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UVODNIK 
Podeželje moraš imeti rad

Zagotovo vas ta naslov spomni na zelo dobro pozna-
no pesem Ivana Minattija Nekoga moraš imeti rad. Ko 
sem razmišljal, kaj pravzaprav napisati v uvodnik, se 
je v meni pletlo ogromno misli. Še več. Podeželje se je 
prikazovalo v različnih podobah, ki so zajele ves spekter 
mavričnih barv. In vendar je nekaj še prav posebej izsto-
palo. To je človek. Kmet na traktorju, razigrani otroci, 
ki se podijo po travnikih, gospodinja, ki prinaša iz hiše 
svež pečen kruh … In seveda obiskovalci. Eni nabirajo 
gozdne jagode, drugi kolesarijo, tretji opravljajo nakup 
na kmetiji. Tam nekje se prikaže še stari ata, oča, kot mu 
pravijo, ki spretno kleplje koso … Slišim ptičje petje v 
krošnjah gozda, tam zadaj pa odmeva klic divje svinje, 
ki kliče svoje mladiče. 

Podob je še več in vsaka prinaša neko zgodbo – zgod-
bo o ljubezni. Vsi smo tako ali drugače povezani s po-
deželjem in vsi ga imamo na svoj način radi. Tako kot 
zmeraj pa … Kaj pomeni imeti rad podeželje? Ali so to 
travniki in gozdovi? Ali je to polje, polno zrelega žita? Ali 
je to idilična hiša nekje ob potoku? Ali je to malček, ki s 
svojimi nežnimi rokami utrga cvet za svojo mamo? Vse 
to in še več, kajti na podeželju ni le idila! Tukaj malokje 
najdete zdravstveni dom ali pa na hribovski poti srečate 
avtobus. Tukaj se marsikdaj še pozno v noč sliši kmeta, 
ki hiti, da bi še pred dežjem spravil svoj pridelek. 

Četudi podobe marsikdaj zbledijo, nekje globoko v 
meni in tebi zadaj nežno, zdaj kriče, prihaja glas: Pode-
želje moraš imeti rad! Preprosto moraš! Ker to je življe-
nje. Moje in tvoje.  

Josip Pintar
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LAS

Lokalna akcijska skupina Sožitje med mestom in 
podeželjem je bila ustanovljena 1. februarja 2008 

na podlagi sporazuma o pristopu in sodelovanju v lo-
kalno akcijsko skupino (LAS) z namenom uresničeva-
nja skupnih interesov pri razvoju podeželja po pristopu 
LeADeR. Pristop LEADER omogoča črpanje sredstev iz 
evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (eK-
SRP) za izvajanje inovativnih projektov na lokalni ravni, 
ki prispevajo k razvoju podeželskega prostora, podpirajo 
delovanje LAS, spodbujajo medregijsko in čezmejno so-
delovanje ter določajo načela delovanja.

LAS deluje kot lokalno javno-zasebno partner-
stvo, sestavljeno iz 84 predstavnikov različnih družbeno-
ekonomskih sektorjev, od tega je 17 članov iz javnega  
sektorja (pet občin in 12 ostalih institucij), 12 članov 
iz ekonomskega sektorja ter 55 članov iz zasebnega 
sektorja in civilne iniciative. Delovanje zagotavljajo ti 
organi: desetčlanski upravni odbor (Jože Krašovec, Bo-
židar Gabrijel, Andreja Zdravje, nevenka Marija Kovač, 
Andrej Košak, Matej Šteh, Marjana Marn, Gorazd Maslo,  

Brigita Marinšek, Marjan čučkin), tričlanski nadzorni od-
bor, zbor članov LAS, upravljavec in finančni organ. 

Za učinkovito delovanje LAS upravni odbor zagota-
vlja: odprte in pregledne postopke za izvolitev svojih 
predstavnikov, jasna pravila o načinu izvolitve in trajanju 
mandata svojih članov, učinkovit način za prenos infor-
macij in odločitev, učinkovito in sprotno posvetovanje 
z vsemi zainteresiranimi člani LAS, jasne mehanizme za 
upoštevanje mnenj vseh zainteresiranih skupin pri pri-
pravi in procesu odločanja, opis postopka in pravil, na 
podlagi katerih izbira najprimernejše in najbolje uspo-
sobljene posameznike za izvajanje posameznih nalog, 
postopke za poročanje o svojem delovanju in delovanju 

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA  
 »SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM«

Srečanje članov Upravnega odbora z župani, 2009

Srečanje z župani na Igu leta 2011 

LAS, obravnavo poročil o porabi finančnih sredstev in fi-
nančnih napovedi, spodbujanje članov LAS k stalnemu 
izobraževanju in izpopolnjevanju na vseh potrebnih po-
dročjih in vzpostavitev sistema za ugotavljanje tveganja 
na vseh področjih, ki bi lahko ogrozila delovanje LAS.

V LAS Sožitje med mestom in podeželjem spadajo 
Občina Grosuplje, Občina Ig, Občina Ivančna Gorica, Me-
stna občina Ljubljana in Občina Škofljica. Skupna povr-
šina območja je 614,10 kvadratnega kilometra, šteje pa 
48.804 prebivalce.

Območje LAS geografsko zajema del Ljubljanske 
kotline z Ljubljanskim poljem, ki se razprostira med vr-
sto osamelcev na severni strani (Šmarna gora) in bolj 
sklenjenimi slemeni in hribi Posavskega hribovja na ju-
govzhodni strani (Janče). Ljubljansko polje na jugu pre-
haja v Ljubljansko barje, ki sega iz MOL tudi v občini Ig 
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in Škofljica. Od tu se začenja tako imenovano Dolenjsko 
podolje, ki je v slovenski geografiji mlajši izraz za razme-
roma nižji svet med vzhodnim Ljubljanskim barjem in 
Krško kotlino, po katerem poteka avtocesta in železnica 
Ljubljana–novo mesto.

edinstvena značilnost območja je fluviokras (nepo-
polni kras), kar označuje neznačilen kraški svet, ki so ga 
z erozijo in odnašanjem površinskih voda oblikovale po-
vršinske tekoče vode. Celotno območje LAS, vključno z 
občino Ivančna Gorica, je gospodarsko, zaposlitveno in 
izobraževalno zelo močno vezano na Ljubljano. Prav av-
tocesta in železnica omogočata velike dnevne migracije. 
Le zares zanemarljiv delež prebivalcev se veže na nasle-
dnji večji center – novo mesto. 

naravno okolje občin, sodelujočih v LAS Sožitje med 
mestom in podeželjem, obsega zelo različne habita-
te – od kraških in hribovitih predelov preko gozdov do 
močvirnih ravnic. Predvsem v ravninskih predelih je  
naravno okolje precej razdrobljeno zaradi goste poseli-
tve. Posamezni otočki naravnega okolja v bližini naselij, 
še posebej v okolici Ljubljane, so priljubljene izletniške 
točke in zato dokaj obremenjeni. naravno okolje ogro-
žata predvsem intenzivna urbanizacija in suburbaniza-
cija.

na območju LAS je prometna infrastruktura zelo do-
bro razvita. Obstajajo pa razlike predvsem med občin-
skimi središči in podeželskim zaledjem. Za območje je 
posebej pomembna avtocestna povezava, ki omogoča 
hiter dostop do katerega koli središča, s tem je poveza-
na dostopnost do zaposlitve in trga v Ljubljani. V obratni 
smeri je zagotovljena hitra dostopnost do podeželja za 
meščane in turiste.

Poslanstvo LAS Sožitje med mestom in podeželjem 
je poskrbeti, da bomo imeli na pragu glavnega mesta 
živo in razvito podeželje z ohranjeno identiteto. 

njen glavni cilj je z izvajanjem lokalne razvojne stra-
tegije zagotoviti celostno obravnavo območja z enakimi 
možnostmi sodelovanja za prav vse, kar se bo odražalo 
v večji gospodarski neodvisnosti podeželskega prostora 
in kakovostnejšem življenju na podeželju. temeljni pro-
gramski dokument LAS je Lokalna razvojna strategija, ki 
omogoča izvajanje lokalnih razvojnih projektov ob de-
javni podpori lokalnega prebivalstva in finančnih sred-
stvih eu.

Lokalna razvojna strategija območja temelji na treh 
prioritetah, in sicer:

1.  RAZVOJ DRUŽBENEGA KAPITALA
•   Zagotoviti splošen in nenehen dostop do učenja in s 

tem do znanja za pridobitev in obnovo spretnosti, ki so 
potrebne za nenehno vključevanje prebivalcev pode-
želja v družbi znanja;

•   zagotoviti možnosti za pridobitev znanj vsakemu pre-
bivalcu kolikor je le mogoče blizu v njihovih lastnih 
okoljih in s podporo informacijsko-komunikacijske 
teh nologije, kjer je to primerno;

•   prenos znanj med generacijami in različnimi akterji  
ljubljanskega podeželja – izraba notranjih možnosti;

•   ohranjanje tradicionalnih prireditev na podeželju in 
razvoj novih;

•   nenehno izobraževanje v okviru interesnih skupin (pre-
davanja, delavnice, tečaji, demonstracije, strokovne 
ekskurzije).

2.   RAZVOJ RAZNOLIKIH DEJAVNOSTI NA PODEŽELJU

 2.1.   OHRANJANJE IN PRIJAZNA RABA NARAVNE 
DEDIŠČINE

 •   Ohranjanje naravne dediščine in njeno vključevanje 
v razvoj turizma ter drugih dejavnosti s posebnim 
poudarkom na okolju prijaznih oblikah;

 •   stalna skrb za sprehajalne, učne in pohodne poti z 
namenom usmerjanja pohodnikov na urejene poti 
in s tem preprečevanja uničevanja podrasti v goz-
dovih;

 •   ureditev podeželskega prostora za izvajanje dejav-
nosti meščanov in turistov, oblikovanje privlačnih 
izletniških točk v bližini mesta in izraba lokalnih 
zmožnosti. 

 2.2.   OHRANJANJE IN RAZVOJ KULTURNE  
DEDIŠČINE

 •   Ohranjena in obnovljena kulturna dediščina;
 •   ohranjena tradicionalna znanja in razvoj novih iz-

delkov na podlagi teh znanj;
 •   ohranjanje in razvoj kulturnih dejavnosti na pode-

želju;Usposabljanje z Liiso Hame
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 •   dvig zavesti o pomenu dediščine za nadaljnje življe-
nje in razvoj.

 2.3.   NENEHEN RAZVOJ PODJETNIŠKIH POBUD 
NA PODEŽELJU

 •   Povečanje deleža mikro in malih podjetij v lokalnem 
prostoru, prednostno v povezavi z osnovno kme-
tijsko dejavnostjo, ter povečanje deleža mikro in  
malih podjetij v skupnem prihodku in dodani vred-
nosti;

 •   razvoj storitvenih dejavnosti s poudarkom na razvo-
ju socialnega podjetništva;

 •   ohranjanje tradicionalnih znanj in vedenj;
 •   osveščanje in seznanjanje potrošnikov s ponudbo 

in dogajanjem na podeželju.

3.   TRŽENJE IN PROMOCIJA DOBRIN PODEŽELJA
 •   Razvoj novih tržnih proizvodov in turističnih pro-

duktov za različne ciljne skupine;
 •   izboljšanje možnosti za dodelavo, predelavo in skla-

diščenje (priprava dobrin za trg);
 •   povečanje obsega ponudbe in prodaje na podeže-

lju ter vključevanje ponudbe podeželja v gostinsko, 
turistično in drugo ponudbo v glavnem mestu;

 •   povečanje prepoznavnosti podeželja z vlaganji v 
na črtno promocijo v vseh trženjsko-komunikacij-
skih oblikah.

V letu 2009 so bili izvedeni prvi projekti, ki so uspešno 
pridobili evropska sredstva, rezultati projektov so postali 
nove turistične zanimivosti v posameznih krajih. Višina 
odobrenih sredstev za izvajanje projektov s strani eu za 
leto 2009 je bila 139.685,00 evrov.

Projekti leta 2009:

  1.  etnOLOŠKI MuZeJ OD PLuGA DO KRuHA
  2.  Žene IŽAnSKeGA PODeŽeLJA nA SPLetu
  3.   KO ZADIŠI PO PeKI nA IŽAnSKeM – KnJIGA Re-

CePtOV
  4.  POt KuLtuRne DeDIŠčInA ŠMARJe - SAP
  5.  ZGODOVInSKI PRALnI StROJ
  6.   OBnOVA KAŠče nA KOPAnJu – Z DeDIŠčInO V 

PRIHODnOSt
  7.   POStAVIteV ZAŠčItne OGRAJe OB DOStOPnI 

POtI DO KRŠKe JAMe
  8.   IZDeLAVA PROJeKtne DOKuMentACIJe ZA Več-

nAMenSKI OBJeKt, nAMenJen KuLtuRnI DeJAV-
nOStI nA KRKI

  9.   etnOLOŠKI MuZeJ ŠteFAn nOSe MuLJAVA
10.  IGRIŠče VRH nAD ŽeLIMLJAMI
11.  RAZVOJ PROtOKOLARneGA SPOMInKA

12.  PODRuŽnIčnA ŠOLA GIBALO RAZVOJA
13.  SRečAnJe VASI GABRJe – GABeRJe 2009
14.   SKuLPtuRA nA VASI – KIPARSKA KOLOnIJA VO-

LARtIS
15.  KMečKA tRŽnICA POD RuSKOVIM KOZOLCeM
16.  VAŠKA učnA tOčKA
17.   KRASOSLOVnA učILnICA V nARAVI – OŽIVIteV 

VAŠKeGA KALA, VODnJAKA In ŠOLe V HRAStO-
VeM DOLu

18.   ReStAVRIRAnJe KAPeLICe PRI tReH KRIŽIH – VeZnI 
čLen POtI KuLtuRne DeDIŠčIne ŠMARJe - SAP

19.   ePP LAS (enOtnA PROPAGAnDA PODeŽeLJA nA 
OBMOčJu LAS)

Za projekte iz leta 2010 je namenjenih 149.383,93 evra 
evropskih sredstev. nekateri med njimi so že izvedeni  
in so tudi že prejeli evropska sredstva, drugi se še izva-
jajo.

Projekti leta 2010:

1.  PODRuŽnIčnA ŠOLA – GIBALO RAZVOJA
2.  MOJe PeSMI – MOJe SAnJe
3.  OtROŠKe RADOStI nA KMetIJI
4.  Več V IŠKI VASI
5.  V DeŽeLI KOLIŠčARJeV
6.  MLIn BRInJe – MuZeJ 
7.  IVAnKInA tRŽnICA
8.  GRAD LISIčJe
9.  ŽenSKA OD Ž DO A

Za leto 2011 je upravni odbor potrdil te projekte:

1.  PRIReDItVe IŽAnSKeGA PODeŽeLJA
2.  GRAJSKe DOGODIVŠčIne
3.  MOJ KRAJ, MOJ POnOS
4.  VIŠnJA GORA – SLOVenSKA PRAVLJICA
5.  PODRuŽnIčnA ŠOLA – GIBALO RAZVOJA
6.   LJuBLJAnA In SLOVenIJA nA DLAnI – RAZGLeDI-

ŠčA nA OBROBJu LJuBLJAne

uspešen in kakovosten razvoj podeželja lahko ustvar-
jamo le skupaj s prebivalci, zato vabimo vse, ki vam ni 
vseeno za podeželje in ga imate radi, da se nam na tej 
poti pridružite in s svojimi pobudami ter idejami sode-
lujete pri uresničevanju izboljšanja kakovosti bivanja 
na podeželju. S tem se ustvarja večja prepoznavnost  
domačega okolja za obiskovalce in za turiste. V LAS lah-
ko pristopite kadar koli, saj je članstvo odprto in prosto-
voljno.

  Marjana MARn in Josip PIntAR
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V občini Ig si želimo ra-
zvoja različnih dejav-

nosti, ki bi lahko podeželje 
ohranjale živo in povezo-
vale ljudi med seboj. Ker 
predstavlja kmetijska de-
javnost v naši občini v ve-
liki meri le še dopolnilno 
dejavnost, skušamo prek 
programa Leader spodbu-
diti dodatne vsebine na 
kmetijah. 

Lega naše občine in naravne danosti nam ponujajo 
možnosti za različne pohodne, kolesarske in konjeniške 
poti. Prek razvojnih programov preteklih let smo obudili 
staro gostilno, izboljšali ponudbo gostinskih lokalov ter 
pridobili prvo turistično kmetijo v naši občini, ki ponuja 
dodatne programe za otroke. Seveda si glede na našo 
razvejanost želimo še več podobne ponudbe in skladno 
z vsemi omejitvami (Krajinski park Ljubljansko barje in 
natura 2000) ohranjanje kmetijske krajine. 

Zaradi bližine glavnega mesta (Ljubljane) želimo 
ohraniti podeželsko srce naše občine. Od podeželja  
se pričakuje, da postaja konkurenčen ter da se upo  - 

IŽANSKO PODEŽELJE

Ljubljana je najlepše mesto na svetu, mesto, na kate-
rega sem ponosen in želim, da bi bili nanj ponosni 

tudi vsi meščani. Ljubljana je zeleno mesto. Kmetijska 
in gozdna zemljišča pokrivajo večji del površine Mestne 
občine Ljubljana. In tam se začenja podeželje. Prepričan 
sem, da ga bomo v čim večji meri ohranili. Da se bo to 
zgodilo, bosta prispevala oba: podeželje in mesto. Pre-
poznavna identiteta podeželja bo zanimiva za meščane 
in obiskovalce, hkrati pa bodo prebivalci podeželja po-
nosni, da tam živijo.

Imamo veliko srečo, da naše podeželje leži ob glavnem 
mestu, ki od njega zahteva izredno raznoliko ponudbo 
ter omogoča neposredno prodajo njegovih produktov. 
Zato bomo izkoristili skupne potenciale, vzdrževali vi-
talno kmetijsko proizvodnjo, ki bo ohranjala okolje in 
kulturno krajino ter nam nudila kakovostne pridelke in 
izdelke na pragu mesta. Dobro bomo gospodarili z goz-
dom, ki predstavlja pljuča našega mesta. Razvijali bomo 
različne gospodarske dejavnosti, povezane s kmetij-
stvom in gozdarstvom ter s storitvenimi dejavnostmi na 
podeželju, da bo življenje na podeželju kakovostno in da 
bo tisti, ki bo prišel tja, presenečen nad pestrostjo de-
javnosti in izdelkov. Podpirali bomo delo različnih intere-
snih skupin, saj te spodbujajo občutek pripadnosti temu 
prostoru in spodbujajo razvoj podeželja.
Da bo razvoj podeželja še hitrejši in boljši, bomo pogle-
dali prek občinskih meja, se povezovali s sosednjimi ob-
činami, regijami, izmenjavali znanja in izkušnje ter izvaja-
li skupne projekte. Pri tem se bodo prebivalci podeželja 
povezali s sosedi v lokalna partnerstva ter sami odločali 
o vsebinah in izvedbi projektov.
Želim si, da Ljubljana obdrži podeželje z ohranjeno kul-
turno krajino, podeželje zadovoljnih in sproščenih lju-
di. Vem, da si to želijo vsi, ki živijo v našem mestu in ob 
njem.

Zoran JAnKOVIć, 
župan Mestne občine Ljubljana

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Foto: Stane Jeršič
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šte vajo različne vsebine (kmetijstvo, turizem, ekologija 
idr.). 

na povečanje kakovosti življenja v naši občini vpliva 
razvoj različnih aktivnosti, ne le v kmetijstvu. Pestra po-
nudba domačih proizvodov povečuje kakovost bivanja 
ižanskega prebivalstva in njegov razvoj. Bogata in razve-
jana čebelarska dejavnost je iz podkrimskega področja 
znana še iz Valvasorjevih časov. Številni čebelarji uspe-
šno nadaljujejo tradicijo in širijo svojo ponudbo, ki jo 
uspešno predstavljajo tako v domači občini kot širše. 

na povezovanje in kakovost življenja močno vplivajo 
društva, ki so na podeželju še zlasti številna in aktivna. 
ne samo pri pripravi različnih dogodkov, v naši občini 
društva vlagajo tudi v izobraževanje, dodatne vsebine in 
investirajo v objekte, namenjene druženju. 

naše prebivalce, ki želijo ohraniti kmetijsko krajino, 
spodbujamo s pomočjo sredstev prek javnega razpisa  
za posodabljanje kmetijskega gospodarstva. S pobudo 
Leader pa želimo še dodatno motivirati vse naše obča-
ne, da z dodatnimi programi povečujejo prihodek in 
tako omogočajo boljšo prepoznavnost naše občine kot  
turistične zanimivosti in skrbijo za njen razvoj. Podežel-
ski prostor postaja vse bolj dragocen za bivanje, zato 
pozdravljamo vsako aktivnost posameznika, društva  
ali podjetnika, da s tem izboljša kakovost življenja v 
naši občini, kar predstavlja dobro popotnico za naše za-
namce.

Janez CIMPeRMAn, 
župan Občine Ig

Prav lep pozdrav tudi 
iz Občine Škofljica, za 

katero je – vsaj kar zade-
va podeželje – značilno, 
da prevladuje pretežno 
agrarna pokrajina z dve-
ma izrazitima naravnima 
topografskima enotama 
– ljubljanskim barjem in 
hribovitim delom, kar po-
gojuje tudi različno usme-

ritev kmetij oziroma kmetijske proizvodnje. 
Kmetije so majhne, z močno razdrobljeno posestjo. 

Od kmetijskih dejavnosti prevladuje živinoreja. Vse več 
kmetijskih zemljišč je v zaraščanju, kar je močno zaskr-
bljujoče. 

Za ohranjanje kmetijskega potenciala je kmetijska de-
javnost v Občini Škofljica usmerjena v varovanje najbolj-
ših kmetijskih zemljišč, zaradi svoje lege je primerna tudi 
za razvoj ekološkega kmetijstva. 

Ohranjanje in razvoj podeželja vidim predvsem v ra-
zvoju turizma, ki je pomemben generator zaposlovanja 
in dohodka. Občina Škofljica ima dobre naravne danosti 

za razvoj turizma in rekreacije, ohranjeno naravno in kul-
turno dediščino ter izjemno lego, saj leži v neposredni 
bližini glavnega mesta Ljubljane. Vsekakor bi bilo treba 
povečati turistično ponudbo, predvsem število preno-
čišč, saj je trenutno Grandvid hotel s 56 ležišči na Lavrici 
edini ponudnik nočitev v občini.

tržnica, ki sedaj deluje na Škofljici ob določenih pri-
ložnostih, bi lahko pripomogla k razvoju dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah, predvsem k predelavi mesa, dre-
vesničarstvu, sušenju sadja, razvoju ribištva in ribogoj-
ništva. treba bi bilo obuditi stare obrti, ki jih nekoč na 
podeželju ni manjkalo. 

Občina vsako leto zagotavlja v proračunu določena 
sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini, ki 
se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. Vsekakor so 
dobrodošla tudi sredstva iz programa LeADeR, namenje-
na izključno podeželskemu prebivalstvu. Sodelovanje 
s sosednjimi občinami – Ig, MOL, Grosuplje in Ivančna 
Gorica – je že obrodilo določene sadove. Realiziralo se je 
kar nekaj projektov, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti 
življenja na podeželju.

Ivan JORDAn, 
župan Občine Škofljica

OBČINA ŠKOFLJICA
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V  manjših krajih, kjer delujejo podružnične šole, je 
njihov velik pomen jasen vsem. S svojo pestro kul-

turno, družabno in turistično dejavnostjo predstavljajo 
nezamenljivi del bogastva našega podeželja. Le v kra-
jih, kjer poteka plodno sodelovanje podružničnih šol s 
kulturnimi, turističnimi, športnimi, ekološkimi društvi in 
ustanovami, lahko življenje nudi posebno kakovost in 
vrednost. V današnjem času, ko se mnogi predmestni 
kraji zlivajo z mestom, obstaja nevarnost, da kraji izgubi-
jo svojo identiteto in z novo urbanizacijo postanejo zgolj 
spalna naselja, oropana in osiromašena vseh prednosti, 
ki jih ima lahko bivanje v majhnem kraju. tudi manjši kra-
ji, ki ostajajo na obrobjih urbaniziranih središč, se zaradi 
upadanja števila prebivalstva soočajo s strahovi, da se v 
imenu racionalizacije stroškov upravičenost podružnič-
nih šol postavlja pod vprašaj. 

SODELOvANJE PODrUŽNIČNIh ŠOL 
OŠ SOSTrO IN OŠ STIČNA v PrOJEKTU 

PODrUŽNIČNA ŠOLA – gIBALO rAzvOJA
prepoznavne. V lanskem šolskem letu smo se tako s po-
družničnimi šolami PŠ Ambrus, PŠ Krka, PŠ Muljava in PŠ 
Višnja Gora pridružili OŠ Sostro s podružnicami PŠ Be-
snica, PŠ Janče, PŠ Lipoglav in PŠ Prežganje v dvoletne-
mu projektu z istim imenom Podružnična šola – gibalo 
razvoja. naš namen je bil, da podružnična šola postane 
središče življenja na vasi, ker je to neprecenljiva pridobi-
tev za vse prebivalce območja, saj se v njej družijo, pri-
dobivajo nova znanja, se medgeneracijsko povezujejo, 
snujejo nadaljnji razvoj kraja, skratka rastejo tako kul-
turno kot osebno. Z izvajanjem aktivnosti želimo šolo ne 
samo približati kraju, ampak doseči, da z njim diha in živi. 
Otrokom na podeželju želimo s tem projektom dvigniti 
kakovost življenja, približati ekološko problematiko, raz-
vijati njihovo ustvarjalnost, jim zagotoviti kakovostno 
preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti in 
pri najmlajših razvijati socialni kapital. 

Za dosego naših ciljev smo tako v šolskem letu 2009/ 
2010 izvedli različne aktivnosti. na naših podružničnih 
šolah smo za učence v prostem času pripravili razno-
vrstne kreativne delavnice, kot so npr. izdelava rož iz 
papirja, ljudske igre in plesi, digitalna fotografija ... kjer 
so svoja znanja in izkušnje na mladi rod prenašali tudi 
krajani. učenci so se skozi šolsko leto posvetili tudi spo-
znavanju domačega kraja na temo Moj kraj, moj ponos. 
Zbirali so podatke, ki so jih potrebovali za zaključno prire-
ditev. Poleg raziskovanja kraja so bili učenci pozorni tudi 
na naravne lepote, ki so jih fotografirali. Da bi njihov kraj 
ostal še naprej lep, so na delavnicah na temo Igrajmo se 
ekologijo izdelovali izdelke iz odpadne embalaže. 

 V svoje načrte smo vključili tudi medsebojne obiske 
šol, saj smo se želeli bolje spoznati in našim učencem 

Podružnične šole OŠ Sostro so zato že pred leti s pro-
jektom Podružnična šola – gibalo razvoja, ki je dobil 
podporo evropskih sredstev LeADeR LAS, domačo in šir-
šo javnost spodbudile k razmisleku o izjemno pomemb-
ni vlogi, ki jih imajo podružnične šole v svojih krajih. Pro-
jekt, ki je nastal na pobudo vodje šole PŠ Janče Marjane 
Marn, se je prijel tako na vseh ostalih podružnicah kot v 
domačih krajih in požel val odobravanja in občudovanja. 
Janče in drugi bližnji kraji v šolskem okolišu OŠ Sostro 
so prav po zaslugi tega projekta postali bolj prepoznavni 
in na podlagi vseh pozitivnih izkušenj in učinkov, ki jih 
je projekt prinesel, je bil čas, da se projekt razširi tudi na 
druge šole in kraje. 

na OŠ Stična smo pobudo Marjane Marn sprejeli 
z odprtimi rokami, saj so naše podružnice že tradicio-
nalno tesno vpete v dogajanje v kraju, s projektom pa 
smo želeli te aktivnosti še okrepiti in jih narediti še bolj 
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omogočiti druženje s sovrstniki iz sodelujočih šol v pro-
jektu. tako so 20. maja 2010 učenci in učiteljice iz Po-
družnične šole Krka gostili učence in učiteljice iz vseh 
podružničnih šol OŠ Sostro. Pričakali so jih v značilnih 
oblačilih iz preteklosti, učenka v vlogi turistične vodičke 
jim je razkazala Krko, predstavila cerkev sv. Kozma in Da-
mjana in jih odpeljala v šolo, ki se je za ta namen vrnila 
v preteklost. Skupina učencev je obiskovalcem zaigrala 
prizor iz časov, ko je šolo obiskoval pisatelj Josip Jurčič. 
Pod vodstvom nekaj učenk – turističnih vodičk pa smo 
si nato ogledali še naravne in kulturne znamenitosti ob 
reki Krki in si lepote krške jame. Ob slovesu smo lahko 
opazili, da so se med učenci že stkale prve vezi, zato nas 
ni presenetilo, ko so si ob odhodu avtobusa spontano 
pomahali v pozdrav. tudi za prosti čas, ki so ga učenci preživeli ob igri v spon-

tano pomešanih skupinah učencev iz različnih šol. 
Zaključek našega druženja v preteklem šolskem letu 

pa je bila zaključna prireditev 19. junija 2010. Gostila 
nas je PŠ Janče, vse sodelujoče šole pa so poskrbele za 
kulturni program. učenci so pod mentorstvom učiteljic 
s svojimi točkami predstavili utrip svojih krajev in boga-
to domačo dediščino. V prostorih šole pa smo si lahko z 
obiskovalci ogledali razstavo fotografij in izdelkov, ki so 
nastali v projektu. na koncu pa so dobili naši učenci, ki 
so izvrstno izvedli svoje točke, še prav posebno nagra-
do – mini disko z izvrstno plesno inštruktorico, ki jim je 
pokazala vrsto novih plesnih korakov.

V začetku letošnjega leta smo vsi sodelujoči v projektu 
dobili čudovit koledar s slikami iz naših skupnih aktivno-
sti, ki ga je pripravila Marjana Marn, izdala pa OŠ Sostro. 
tudi letos že nadaljujemo z načrtovanimi delavnicami in 
se že veselimo naših prvih srečanj v maju, ko se bomo 
zopet srečali. na koncu našega projekta pa bomo izdali 
tudi bilten, kjer bomo podrobno predstavili vse, kar smo 
naredili znotraj našega projekta.   Branka eMeRŠIč

Vezi med našimi učenci pa so se še okrepile 22. maja 
2010, ko so nas gostili učenci in učitelji iz PŠ Prežganje 
na Igrah brez meja. Zabavali smo se ob vrsti zabavnih 
iger, kot so bile tek s krompirjem, tek dvojic v obročih in 
pihanju moke. najlepše pa je bilo, da moto teh iger ni bil 
zmagati, temveč zabava. Po malici je ostalo nekaj časa 

KD MEŠANI PEvSKI zBOr »zOrA« JANČE
Dovolite, da vam predstavim Mešani pevski zbor 

»ZORA« Janče, ki je bil ustanovljen septembra 2004 z 
namenom širjenja zborovskega petja in s tem bogatenja 
kulturnega življenja v okolju brez zborovske tradicije.

Danes MePZ »ZORA« Janče šteje 55 članov – tako do-
mačinov kot tudi pevcev iz drugih krajev Slovenije. naš 
repertoar je pester in obsežen in zajema slovenske ljud-
ske pesmi, umetne pesmi domačih in tujih skladateljev, 
zabavne skladbe in partizanske pesmi. 

V okviru KD MePZ »ZORA« Janče od leta 2008 deluje še 
mladinska vokalna skupina »SVIt« in OPZ »SOnčeK«, ki je 
bil ustanovljen leta 2009. Vse tri zbore vodi zborovodki-
nja Asta Jakopič. Občasno pa si pomagamo še s tremi ko-
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vEČ v IŠKI vASI

Občina Ig združuje 23 vaških skupnosti na 98,9 km². Vsa-
ka od vaških skupnosti ima praviloma vaško jedro oz. 

stičišče, kjer je osrednja točka družabnega življenja v po-
samezni vasi. eno izmed večjih vaških jeder, vsaj po številu 
prebivalcev, je Iška vas in Vaška skupnost Iška vas.

V vasi že več kot 20 let stoji večnamenski objekt, ki zdru-
žuje prebivalce vasi Iška vas (408 prebivalcev), Iške (219 
prebivalcev), Gornjega Iga (27 prebivalcev) ter Kota (107 
prebivalcev. V večnamenskem objektu je sedež oziroma so 
prostori devetih društev, ki so registrirani v Iški vasi in Iški: 

–  Svet Vaške skupnosti Iška vas,
–  Prostovoljno gasilsko društvo Iška vas,
–  Konjerejsko društvo Krim,
–  Planinsko društvo Krim,
–  turistično društvo Iška vas,
–  Kulturno umetniško društvo Iška vas,
–  Strelsko društvo Iška vas,
–  Klub za prosto letenje, 
–   Združenje rejcev konj slovenske hladnokrvne 

pasme,
–  Mule, društvo za celostno bivanje.

Številne prireditve (kulturne, turistične, gasilske, ko-
njerejske …), srečanja in predavanja se odvijajo v najbolj 
akustični dvorani naše občine, zato jo tako člani kot tudi 
ostali obiskovalci velikokrat napolnijo. V njej se odvijajo 
tudi delovni sestanki vseh društev in Sveta Vaške sku-
pnosti Iška vas, ki je povezovalni člen vseh prebivalcev na 
omenjenem območju. 

Dotrajanost večnamenskega objekta in neurejena 
zunanjosti sta bila razloga, da Iška vas ponovno pridobi 
urejen povezovalni center. Vzporedno z obnovo proče-
lja in zunanjosti vaškega jedra se je urejala tudi notra-
njost večnamenskega objekta. V manjšem obsegu in 
predvsem z lastnimi sredstvi ter s prostovoljnim delom  

repetitorji. Redne pevske vaje imamo v OŠ Janče. Zaradi 
lažjega izpolnjevanja našega začrtanega programa smo 
tudi v letu 2010 organizirali tridnevne spomladanske 
študijske vaje v SGtŠ v Izoli in jesenske študijske vaje v 
prostorih cistercijanskega samostana v Stični.

Lahko rečemo, da smo v svojem delovanju uspešni, kar 
potrjujejo naši številni nastopi na različnih prireditvah, 
tako v domačem kraju kot tudi drugod. udeležujemo 
se pevskih revij na območju občine in mesta Ljubljane, 
sodelujemo na tradicionalnih letnih proslavah v spomin 
padlim, pripravljamo božično-novoletne koncerte, sezo-
ne zaključujemo s samostojnimi koncerti, popestrenimi 
z instrumentalnimi spremljavami, gostujemo v zamej-
stvu in pripravimo več priložnostnih nastopov.

so se nenehno vršila tudi vlaganja v obnovitvena dela  
stavbe. 

urejen večnamenski objekt je ponovno, tako kot pred 
leti, postal ponos kraja, ki bo poskrbel za povezovalne 
vsebine vaščanov, da bo njihova udeležba številčnejša.

Cilj projekta z naslovom Več v Iški vasi je bil prenova 
pročelja na večnamenskem objektu, saj smo hoteli dati 
objektu novo podobo. Z izvedbo smo izboljšali promoci-
jo našega večnamenskega objekta, tako da je sedaj šte-
vilo prireditev, tudi v organizaciji sosednjih društev, večje 
kot pred letom dni. 

Vsa leta od ustanovitve Gasilskega društva Iška vas 
(leta 1912), ko je bil na tem mestu zgrajen prvi gasilski 
dom in pozneje večnamenski objekt, je to kraj, ki združu-
je in povezuje vaščane.

Vas je dobila novo podobo. Z urejenostjo vaškega je-
dra so se opogumili tudi domačini in pričeli urejati svoja 
dvorišča, tako da je vas v letu 2010 prejela občinsko pri-
znanje za najbolj urejeno vas v Občini Ig. 

Zaključna prireditev tega projekta in hkrati tudi sreča-
nje krajanov je bilo v sredo, 22. decembra.

V kulturni program smo vključili tudi naše najmlajše, 
saj želimo, da se že naš podmladek začne aktivno vklju-

Pri izvajanju našega programa občasno sodelujejo še 
citrar, harmonikarji in pianisti kot spremljava našega re-
pertoarja, ki pa nam predstavljajo dodatne stroške. Vsi 
člani zbora v izpolnjevanje začrtanega programa vložijo 
ogromno truda, saj se vozijo na vaje iz različnih krajev 
Slovenije in tudi finančno podpirajo vse aktivnosti zbora. 

Pri projektu MOJe PeSMI, MOJe SAnJe pričakujemo fi-
nančno podporo izvedenih projektov KD MePZ »ZORA« 
Janče, s katerimi želimo izboljšati kakovost zborovskega 
petja in z izpeljanimi aktivnostmi prispevati k boljšemu 
kulturnemu življenju na vasi, kjer smo glavni organiza-
torji in izvajalci kulturnih dogodkov.

Matko ZDeŠAR, 
predsednik KD MePZ »ZORA« Janče 



DOGODKI NA PODEŽELJU

EPP Magazin - Marec 2011  11

čevati v vaško življenje. nastopali so otroci iz novousta-
novljene plesne skupine Zvezdice v okviru Plesnega 
kluba Zebra, učenci Podružnične šole Iška vas ter Oktet 
Orfej. Zgodovino večnamenskega objekta pa je v svojih 
zaključnih mislih strnil predsednik Vaškega sveta Iška vas 
Ivan Žagar, ki je imel izčrpno slikovno predstavitev.

Zaključek projekta je bil hkrati priložnost, da se vezi 
med sosedi in prijatelji ponovno stkejo, saj vlak, na ka-

terem drvimo skozi življenje, ne dopušča veliko takšnih 
priložnosti. 

Leader projekt: Več v Iški vasi je dal krajanom nov 
elan, vzporedno pa se odpirajo že nove ideje, ki so jih  
domača društva že začela realizirati. Včasih ne potrebu-
jemo veliko, da obrnemo nov, obogaten list v svojem  
kraju ...

Andreja ZDRAVJe

OTrOŠKE rADOSTI NA KMETIJI –  
ŽIvAL'CE SO zAPELE!

V  petek, 28. 1. 2011, smo se na turistični kmetiji Petek 
na Visokem zbrali na otroški lutkovni delavnici v okvi-

ru programa LEADER LAS Otroške radosti na kmetiji.
S prvo delavnico od treh v okviru projekta Otroške 

radosti na kmetiji je v vasi Visoko zaživel prostor, ki bo 

namenjen predvsem druženju otrok iz okoliških vasi.  
V novem objektu bodo v prvi vrsti delavnice za otroke, 
pa tudi sestanki društev tega dela občine, vaškega sveta 
in vseh drugih zainteresiranih skupin. Prostor omogoča 
brezžično internetno povezavo, video projekcijo in se 
lahko uporablja tudi za predstavitve in seminarje.

Glavna tema prve delavnice so bile živali v obliki pa-
pirnatih lutk. Delavnica je minila v izjemno prijetnem in 
sproščenem vzdušju. Otroci so se naučili, kako lahko iz 
preprostih materialov izdelamo čudovite lutke in se z nji-
mi poigramo. Žabe, miške, muce, kužki, levi in medvedi 
so ob koncu delavnice oživeli s pomočjo spretnih prst-
kov in skupaj zapeli.

Delavnico je pripravila in vodila Zuhra Jovanovič, ki je 
s svojimi kreativnimi idejami poskrbela, da je bil program 
prilagojen vsem starostnim skupinam otrok. nasmejali 
in poigrali pa smo se tudi starši.

Pavel PeteK
Zuhra JOVAnOVIč

SPOrOČILO PrETEKLOSTI – KOLIŠČArJEv  
– zA DANAŠNJI ČAS

površini odkrili prek štirideset prazgodovinskih koli-
ščarskih naselbin. Od prvih raziskovanj pred 136 leti 
se je do danes odkrilo že veliko skrivnosti iz življenja 
preteklih prebivalcev Barja – vključno z najstarejšim 
najdenim lesenim kolesom na svetu!

Društvo Fran Govekar Ig, ki bo prihodnje leto prazno-
valo že svojo 20. letnico obstoja, želi ljudem doma in po 
svetu posredovati sporočilo koliščarjev na več načinov.

V sodelovanju z Inštitutom za arheologijo ZRC SAZu 
že osmo leto poteka ciklus predavanj z naslovom Barje, 
ali te poznam. Predavanja predstavljajo naravoslovne in 

Ljubljansko barje je eno najpomembnejših slo-
venskih arheoloških območij. Hkrati predstavlja po-
memben del človeške zgodovine, saj so na njegovi 
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družboslovne teme z območja Barja. Zaradi vedno večje-
ga zanimanja za lastno preteklost se je pred štirimi leti 
začel projekt V deželi koliščarjev, v katerem sodelujejo 
pretežno domačini, prostovoljci in strokovni sodelavci. 
V okviru projekta potekata koliščarski tabor za otroke 
in vedno bolj uveljavljen dogodek Koliščarski dan, ki je 
lani navdušil prek tisoč dvesto obiskovalcev iz Slovenije 
in tujine.

nekaj minut pred napovedanim začetkom prireditve 
so se obiskovalci od vsepovsod začeli množično zgrinjali 
na Mah ob Ižici in Resnikovem prekopu, na območje, kjer 
so pred več kot 6000 leti zares živeli koliščarji in kjer je 
bilo odkrito najstarejše kolišče. 

Obiskovalce so pričakale številne delavnice, na katerih 
so lahko sodelovali in začutili utrip življenja koliščarjev, 
ki jih tako slikovito prikazujejo Jalnovi Bobri. Zelo zani-
mivo je bilo delo z glino in spoznavanje starih načinov 
žganja gline. Aniti Indihar, vodji delavnice, je na pomoč 
priskočila Jožica Korenjak iz nove Gorice, ki se ukvarja z 
barjansko keramiko. Postavili smo tudi dve peči v naravi 
in v njih žgali glino. 

Moški so uživali v izdelovanju drevaka pod vodstvom 
Dejana Veraniča, absolventa arheologije, ki je vodil to 
delavnico. Pravzaprav so tako vneto sekali, da je razpadla 
sekira. Ob koncu smo videli, kako so žgali drevak. 

uživali v koliščarski kuhinji, kjer so peki podpepelnjake, 
kuhali zeliščne čaje in zelenjavno juho. Za dober ogenj in 
odlične recepte sta poskrbeli Meta Petrič in Maja Zupan-
čič s pomočnicami. Za najbolj lačne ni manjkal odličen 
koliščarski golaž, ki sta ga v kotlu skuhala Frenk in Mar-
ta Pucihar. Mnoge je zamikala vožnja s kanujem – glav-
ni krmar je bil Klemen Pavlič, na pomoč pa so mu prisko-
čili prostovoljci, ki so se odzvali našemu povabilu. tudi 
jahanje konj, kjer sta se izkazala tone in Mateja Krnc, je 
pritegnilo veliko obiskovalcev in ves dan je bila na obeh 
lokacijah vrsta, tako da smo z vožnjo s kanujem zaključili 
dobro uro po zaključku prireditve, da so lahko vsi, ki so si 
to želeli, prišli na vrsto.

članice in člani lutkovne ter odrasle in mladinske gle-
dališke skupine so navdušili z gledališko predstavo 
Koliščarji z Velikega jezera (ob 12h in 15h). Scenarij je 
po prizorih iz Jalnovih Bobrov zapisala Alenka Jeraj, ki je 
predstavo tudi režirala. Koliščarji so se letos predstavili v 
lepih, novih lanenih oblekah, ki jih je kar precej ur pridno 
šivala Lojzka Švigelj iz Iške Loke, po predlogah tamare 
Korošec pa so jih poslikale Mateja Jere Grmek, Meta Pe-
trič in Anita Indihar. Žal so se nekateri zaradi žgoče opol-
danske vročine umaknili v senco in zapustili prizorišče 
igre, tako da bo treba naslednje leto poskrbeti za malo 
več sence. Za tiste bolj radovedne pa je bilo v hladni sen-
ci zanimivo in poučno predavanje arheologa dr. Anto-
na Veluščka o življenju koliščarjev, ki je bilo zelo dobro 
obiskano (ob 11h in 14h). 

Življenje koliščarjev je še dodatno približala predsta-
vitev postopkov pridelave, predelave in tkanja lanu, 
ki je bil dokazano del njihovega življenja. S tem se inten-
zivno ukvarjata Janez in Ivanka Skubic iz sosednje Obči-
ne Škofljica, natančneje iz Lanišč, ki se nam vedno rada 
pridružita. 

Zanimiva je bila tudi predstavitev starih ljudskih glas-
bil v glasbeni delavnici. to delavnico je vodil Darko 
Korošec, ki se s tem profesionalno ukvarja. navdušili so 
predvsem inštrumenti, ki oponašajo živalske glasove. 
udeleženci pa so lahko sami izdelali ropotuljice. 

na delavnici za izdelavo orožja in orodja so naredili 
veliko lokov, vsekakor nad pričakovanji, tako da je Marja-
nu Cibru, ki je vodil delavnico, zmanjkalo materiala. Pa so 
se hitro znašli, otroci so namreč loke potrebovali pri igri 
lov na belega bobra, ki jo je pripravila Simona Šivec. Beli 
bober je bil, po Jalnovi povesti Bobri, namreč tisti, ki je 
Ostrorogemu jelenu dal moč in ga varoval pred sovražni-
ki. najboljše ekipe so za nagrado obiskale depo Mestnega 
muzeja, kjer hranijo najdbe z nedavno raziskanega kolišča 
na Špici v Ljubljani. Prijazne študentke arheologije so nam 
najdbe tudi predstavile in otroci so ob tem zelo uživali. 

nekatere je zanimala izdelava koliščarskega biva-
lišča, to delavnico je vodil Mohor Demšar, drugi pa so 
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Za spomin na ta lep dogodek bodo ostale fotografije, 
spominske žlice z vžganim napisom koliščarski dan, za kar 
je poskrbel Mohor Demšar, ki je izdelal tudi lične table z 
vžganimi poimenovanji delavnic, pa tudi slike članov li-
kovne skupine društva in drugih, ki so se odzvali našemu 
povabilu in sodelovali na likovni koloniji z naslovom 
Ljubljansko barje nekoč in danes. Razstava je bila na 
ogled v prenovljeni dvorani Mladinskega doma, za kar 
je idejno zasnovo in izvedbo prispeval Anton Habula. tu 
je svoj dom našla stalna razstava Koliščarji z Velikega 
jezera. Besedilo za panoje je prispeval dr. Anton Velu-
šček, ilustracije in oblikovanje besedila na panojih pa so 
delo tamare Korošec. Kopije eksponatov smo pridobili 
od narodnega muzeja v Ljubljani. Obiskovalci tako lahko 
spoznajo zgodovino Ljubljanskega barja, življenje nek-

danjih prebivalcev – koliščarjev, predstavljena pa so tudi 
raziskana kolišča na Ižanskem. 

Od odprtja prenovljenih prostorov deluje tudi Turi-
stično-informacijska pisarna Društva Fran Govekar 
Ig, ki je odprta vsak dan. V okviru delovnega časa pisar-
ne si lahko kadar koli brezplačno ogledate vse naštete 
razstave. Za organizirane skupine je urejeno vodenje po 
razstavah.

V februarju 2011 smo izdali pobarvanko o življenju ko-
liščarjev, in to kar v treh jezikih: slovenskem, angleškem 
in španskem. 

Projekt pa je bilo možno izpeljati le s pomočjo sred-
stev, ki jih bomo prejeli v okviru programa Leader Las za 
razvoj podeželja ter sponzorjev in donatorjev.

Alenka JeRAJ 

DvOrEC LISIČJE

eden izmed projektov, ki so se v letu 2010 financirali iz 
sredstev programa LeADeR LAS, je dvorec Lisičje, ki 

leži na SV Občine Škofljica. Dvorec je bil zgrajen sredi 16. 
stoletja in se je prvotno imenoval Gayerav oz. Geyerau, 
kar pomeni 'jastrebja jasa', domačini pa so ga po lisicah 
v bližnjih gozdovih imenovali Lisičje, kakor se imenuje 
tudi bližnji zaselek. 
Dvorec je menjal več lastnikov. Prvi lastnik naj bi bil Ivan 
Khiessl s Fužin, ki naj bi imel v posesti dvorec pred letom 
1587. Verjetno je bil najpomembnejši Lenart Merherič, 
imenovan Fabjanič, ki je dvorec na novo pozidal in ob 
njem uredil največji cvetlični, botanični in pomološki 
vrt na Kranjskem. takšno cvetlično in sadno razkošje 
je naredilo močan vtis tudi na državnega kneza Janeza 
Vajkarda Auersperga, pomembnega ministra avstrijskih 
cesarjev Ferdinanda III. in Ferdinanda IV., ki je zadnja leta 
življenja preživel v dvorcu Lisičje. usoda dvorca je potem 
prehajala in rok v roke, zadnja lastnica pred vojno je bila 
Angležinja Mary Lloyd, ki je stanovala v trstu. takrat je 
imel dvorec še razkošno notranjo opremo, veliko starin, 
bogato knjižnico ter opremljeno kapelo. Sedaj je od leta 
2006 lastnica gradu Občina Škofljica, ki ga je kupila od 
Arhiva Republike Slovenije.
O lepoti, urejenosti in smiselni zasnovanosti dvorca v 
preteklosti nam največ pove bakrorez Pavla Riterja Vite-
zoviča, na katerem je upodobljena štiritraktna enonad-
stropna stavba, pokrita z dvokapno streho in dopolnjena 
s tremi frčadami na podstrešju. Glavno poslopje graščine, 
stranska trakta in zaključni trakt na severu so tvorili skle-
njen pravokotnik. V toku časa se je dvorska zasnova malo 
spremenila. tako je današnja stavba tritraktna, saj nima 
več zaključnega trakta, tako da je s spodnje strani odprto 
notranje dvorišče v obliki črke u zaprto z velikimi masiv-

nimi železnimi vrati. na dvorišču si je mogoče pogledati 
lepo oblikovane arkade, ki se v dvojni vrsti vijejo po vseh 
treh stenah. Samo dvorišče se podaljšuje v naravno raz-
gledno teraso, ki jo zaokrožujejo stoletne lipe. Od tod se 
odpre prijeten razgled do Molnika ali vasi Lanišče, prvič 
omenjene že leta 1321, ki se lahko danes pohvali s cerkvi-
jo sv. uršule iz leta 1526. na severozahodni strani dvorca 
je k zasnovi prislonjena na pravokotnem tlorisu pozidana 
grajska kapela, v katero je vodil baročno oblikovan por-
tal. nad njim je polkrožno okno. Prednja fasada je sede-
mosna. Poseben element je kamniti, rustikalno oblikovan 
in polkrožno sklenjen portal v baročnem slogu. 
notranjost je danes prazna in še neizkoriščena. V pritlič-
nem delu je več prostorov, delno povezanih, delno pa 
dostopnih z notranjega arkadnega dvorišča, v nadstro-
pju pa je deset sob različnih tlorisnih velikosti. 
Prav tako ni danes več sledov  mogočnega  grajskega 
parka, ki ga opisuje Janez Vajkard Valvasor. V svojem po-
pisu v 11. knjigi Slave vojvodine Kranjske je navedel le 
najimenitnejše rastline, med njimi kar 107 vrst tulipanov, 
15 vrst navadnih vetrnic, narcis, perunik, lilij, hijacint in 
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še mnogo drugih rastlin. Prav gotovo jih je moralo biti 
veliko, če je bil »lisiški« grajski vrt najlepši v evropi. Vrt 
je slovel tudi po drevju. V pomološkem vrtu naj bi uspe-
vale limone, pomaranče, granatna jabolka, nešplje, fige, 
mandeljni, indijska trta, različne vrste lešnikov, orehi, več 
kot 12 vrst češenj, višenj, breskev ter marelic. 
Prve ideje o vsebinah, ki naj bi se umestile v grad, so se 
porajale leta 2005. Izdelan je bil elaborat z izhodišči za 
pripravo posamičnih projektov obnove, vzpostavitve, 
delovanja in gospodarjenja z objektom kulturne dedišči-
ne. Kar nekaj ponudnikov se je zanimalo za grad in pri-
hajali so z različnimi predlogi. Rešitve so videli v gradnji 
hotelskih nastanitvenih kapacitet, turističnih apartma-
jev ob dvorcu, vinskih salonov, vključujoč turistične pro-
grame, kulturna srečanja, sprostitev, bankete, poslovna, 

politična in družabna srečanja ter centre za  športno-re-
kreativni oddih. 
ena izmed možnosti revitalizacije gradu je bilo javno za-
sebno partnerstvo, vendar bi občina v tem primeru izgu-
bila popoln vpliv na odločitve in bi bila zavezana k spre-
jemanju kompromisov. tudi občinski svet se ni mogel 
odločiti, na kakšen način naj bi se lotili obnove in kakšne 
naj bi bile vsebine, ki bi ljudem zagotovile novo okolje 
za kulturno udejstvovanje, nova delovna mesta, prepo-
znavnost občine, oblikovanje novih turističnih produk-
tov, vključitev okoliškega prebivalstva v ponudbo ipd.
Rešitev je bila podana z možnostjo pridobitve sredstev 
programa LeADeR za izvedbo najnujnejših obnovitvenih 
del za zaščito objekta in same varnosti naključnih obi-
skovalcev. tako je bilo v letu 2010 obnovljeno pročelje v 
atriju, zakrpana streha in izdelana sanacija dimnikov ter 
arkad s stebri, saj so bili prav ti elementi v najslabšem 
stanju. Vsekakor je treba omeniti, da je občina začela z 
urejanjem botaničnega vrta. Sedaj potekajo dogovori s 
posameznimi društvi v občini glede zasaditve cvetlic in 
samega vzdrževanja.
Ob koncu naj povem, da je bil glede na celotno investi-
cijo, ki bi bila potrebna, da bi dvorec zaživel polno, stor-
jen majhen korak, vendar dovolj velik, da se v letu 2011 
z deli nadaljuje in objektu doda vsebina. to verjetno ne 
bo težko, če bodo le zagotovljena sredstva, saj se je že 
v letu 2010 odvilo kar nekaj prireditev; od občinskega 
tekmovanja koscev in grabljic pa do baročne prireditve 
»grajskih dogodivščin«.  Brigita MARInŠeK

IvANKINA TrŽNICA v OBČINI  
IvANČNA gOrICA

Občina Ivančna Gorica poskuša z Lokalno akcijsko 
skupino (LAS) Sožitje med mestom in podeželjem 

prispevati k širši prepoznavnosti našega podeželja. Zato 
bomo v letošnjem letu organizirali že četrti velikonočni 
Ivankin sejem – sejemski dan, poimenovan po našem 
občinskem središču, ki se odvija na tako imenovani cve-
tni petek na ulici pred sedežem občine. 

na njem se predstavljajo številni domači razstavljav-
ci, ki na stojnice postavijo svoje izdelke in pridelke ter 
obiskovalcem ponudijo nekaj domačega, izvirnega in 
pristnega. V začetku smo si pomagali z izposojenimi stoj-
nicami in gasilskimi mizami, sedaj pa razstavljavci lahko 
razstavljajo na novih stojnicah, ki jih je občina kupila v 
sklopu projekta Ivankina tržnica, s katerim kandidiramo 
za evropska sredstva Leader.

na sejmu so se v zadnjih letih s svojo ponudbo pred-
stavljale članice Društva podeželskih žena Ivanjščice s 

svojimi sladkimi domačimi dobrotami in čebelarski dru-
štvi Krka – Zagradec in Stična z medom in medenimi iz-
delki. Rokodelci in izdelovalci domače obrti, ki se pred-
stavljajo na sejmu, so Baša Marjeta iz Kala pri Ambrusu in 
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ne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem 
se predstavlja tudi Štefan nose s svojo etnološko zbirko.  

na Ivankini tržnici je poskrbljeno tudi za zabavo in pri-
grizek, k čemur pripomorejo domača kulturna in druga 
društva. na Ivankinem sejmu leta 2010 pa je potekalo 
tudi čisto pravo meše-
tarjenje z živino, za kar 
sta poskrbela »Fronc in 
Marjeta«, ki sta na se-
jem pripeljala »svojo« 
kravo. 

tovrstni dogodki v 
sre dišču Ivančne Gorice 
so seveda dobrodošli pri širjenju prepoznavnosti naših 
vasi in občine same. čeprav so ti dogodki enkrat na leto 
bolj manifestativnega značaja, velja poskusiti z uved-
bo rednega tržnega dne. Povedano drugače, tržnica v 
Ivančni Gorici bo vendarle zaživela, saj je v letošnjem letu 
predvideno, da bi na Sokolski ulici vsako soboto potekal 
tržni dan, ki bo namenjen prodaji osnovnih kmetijskih 
pridelkov in vse ostale ponudbe, ki jo premorejo pridne 
roke naših občanov.  Marija OKORn in Matej ŠteH

Malovrh Andrej iz Ivančne Gorice, ki ustvarjata unikatne 
izdelke iz gline, Kastelic Marija iz Lučarjevega Kala, Rus 
Ivan iz Brezovega Dola in Franc Perko iz Ambrusa izdelu-
jejo lične pletene izdelke (košare, peharje, koše ...). Poleg 
so tudi kmetija erjavec iz Gorenje vasi, ki je daleč naokoli 
znana po svoji integrirani pridelavi sadja, suhega sadja 
in izdelkov predelave (marmelade, kis, sokovi, žgane pi-
jače, domača darila) in ekološka kmetija Bregar iz Znojil 
pri Krki s široko paleto ekoloških pridelkov in izdelkov, 
kot so jabolka topaz, žita in moka iz različnih, tudi starih 
sort žit, marmelade, sokovi, suhi krhlji, žganje. Svoje pri-
delke in izdelke predstavljajo tudi zeliščarke Maček Met-
ka iz Malega Kala, Grad Barle Otilija iz temenice in Zajc 
Jasna iz Velikega Globokega s svojimi zdravilnimi čaji in 
pripravki. Svojo ponudbo predstavlja tudi Vrtni center 
Kmetijske zadruge Stična, ki obiskovalcem ponudi raz-
lične sadike, s svojo dejavnostjo pa se predstavljajo tudi 
različna društva, kot so turistično društvo Ivančna Go-
rica, Župnijska Karitas Ivančna Gorica in Krajevna orga-
nizacija Rdečega križa Ivančna Gorica. učenci OŠ Stična 
na svoji stojnici predstavljajo svojo šolo, barvajo pirhe in 
prikazujejo različne velikonočne izdelke. V okviru Lokal-

upravni odbor LAS »Sožitje med mestom in podeželjem« 
je za leto 2010 izbral in potrdil 11 projektov, katerih no-

silci so društva, posamezniki in občine v skupni vrednosti 
371.255,65 € in med njimi je tudi skupni projekt petih občin 
– ŽenskA od Ž do A.

Če hočemo ohraniti podeželje, potem pomagajmo,  
da bo na podeželju ostala žena; 

če bo ostala tam ona, bo ostal tudi mož.  
Če bosta na podeželju ostala mož in žena,  

potem bo tam tudi življenje. 
In kjer je življenje – tam je tudi prihodnost!

Projekt ŽenskA od Ž do A je namenjen vsem vam, ki na 
podeželju delujete bodisi samostojno, bodisi v formalnih 
in neformalnih skupinah. Vsaka v sebi skriva najrazličnejša 
znanja in vedenja ter sposobnosti. Večini pomenijo ta zna-
nja vsebine za preživljanje prostega časa, nekatere pa ste 
jih uporabile tudi v poslovnem svetu. 

Vse vas, ki se ukvarjate z različnimi vsebinami, vabimo, 
da se vključite v projekt ŽenskA od Ž do A in da skupaj 
zgradimo mrežo žensk na podeželju in pokažemo, kaj vse 
zmoremo in znamo. Pomembno je, da se med seboj pove-
zujemo, da delimo svoja znanja in izkušnje z mlajšimi ter 
jim tako pomagamo na njihovi življenjski poti. Pokažimo 
kako pomembna je ženska na podeželju. 

Večini bo sodelovanje v projektu nudilo prijetno dru-
ženje in izmenjavo mnenj, nekaterim izziv pri oblikovanju 
novih programov, ki bodo še obogatili ponudbo podeželja, 
mogoče pa bo katera v tem druženja prepoznala tudi svo-

ŽENSKA OD Ž DO A
je potenciale v taki meri, da jih bo spremenila v poslovno 
priložnost. 

Vabimo vse, ki se na kakršen koli način ukvarjate z/s pod-
jetništvom, glasbo in druge zvrsti umetnosti, peko in 
kuho ter športom, da se nam pridružite. Skupaj bomo obli-
kovale nove vsebine našega delovanja in bodočega pove-
zovanja. Ve ste tiste, ki boste povedale, v kateri smeri želite 
delovati in kaj je za vas pomembno. tokrat imate možnost, 
da skupaj s somišljenicami oblikujete vsebine, o katerih raz-
mišljate, pa za njihovo realizacijo še ni bil pravi trenutek.

Celo leto se bomo družile, premišljale in oblikovale nove 
programe, ter skupaj iskale odgovore na različna pereča 
vprašanja. Strnile bomo izkušnje vseh in spletle mrežo ve-
denja in znanj, ki bo še okrepila moč podeželja. 

Oblikovale bomo naše cilje v okviru delavnic. najprej se 
bomo spoznale in se razdelile v skupine – nič hudega, če 
združujete več področij na katerih delujete – to je samo 
prednost, lahko boste izbirale in se odločile za tisto skupi-
no, kamor vas bo najbolj vleklo srce. Skupine se bomo med 
seboj predstavile druge drugim – na ta način se bo razširil 
naš pogled na podeželje in na to, kaj vse na nekem obmo-
čju obstaja. Svoja prizadevanja, razmišljanja in snovanja 
bomo najprej predstavile v svoji občini, nato pa po skupi-
nah v okviru velike končne prireditve. 

Ženske znamo pripeljati vsebine do konca. Pripeljimo 
tudi ta projekt do konca tako, da bomo z narejenim zado-
voljne. Vaše znanje, vaše sposobnosti in ideje so bistvenega 
pomena za sooblikovanje razvoja podeželja. 

Maruška MARKOVčIč
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Rešeno geslo iz križanke pošljite na naslov:   CIZA, Zavod za razvoj podeželja, LeADeR LAS sožitje med mestom in podeželjem,  
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Med pravilno rešenimi gesli bomo izžrebali tri nagrajence, ki prejmejo knjižne nagrade.
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