov,
prav tako ne profesorjev in ravnatelja.
Ampak težave rešujemo skupaj in skupaj
iščemo izhode iz zadreg, ki jih prinaša
življenje.
Živahno pa je bilo tudi v prostorih
dijaškega doma. Pesem, molitev, predstavitev vzgojnih skupin, pa tudi ples in
zumba ter ustvarjalne delavnice so obiskovalcem prinesli del rednega dogajanja Doma Janeza Boska, ki se ga lahko
udeležijo dijaki. V domu želimo mladim
zagotoviti pogoje za celosten razvoj po
načelu preventivnega vzgojnega sistema
Janeza Boska. Trudimo se za prijateljske in iskrene odnose, ki mladim pomagajo, da zorijo v odgovorne in zrele
osebnosti.
Dopoldanski del smo uradno zaključili
s kratko kulturno prireditvijo, na kateri so

sodelovali dijaki in predstavili svoje talente, a hodniki so bili še nekaj časa polni
vseh, ki so želeli še za nekaj trenutkov začutiti želimeljski utrip.
Veseli smo bili prav vsakega in to ne
samo ob dnevu odprtih vrat. Pridite še
kdaj – vrata so vedno odprta, za njimi pa
zagotovo kdo, ki vam bo odgovoril na
morebitna vprašanja in vas popeljal po
naši ustanovi. Lepo ste vabljeni tudi na
informativna dneva, ki bosta 15. in 16.
februarja.

Naučile so me, da je treba v življenju potrpeti, strmeti za tistim, česar si želimo,
predvsem pa dale hrano za osebno rast.
Vedno me je v težkih trenutkih spodbujala
moja družina. Po vsem tem še vedno ne
morem reči, da so Želimlje 'zakon', lahko
pa rečem, da so postale del mojega življenja, ki ga vsekakor ne bom pozabila. Želimlje so predvsem šola za življenje, zato
bi prav vsakemu priporočila to nepozabno izkušnjo skozi štiri leta šolanja pri nas!
Pridite, da skupaj soustvarjamo!«

vzgojiteljica DJB,
foto: Benjamin Kralj

Nika Jakopin (dijakinja 3. letnika)

Izjave
»Glede na to, da sem na začetku šolanja na Gimnaziji Želimlje mislila, da sem
izbrala napačno življenjsko pot in da se
kar dolgo nisem dobro počutila v tem želimeljskem duhu, so prav Želimlje postale
učitelj skozi moje mladostniško obdobje.
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»Na gimnaziji je prijetno vzdušje, prijazni profesorji in dijaki, zanimiva potovanja, ekskurzije. Všeč mi je, ker je šola
majhna in se vsi med seboj poznamo. Šola
leži na lepem kraju, obdana z naravo. Na
tej gimnaziji bom zagotovo dobila potrebno znanje, ki ga bom potrebovala za nadaljnje šolanje.«
Veronika Žižek (dijakinja 1. letnika)
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Peti občni zbor mladih PGD Škofljica
V torek, 29. januarja, nam je naš gasilski podmladek pripravil malce neobičajen občni zbor. Nanj smo bili prvič povabljeni
tudi starši. Po pozdravu mentorjev so mladi gasilci v delovno
predsedstvo izvolili Gašperja, Roka in Teo. Matej nam je prebral
zapisnik, nato pa so najmlajši, pionirji, odigrali skeč. V njem so
nas podučili, kako javljamo požar na 112. Gasilci potrebujejo
natančno lokacijo požara, točen naslov in ne informacij v stilu:
„... gori v kuhinji, jaz sem pa v dnevni sobi...“.
Poročila so nam prebrali Anja, Monika, Gašper, Anže, Žiga,
Tadej in Rok. Tako smo izvedeli vse, kar je naša gasilska mladež počela od začetka leta. Na uvodnem sestanku so brizgali s
cevjo in brentačo ter zvijali cevi. Vestno so se pripravljali tudi
na kviz ter tekmovanja in vadili veščine za srebrno in bronasto
značko. Imeli so predavanje o gasilnih aparatih. Podučili so se o
njihovi sestavi in spoznali, kaj gasimo z različnimi vrstami gasilnikov. Ogledali so si vrste hidrantov ter se jih naučili odpirati
in zapirati.
Odšli so tudi na izlet v Muzej vojaške zgodovine v Pivki. Tam
jih je poleg vojaških tankov najbolj navdušila podmornica, ki so
jo davno tega, v svinčenih časih, uporabljali za polaganje min
in vohunjenje v Jadranskem morju. V PGD Materija pa so lahko čestitali domačim gasilcem za izjemno požrtvovalno gašenje
v lanskem največjem požaru v naravi, strahovitem pustošenju
ognjenih zubljev na Krasu. Na pomoč so takrat priskočili tudi
gasilci GZ Škofljica.
Mladci so izrazili tudi zadovoljstvo nad odločitvijo mentorjev,
da bodo imeli enkrat na mesec filmski večer. Tako so si ogledali
že kar nekaj filmov in tudi risank. Imeli so tudi tradicionalen
kostanjev piknik, za novo leto pa so izdelovali okraske in voščilnice.
Poudarili so, da čeprav se veliko učijo in veliko vadijo, se pri
tem vedno neznansko zabavajo.
Nekaj bodrilnih besed sta mladini namenila še predsednik Pavel in poveljnik Dare. Simon, predsednik GZ Škofljica je izrazil
občudovanje mentorjem, njihovem entuziazmu. Uroš, predsednik mladinske komisije pri naši GZ, pa je pohvalili program in
dosežke mladih PGD Škofljica.

Čisto ob koncu so se mentorji še ganljivo zahvalili svoji tovarišici Anji, ki jim jo je za pol leta podurhala na študentsko
izmenjavo na Češko.
Sledila je pogostitev, dvajset pic je izpuhtelo kot bi mignil. Večer je bliskovito minil, ponos na našo pridno in zavzeto gasilsko
mladež pa seveda ostaja.
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Karmen Fabjan, foto: Tea Blatnik
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Novo na knjižnih policah
5 Okolje
ALKALAJ, Mišo: Zelene laži

ODDELEK ZA ODRASLE
0 Splošno, menedžment, računalništvo
SCHMITZ, Wolfgang: Hitrejše branje- boljše razumevanje
WOODEN, John: Priprava tekme za življenje: moč
mentorstva
GALLO, Carmine: Skrivnosti inovacij Steva Jobsa: noro
drugačna načela za prodoren uspeh
AHAČIČ, Miha: Računalniški priročnik za začetnike v zlatih
letih

6 Medicina, domače živali, kuharske knjige
ROGUSKI, James Paul: Skrivnost vodikovega peroksida
prehranske čistosti: največji zdravstveni čudež vseh časov
HARCOMBE, Zoe: Nehajte šteti kalorije & začnite
izgubljati kilograme
COUSIN, Pierre Jean: Hrana za zdravje: novi popolni
vodnik: več kot 600 jedi in receptov za premagovanje bolezni
in krepitev imunskega sistema
BOROCH, Ann: Zdravljenje kandide
CHIA, Mantak: Chi nei tsang: či masaža vitalnih organov
RUCHALLA, Elke: Izboljšajmo presnovo
FORWARD, Susan: Strupeni tasti in strupene tašče
RUDOLF, Vida: Kako ostanem lepa in mladostna
HEGEWALD-Kawick, Horst: Tristo vprašanj o vzgoji psov:
zakladnica znanja od A-Ž: praktični nasveti strokovnjakov
ENGELSEN, Hans den: Čokolada
MIERLO, Leonie van: Mini tortice
MIERLO, Leonie van: Testenine
KOŠIR, Klemen: Namazi za mizo: ilustrativni sprehod skozi
gozdič vegetarijanskih namazov, s kruhom pod pazduho
D ACAMPO, Gino: Testenine: vse za kuhanje po italijansko
ZANONCELI, Anastasia: Torte: pite, piškoti, drobno pecivo,
sladoledi in kreme

1 Filozofija, okultizem, psihologija
HOPPE, Geoffrey: Mojstri nove energije: modrost in navdih
za spreminjajoči se svet HOPPE, Geoffrey: Mojstri nove
energije: modrost in navdih za spreminjajoči se svet
HOPPE, Geoffrey: Živite svojo božanskost: modrost in
navdih za spreminjajoči se svet
FREUD, Sigmund: Metapsihološki spisi
OMERZEL- Mirit, Mira: Brezmejne pojoče vezi telesa in
duha mehiških Majev
ŠIMLEŠA, Bruno: Ljubeznoslovje
DYER, Wayne W.: V 21 dneh do notranjega miru in uspeha
WHARAM, Jane: Čustvena inteligenca: potovanje v središče
samega sebe
LUPKES, Sandra: Zapuščam te: priročnik za odhajajoče
WALTON, Chris: Vrhunska forma v 60 sekundah: štirje
osnovni temelji za povečanje vaše energije, vzdržljivosti in
poslovne uspešnosti
PLIBERŠEK, Franci: Vsemogočni v ogledalu: iz prakse v
teorijo
DOYLE, Bob: Sledi svoji strasti, poišči svojo moč: vse, kar
morate vedeti o zakonu privlačnosti
LARSON, Christian Daa: Delovanje človeškega razuma
MAZZINI, Miha: Rojeni za zgodbe

7 Arhitektura, ročne spretnosti, risanje, šport,
ŠTEFE, Tomaž: Slovenske domačije: petdeset izletov po
dediščini
TAYLOR, Peter: Kaligrafija: priročnik za začetnike o
čudoviti umetnosti kaligrafije
HARRISON, Hazel: Risanje in slikanje: risanje, akvareli,
olja in akrili, pasteli
PAVŠIČ, Gregor: Usodna strast: prva slovenska knjiga o
religiji: šport čustev, človeške psihe in tehnološkega razvoja!

2 Verstvo
RANKE-Heinemann, Uta: Evnuhi za nebeško kraljestvo
ABBATE, Carmelo: Seks in Vatikan
DZONGSAR Jamyang Khyentse, Rinpoche: Zato (ni) si
budist

80/82 Jezikoslovje, literarna teorija
RUSKO-slovenski, slovensko-ruski žepni slovar
821–1 Poezija
MILČINSKI, Frane: Sončna ura

3 Sociologija, ekonomija, vzgoja
TRETJA od suhih krav: razprave o razlogih za razsulo
AHTIK, Meta: Ekonomika evropske integracije
PERKINS, John: Izpovedi ekonomskega morilca
KIYOSAKI, Robert T.: Zarota bogatih: osem novih pravil o
denarju
COHEN, Richard: Vrstniki razrešujejo konflikte: vrstniška
mediacija v šolah
POTOČNIK, Iva: Slovar slovenskega knjižnega jezika v
praksi
WILKEN, Etta: Jezikovno spodbujanje otrok z Downovim
sindromom: z izčrpnim prikazom KPK sistema- s kretnjami
podprte komunikacije

821-4 Eseji
ECO, Umberto: Ustvarjanje sovražnikov in drugi
priložnostni spisi
821-311.2 Družabni roman
TEULE, Jean: Trgovinica za samomore
BERKOVA, Alekxandra: Temna ljubezen
MOORE, Laura: Spravljaj me v težave
DODD, Christina: Pravila zaobljube
BROCKWAY, Connie: Zapeljiva skušnjava
ZATELI, Zyranna: Ob volčjem svitu se vračajo
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821-311.6 Zgodovinski roman
LEVI, Primo: Kdaj, če ne zdaj?
821-312.6, 929 Biografski roman, biografije
SIMIČ, Pero: Draža: življenje in smrt Titovega nasprotnika
OMERZA, Igor: 88 stopnic do pekla: kako je Zemljaričev
Janez ugrabil Bato Todorovića
821-32 Kratka proza
HOPPE, Felicitas: Frizerji na pikniku
KRNC, Pavle: Ko preproste stvari spregovorijo
821-94 Spomini
ŠPROHAR, Luj: Prehlad v duši

821-312.4 Kriminalke
COBEN, Harlan: Skrajšana žoga
REBOLK, Tomo: Legija
PINTER, Jason: Ukradeni
PINTER, Jason: Kriv
ROSLUND, Anders: Tri sekunde
COBEN, Harlan: Ujeti v preteklost
9 Potopisi, zgodovina
SHEHADEH, Raja: Palestinski sprehodi: zapiski o pokrajini,
ki izginja
MIKOLA, Milko: Rdeče nasilje: Represija v Sloveniji po
letu 1945
Vabila in knjižne novosti pripravila:
Alma Vidmar Mederal

KNJIŽNICA ŠKOFLJICA objavlja KNJIŽNE NOVOSTI na spletnih straneh:
www.skofljica.si; www.lavrica.eu; www.lavrica.si; www.barjan.si
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ŠPORT IN REKREACIJA

NOVOST V VRTCU NA LAVRICI

TAE-KWON-DO VRTEC OD 4. LETA DALJE
V TAE-KWON-DO klubu KANG, ki deluje v Sloveniji že osmo leto, v telovadnici OŠ Škofljica pa potekajo treningi že
2 leti (torek od 17.00 do 18.00 in petek
etek od 17.30 do 18.30), so se odločili, da tokrat ponudijo vadbo TAE-KWON-DO-ja
tudi najmlajšim. Torej otrokom od četrtega
leta dalje. V klubu delujejo trenerji z več
kot dvajsetletnimi izkušnjami in so
o vsi
strokovno usposobljeni.
Treninge v vrtcu bo vodila Renata Mavrič,
izkušena trenerka TAE-KWON-DO-ja,
DO-ja, vaditeljica fitnesa in aerobike, nosilka
ka črnega pasu
h leta 1994–1999,
2. DAN, državna prvakinja v borbah
em evropskem prvenleta 1996 udeleženka na mladinskem
stvu v Zagrebu, leta 1999 udeleženkaa na članskem svetovnem
nja v Poomsah leta 2011 in
prvenstvu v Kanadi, državna prvakinja
h dveh državnih prvenstvih, ki
2012, ter najboljša tekmovalka na teh
eningih bo kot pomočnik prisoten
je tudi sama mama treh otrok. Na treningih
ajšek, tako da bosta na vadbi prisotna
tudi glavni trener kluba Tomaž Zakrajšek,
dva trenerja.
o starostno obdobje prilagojenemu prograVadba bo potekala po posebej za to
WON-DO skozi igro, si s tem krepili samozamu. Otroci bodo spoznavali TAE-KWON-DO
vest, spoznavali bodo svoje telo in kako se odziva v različnih situacijah, izboljšali
večali bodo moč, izboljšali vzdržljivost ter še
bodo gibljivost in koordinacijo, povečali
mnogo več.
pili telesa, ampak tudi duha, saj je TAE-KWONOtroci si ne bodo samo fizično krepili
-DO borilna veščina, ki ima veliko poudarka tudi na duhovni ravni, tako da se bodo
naučili tudi spoštovanja do drugih, discipline, sodelovanja v skupini, povečali si
je, naučili se bodo sprostitve in porabili odvečbodo samozavest in samospoštovanje,
no energijo v telovadnici.
Vadba bo potekala enkrat tedenskoo ob ponedeljkih od 15.30 do 16.15 v telovadnici vrtca Lavrica. TAE-KWON-DO
DO je primeren tako za dečke kot tudi deklice.
Vse dodatne informacije so vam na voljo na:
www.kang.si
GSM: 031/538 905, Renata Mavrič
ič
e-pošta: renata.zeleznikar@gmail.com
l.com
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Odprto pismo županu gospodu Jordanu, glavni in
odgovorni urednici gospe Jani Vavtar in gospodu
Antonu Mušiču!
Zakaj je naslovljeno pismo vsem
trem omenjenim?
Zaradi objave članka izpod peresa
gospoda Antona Mušiča na straneh
19 in 20 »iz dela naših društev« z naslovom »Bili smo gostje na spominski
slovesnosti v Ajdovcu«, objavljenega v
zadnjem Glasniku občine Škofljica.
Gospodu županu je pismo namenjeno
zato, ker je on odgovorna oseba izdajatelja, gospe Vavtar seveda zato, ker je ona
glavna in odgovorna urednica našega
glasila, gospodu Mušiču pa zaradi tega
in vseh ostalih člankov, objavljenih v
preteklosti!
Kot naključje (ali pa tudi ne) je v isti
številki objavljeno odprto pismo gospoda
Vinka Avsenaka gospodu Mušiču, naj se
izogiba prispevkov z vsebino, kjer piše o
temah, kjer spodbuja sovraštvo in nestrpnost.
Že leta spremljam članke gospoda Mušiča iz Nove slovenske zaveze, kjer poveličuje poražence v 2. svetovni vojni. Gospod Mušič, vse takšne in podobne članke
rajši objavljajte v svoji reviji Zaveza, ki jo
izdaja vaša stranka. Tudi preveč cerkvene
tematike, ki jo pišete, ne sodi v občinsko
glasilo, saj zato vendar cerkev izdaja svoj
časopis. In ne me narobe razumeti. Nisem
niti proti cerkvi niti proti drugače mislečim od večine nas. Tudi moja strica, ki
mi ju ni bilo dano nikoli videti, sta pokopana nekje na skupnih grobiščih (žal se
ne ve, kje) povojnih pobojev, ker so jih
domobranci, še skoraj kot otroka, prisilno odpeljali v svoje enote. Nekaj tednov
pred tem so ju hoteli v svoje vrste partizani, a jih je njun oče le pregovoril, da
sta premlada za vojskovanje. Ja, takole je
bilo in v tisti vasi na Dolenjskem se je
delalo tako, da so hrano dobili vsi, ki so
jo potrebovali. Spredaj so v hišo vstopali
domobranci, skozi zadnja vrata so v gozd
odhajali partizani, kjer sta bila tudi moj
oče in stric.
Sem pa proti ustvarjanju in spodbujanju nestrpnosti in sovraštva, sem

proti oživljanju zgodovine, kakršno koli
že imamo. Minilo je 70 let od takrat, pustimo zgodovinarjem, da opravijo svoje
delo, mi pa se osredotočimo na trenutne
velike probleme v naši družbi, za katere
pa zanesljivo niso krivi takratni zmagovalci, katere vi in vaša stranka ponižujete
in ne priznavate. Za vas so očitno zmagovalci 2. svetovne vojne domobranci
in duhovščina, vsaj tako je razbrati iz
člankov v vaši reviji Zaveza. Je pa nekje
v naši deželi 24 ur na dan odprta spominska soba, v kateri je nemški general
Alexander Lohr 9. maja 1945 podpisal
eno od štirih nemških brezpogojnih kapitulacij. Ta podpis je veljal za jugovzhodno Evropo. In če ne veste – Topolšica
je ta kraj!
Spoštovani gospod Mušič, to so dejstva, katere priznava ves svet! Seveda
se je med in po 2. svetovni vojni dogajalo marsikaj nezaslišanega na obeh
straneh vojskujočih se strani. A ne pozabimo, to je bila vojna … še enkrat
naj zgodovinarji pišejo zgodovino, mi
pa pustimo nam, našim otrokom, vnukom in vsem zanamcem to zgodovino
in je ne izkrivljajmo. To bomo storili s
tem, da ne bomo delali obnove za 70 let
nazaj, poglejmo naprej in se spoprimimo z našo prihodnostjo zdaj, tukaj in v
prihodnje!
Vaša stranka seveda dela obnovo te
zgodovine. In prav je tako, a tega ne vsiljujte večini, tega ne vsiljujte na način, ki
ga izvajate vi, s svojimi članki.
Veste, nas občane Občine Škofljica ne
zanima objava vašega članka o spominski slovesnosti v Ajdovcu, kjer se na dolgo in široko, kot je pač v vašem slogu,
razpišete o partizanskem osvobodilnem
gibanju kot gibanju, ki je opravičevalo
nasilje in smrt drugače mislečih. Zgodovinski orisi in dramaturški vložki so prirejeni le po okusu vaše stranke! Me prav
zanima, kakšne dramaturške vložke bi
pripravila stran, ki je, po vašem pisanju
in govoru gospoda škofa Andreja Glavana, začela, poleg okupatorjevega nasilja,
izvajati teror revolucionarjev! Nas ne
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zanima govor gospoda škofa, pa čeprav
je v govoru celo lepo poudaril: »V naših
srcih kljub bolečini ne sme biti maščevalnosti. Bog tudi največji greh obrne v dobro, zato moramo nadaljevati pot v smeri
k spravi!«
In kaj pomeni sprava? Zanesljivo ne
to, da po tolikih letih prinesete na dan
dogodke, za katere današnja generacija
že ne ve več, jih pa v svoji domobranski reviji na dolgo in široko objavljate
in del tega prenašate v naše občinsko
glasilo. Ja, sprava je vse nekaj drugega!
Sprava je, da si podamo roki, pozabimo na vse – tudi storjene krivice na eni
in drugi strani – ter nadaljujemo skupno
pot v prihodnost. In to morajo v prvi vrsti
storiti politiki vseh barv, to morate storiti vsi vi, ki prinašate na svetlo dogodke
izpred sedemdeset let, to mora, ne nazadnje, storiti tudi cerkev z vsem, kar se ji
je dogajalo med vojno in kar se ji je dogajalo tudi v novejši zgodovini v samostojni Sloveniji. Pa saj to je bilo v raznih
oblikah že ničkolikokrat napisano, le pri
nekaterih je veliko pomanjkanje volje za
ta korak.
Torej, gospod župan in urednica glasila,
vidva morata skrbeti, da se v objavljenih
prispevkih ne pojavljajo vsebine, ki spodbujajo sovraštvo in nestrpnost! Res je po
ustavi marsikaj dovoljeno, saj živimo v
demokratični republiki Sloveniji. Res pa
je tudi, da moja in naša državljanska zavest ne dovoljuje takšne demokracije, kot
si jo s svojimi članki predstavlja oziroma
privošči gospod Mušič! Tudi jaz želim
po Ustavi RS (vidva zanesljivo poznata
vse njene člene) imeti zagotovljeno svobodo branja napisane besede. Sicer je
pa vse, kar bi gospodu Mušiču še imel
napisati, že bilo objavljeno v zadnjem
Glasniku v odprtem pismu gospoda
Avsenaka.
V prihodnje želim, da v našem glasilu
rajši objavite vse tisto, kar bo zanimalo
občane naše občine. Moram vas pohvaliti, veliko tega je že objavljenega in
zanimivega, če pa vam zmanjka idej ali
pomanjkanja prispevkov, se pa lahko
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v vsaki številki pripravi reportaža o nekom iz naše občine. Lahko je to enkrat
eden od najstarejših, ali pa nekdo med
mladimi, ali športniki, ali gasilci … lahko je eden naključno izbran …in, gospa
Vavtar, pošljite k temu človeku novinarja in ni vrag, da se bo lahko pogovoril

z njim toliko, da bo za eno zanimivo
fotoreportažo!
Spoštovana gospod župan Jordan in
glavna urednica Glasnika gospa Vavtar,
potrebno bo malo pazljivosti pri objavah prispevkov gospoda Mušiča, da ne
bo spet večina prebivalcev Škofljice, po

njegovem pisanju sodeč, obravnavana
kot »kontaminiranci z zločinskim komunističnim režimom«!
Franci Hrastar, 22. 1. 2013

Odgovor na Odprto pismo Antonu Mušiču
Kot Jezusov učenec sem zavezan, da
gospoda Vinka Avsenaka sprejemam za
brata v Kristusu, saj je on (Kristus) resničen in edini odrešenik in srednik vseh
ljudi, v čemer je Nova zaveza v tem povsem enoumno jasna.
In kot takšen se ne bi spuščal v apologijo in zagovarjal samega sebe, temveč
bi opozoril, da bi globoko razklanost
slovenskega naroda, ki jo je pogubno v
naš narod zabila komunistična ideologija (z revolucijo, ki pri nas tudi po 1991
še kar traja), reševali v dialogu. Za dialog so pa potrebni trije pogoji. Prvič:
udeleženci imajo v dialogu načelno (prvenstveno) enake pravice. Drugič: vsak
udeleženec zastopa različna stališča.
Tretjič: smoter dialoga je skupno iskanje in medsebojno priznavanje resnice
glede določenega vprašanja oziroma
ustrezno reševanje neke naloge. Povzetek je: medsebojnost, različnost pogledov in iskanje resnice so, kot je razvidno, tri značilnosti dialoga. In zdaj,
dragi Vinko Avsenak, poglejva, kako z
začetnega prijateljstva s patrom Andražem brez argumentacije (dokazovanja)
pišete, da moj prispevek tudi: »izžareva
dobršno mero nestrpnosti in menim, da
je zato nesprejemljiv in neprimeren.
Če analizirate to vašo zahtevo nesprejemljivosti in neprimernosti, je ta brez
obremenilnih argumentov podkrepljena sodba podana v duhu totalitarnega
žargona in miselnosti. Od kod vam ta
pravica, saj sva oba enako suverena
državljana Republike Slovenije, da mi
ponovno na koncu svetujete, naj drugače
pojem (kot Prešernov slavec), še zlasti,
ko mi molitev veleva: »Jezusovi učenci naj se odlikujemo po ljubezni do
ubogih in stiskanih, naj bomo solidarni s potrebnimi in velikodušni v delih
usmiljenja, naj ne molčimo pred zlom

in ne podležemo mikom prevladujoče
miselnosti!«
V nadaljevanju kot opravičilo, dragi
brat v Kristusu, nadaljujete, da je bila
vojna in da so se dogajale nagnusne stvari na obeh straneh (tu bi morali navesti
število morišč z ene in druge strani), v
katerih nič ne poveste, kdo je začel zločinsko teroristično pobijati najprej najbolj slovenstvu predane Slovence (dr.
Lambert Erlich, ki se je že v stari Jugoslaviji zavzemal za samostojno SLO) in
pomembnejše katoliške družine na podeželju za vzpostavitev hromečega strahu. To taktiko izdelave notranjega sovražnika za začetek državljanske vojne je
zasnoval genialni teoretik komunistične
misli, gospod Edvard Kardelj. Danes,
dragi Vinko Avsenak, v našem slovenskem prostoru »Kako se je začelo« najdete lahko že veliko literature.
Dalje naj še izpostavim trditev (ki je
ugotovitev priznanih človekoslovcev-antropologov za srednjo in vzhodno
Evropo) o okuženju-kontaminiranosti s
totalitarno strahovlado, s katero sem okužen tudi sam od otroštva, saj sem kot devetleten ob koncu vojne 1945, čepeč ob
cesti tri dni gledal strnjeno kolono vsakovrstnega ljudstva, bežečega pred tem
terorjem in to upravičeno, saj je bilo prav
po tej »po svobodi« na naših tleh zločinsko pobitih (nad 600 morišč) in še po
dvajsetih letih padca komunizma še vedno neupravičenih ljudi do groba. In zdaj
naj grem v najinem dialogu dalje na očitanje, da je za blaženega Grozdeta kljukasti križ kot nacifikacija strel v prazno.
Resnica je, da so Italijani kapitulirali več
kot pol leta po mučeniški smrti blaženega Grozdeta ter posledično ni imel stika
z nemško zasedbo.
In za konec še vedno priročno domobransko prisego Hitlerju za upravičenost
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holokavsta nad vernimi Slovenci: Glede
pravne narave in pomena domobranske
prisege na Plečnikovem štadionu 20. 4.
1944 je diplomsko delo že v sedemdesetih letih izdelal zgodovinar dr. Janez Peršič (njegovo diplomo hranijo v knjižnici
oddelka za zgodovino FF) in pa dr. Boris
Mlakar v njegovi znani knjigi Slovensko domobranstvo, kjer je naredil tudi
primerjavo priseg podobnih enot, kot so
bili domobranci drugje po tedanji Evropi. Priporočal bi vam tudi knjigo Dietra
Blumenwitza »Okupacija in revolucija v
Sloveniji«, kjer je veliko mednarodnopravne primerjave okupacijskih politik v
Sloveniji in po tedanji okupirani Evropi.
Tu naj sam samo navedem, da besedilo
domobrancev govori, da se bodo z drugimi evropskimi narodi borili proti komunizmu in bi mi bili na to lahko samo
ponosni, saj smo tako bili prvi borci proti
zdaj propadlemu komunizmu.
In povsem za konec še na sto tisoče
priseg, ki smo jih slovenski vojaki v tujem jeziku izrekli partiji in Titu in pionirji in dalje mladinci in vsi partijci totalitarnemu režimu, za katerega je tragično,
da je Evropa postala zibelka in območje
najpogubnejših totalitarnih režimov na
podlagi radikalnega prepričanja – komunizma, fašizma in nacizma, ki so povzročali pomore ali neizmerno trpljenje milijonov nedolžnih ljudi. Za nas Slovence
(tudi sam kot vojak), ki smo prisegli
Titu in partiji, so mi na Študijskem centru obljubili, da mi za zdaj še ne morejo
odgovoriti, ker to vprašanje zahteva poleg zgodovinskega še v prvi vrsti zahteva
pravno znanje in izredno dobro poznavanje mednarodnega prava. Za konec vse
dobro najinemu dialogu!
Anton Mušič, Škofljica, 26. 1. 2013

ZAHVALE

Življenje ki mine
Želim, da bil bi dan,
ki v ranem jutru se rodi,
topel, s soncem obsijan.
Saj rada bi ga ujela v dlan,
ga v nedrje shranila,
da bo grel srce,
kadar v njem bo hladna zima.
A z večerom svetloba dneva bledi
in čisto tiho mimo mene hiti,
se v mrak pogreza, v noč polzi.
Vem, da več ne vrne se mi.
V jasni noči zrem v nebo,
na tisoče zvezd na njem žari,
se ena v hipu je utrnila,
nekje v vesolju je ugasnila.
Vem, da ne bo se več vrnila.

Življenje je kot dan,
ki z jutrom se rodi,
po zatonu sonca,
se z večerom v nič spremeni.
Sveti, gori, dogori, ugasne
kot zvezda na obzorju.

Izgubljene sanje
Želje tiho
bo duši brskajo,
v globini tišine
izgubljene sanje iščejo.
A le, bolečine temne,
moreče, koprneče
na dnu se podijo.
Kam ste odšle
vse lepe sanje?

Kako srčno si ti želel,
da še med nami bi bil,
a smrt pač tega ni hotela,
prezgodaj te nam je vzela.
A bolečina v srcih naših
za vedno bo ostala.

V spomin
11. februarja bo minilo leto dni,
ko nas je zapustil predragi oče, dedek in pradedek

Azem Ademoski
(1925–2012)

iz Pleš 3 pri Škofljici.

Žalujoči vsi njegovi.
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KRIŽANKA

Križanka
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ARHEOLOŠKA DELAVNICA
Arheologinja Pavla je otrokom najprej
razložila, kdo je arheolog in kaj dela.

Jaslice na Orlah

Sveta družina. Figure so narejene iz krp in mavca.

Kotiček za obiskovalce na »hlapcu«

Foto: Nataša Kovačič

Kurenti obiskali Občino Škofljica

Foto: Stane Bozja

