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• Slaba polovica proračuna 2016 za investicije
• V veljavi nov občinski prostorski načrt
• 30 let obrti Toneta Mohoriča - Tomfe
• Sandra Možina in Robi Cakići potujeta na Specialno olimpijado 2017
• Gorenjevaški gasilci z novim vozilom
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Iz županovega
dnevnika
• 6. 1. – Sestanek z
župnikom Župnije Poljane Jožetom Stržajem,
predstavili smo ukrepe
za poplavno varnost Poljan, pogovarjali smo se
tudi o naših vlaganjih v
Kulturni dom Poljane, ki je v lasti župnije,
in možnosti etažnega nakupa.
• 7. 1. – Na obisku je bil direktor ARAO
Tomaž Žagar s strokovno sodelavko Metko
Kralj. Podjetje bo svojo dejavnost v prihodnosti imelo tudi v naši občini, saj prevzemajo v
upravljanje odlagališče Jazbec. Beseda je tekla
o sodelovanju in tudi o izpadu dohodka za našo
občino na račun omejene rabe prostora.
• 8. 1. – Na predstaviti pobude svetovnega dne čebel Čebelarske zveze Slovenije v
osnovni šoli v Gorenji vasi.
• 9. 1. – Na občnem zboru Čebelarskega
društva Blegoš v Poljanah, ki je vsako leto
bolje obiskan. Čebele imajo v Poljanski
dolini lepo prihodnost ...
• 9. 1. – Na občnem zboru Športnega
društva Marmor Hotavlje, kjer se število
odmevnih prireditev še povečuje.
• 11. 1. – Na sestanku na Zavodu za varstvo kulturne dediščine. Pogovarjali smo se o
ureditvi in zaprtju kozolca na Visokem, o celotnem konservatorskem načrtu Tavčarjevega
dvorca in letošnjem restavriranju prostorov.
Upamo, da bo tokrat tudi kaj sredstev ...
• 14. 1. – Na skupnem sestanku z župani,
poslanci, podjetniki in na kosilu s predstavniki Obrtne zbornice Škofja loka.
• 16. 1. – Na občnem zboru PGD
Hotavlje, prvič v novem gasilskem domu.
Iskrene čestitke še enkrat vsem, ki so delali
in prispevali za veliko pridobitev!
• 19. 1. – Na sestanku in skupni večerji s predstavniki Občinskega gasilskega poveljstva.
• 20. 1. – Kosilo ob sproščenem pogovoru
z župniki, ravnateljema in zdravniki.
• 21. 1. – Skupni sestanek z Občino Žiri za
javni razpis za izbiro pediatra, ki bo deloval tri
dni pri nas v Gorenji vasi in dva dneva v Žireh.
• 22. 1. – Na podlagi odličnih rezultatov
v naši občini pri ločevanju odpadkov je Val
202 s studiem gostoval pri nas z novinarko
Aljano Jocif. Hvala vsem, ki vestno ločujete.
Lahko smo ponosni na doseženo.
• 23. 1. – Na polfinalnem balinanju v
utrdbi na Golem vrhu, kjer se županska ekipa
letos ni uvrstila v finale.
• 23. 1. – Na občnem zboru TD Slajka
Hotavlje. Čestitke za vse prireditve, še posebej
za muzikal Cvetje v jeseni, ki je bil lani septembra na Visokem.
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Stik z županom

Župan je dosegljiv za vaša vprašanja,
predloge in mnenja vsak torek in sredo. Če se
boste želeli pri njem oglasiti osebno na občini (v
začasnih prostorih v Todražu), se prej najavite
pri tajnici na telefonsko številko 04/51-83-100 in
povejte, približno koliko časa boste potrebovali,
da boste dobili termin in vam ne bo treba čakati.
Lahko se zgodi, da kdaj zaradi neodložljivih obveznosti kljub napovedanim uradnim uram ne
bo dosegljiv, za kar se že vnaprej opravičuje in
prosi za razumevanje.
M. B.

Naslednja številka: 18. marca
Vaše prispevke za naslednjo številko Podblegaških
novic pošljite do 4. marca po elektronski pošti
podblegaske.novice@gmail.com ali na naslov:
Uredništvo Podblegaških novic, Poljanska cesta 87,
4224 Gorenja vas. Na ista naslova lahko pošiljate
tudi informacije o prireditvah, ki jih organizirate.
Prispevkov, ki jih bomo prejeli po tem datumu,
ne bo mogoče objaviti!
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Z 8. redne seje občinskega sveta

Namesto uvodnika ...

O kulturi na Poljanskem

Tokratno razmišljanje je prispeval upravitelj največje kulturne ustanove v
občini – Šubičeva hiša – Boris Oblak. V pričakovanju kulturnega praznika,
ki bo v prihajajočih dneh, je zagotovo prav, da nam predstavi razmišljanja
o tem, kaj je kultura, na kakšni ravni skrbimo zanjo in jo ohranjamo v Poljanski dolini.
Na poti od lanskega proti letošnjemu
kulturnemu prazniku se peljem po naši dolini.
Majhen kraj, a s takim številom znamenitih
mož in žena, ki so s svojim delom pustili pečat v
slovenskem in evropskem kulturnem prostoru.
In toliko tradicije. In toliko dogodkov, ki jih
pripravljajo zagnani člani domačih društev. Pa
vendar sem bil v pisanje izzvan z vprašanjem,
ali ni morda poljanska kultura podhranjena.
Sam težko dajem sodbe o podhranjenosti
z vidika financ, ker vpogleda v sredstva,
namenjena za kulturo in kulturna društva,
nimam. Vsekakor pa sem vpleten v dve veliki
občinski investiciji, ki bosta obnovili dva
izmed največjih kulturnih spomenikov v dolini ‒ Šubičevo hišo in Tavčarjev dvorec na
Visokem. Z njima je storjen velik korak na poti
k dviganju nivoja kulture v celotni dolini.
Kulturnih dogodkov je veliko. Kulturna
in turistična društva s svojimi dramskimi,
fotografskimi, literarnimi in glasbenimi
sekcijami ustvarjajo neverjetne lokalne
zgodbe. Odlični smo pri obujanju tradicij,
običajev, pri obujanju preteklosti. In prav
je tako, na tej preteklosti je konec koncev
do določene mere zgrajena naša identiteta.
A sam bi si želel, da te zgodbe le ne bi bile
zgolj lokalne. Počasi se občuti, da moramo v
dolino pripeljati ljudi tudi od drugod. Zavedam se, da to ni lahka naloga, kajti že znotraj
Poljanske doline se kaže, da so razdalje med
kraji večkrat ‘prevelike’ in dogodkov v sosednjih vaseh ne obiskujemo prav radi. Razen veselic, pripomnijo nekateri. Če sami ne gremo
nikamor, potem tudi težko pričakujemo, da
bodo drugi obiskali nas, ni tako?
Večja povezanost nas bo vsekakor potegnila naprej. Celotno loško območje je v procesu
večjih povezav na področju turizma. Sam pa
turizma in kulture ne gledam ločeno, saj

pravzaprav morata biti neločljivo povezana.
Že sami moramo biti večkrat turisti na drugem
koncu doline, brez zadržkov ali zavidanja
moramo pustiti, da nas navduši kultura sosednjega kraja. Z razumevanjem tega postavljamo
temelje, da se obiskovalci naših krajev vrnejo k
nam tudi kot gostje naših prireditev.
Preteklost in tradicija sta pomembni. In na
njiju temelji res veliko dogajanja v naši dolini.
A za naše kulturno zdravje bi bilo pomembno,
da vsi dogodki vendarle ne bi temeljili zgolj na
etno ali komedijantski osnovi. Neštetokrat sem
bil pri želji, da v največje prireditve pripeljemo
tudi kaj novega, zahtevnejšega, soočen z mnenjem, strahom pravzaprav ‒ ‘Kaj bodo pa ljudje
rekli?’Sam pa domačih ljudi ne bi podcenjeval.
Dober primer so šolarji OŠ Poljane, redni
obiskovalci vseh še tako zahtevnih razstav v
Šubičevi hiši. Navdušeni so in z odprtostjo
širijo svoja kulturna obzorja. In ko sem bil ob
neki priložnosti vprašan po rezultatih svojega
dela v Šubičevi hiši, sem najprej pomislil, da
se bo eden od rezultatov pokazal čez 20 let ‒ ko
bodo z enakim navdušenjem današnji šolarji
pripeljali svoje otroke.
To bo prava naloga Šubičeve hiše. Izpo
staviti najboljše, kar smo v naših krajih v
umetnosti in kulturi imeli v preteklosti, a hkrati
usmeriti pogled naprej, v moderno umetniško
(predvsem likovno) produkcijo. S tako usmerit
vijo Šubičeva hiša lahko predstavlja pravo
povezavo med ‘zunanjim svetom’ in dolino.
S povezavami z ustanovami zunaj naših meja
predstavljati zgled za povezave tudi med
glavnimi organizatorji znotraj doline. Z več
povezanosti in sodelovanja in združevanja
energije bo mogoče kak dogodek manj, bodo pa
zato lahko še kakovostnejši in še odmevnejši.
Boris Oblak,
upravitelj Šubičeve hiše

… In leto se niti še ni dobro začelo. Veliko kulture, vseh vrst, tudi tiste srčne vam želim
ob prebiranju tokratne prve številke našega občinskega glasila.
Urednica Damjana Peternelj

Proračun za 2016
po drugi obravnavi
težji za 700 tisočakov

Osrednja pozornost zadnje lanske seje
občinskih svetnikov je bila namenjena
drugemu branju občinskega proračuna za
2016, ki je dosegel devet milijonov in dobrih
700.000 evrov, ter potrjevanju dopolnjenega občinskega prostorskega načrta.
V proračun so, kot je poudaril župan Milan
Čadež, vključili večino predlaganih svetniških
sprememb ob prvem branju, a po rekordnih letih
za občino letos ne prinaša večjih investicijskih
projektov. Potrdili so ga s 16 glasovi za in enim
vzdržanim. Več na straneh 4 in 5.
Zeleno luč so prižgali tudi predlogom sprememb in dopolnitev odloka o občinskem prostorskem načrtu (OPN) občine, ki je bil po štirih letih
dela deležen nekaj vsebinskih dopolnitev in sprememb za namensko rabo prostora. Kot je povedala
poročevalka Metka Jug, so pri pripravi predloga
prejeli rekordno število pobud (kar 572), ki so jih
pri pripravi načrta v celoti ali delno upoštevali v 87
odstotkih. Več o dvoletnem postopku sprememb
prostorskega načrta na strani 5.
Na seji so obravnavali in potrdili še odlok
o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in
redarstva občin Vrhnika, Brezovica, Dobova
- Polhov Gradec, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Borovnica, Log - Dragomer in Horjul, ki je s svojim
delom začel 1. januarja, in odlok o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Potrdili
so vrednost točke za izračun NUSZ (za leto 2016
znaša 0,0047994 evra, kar je enako kot lani) ter
cenik najema poslovnih objektov in zakupa grobnega polja, ki prav tako ostajata enaka. Občinski
svet je sprejel tudi osnutek odloka o podelitvi
koncesije za obdelavo in odlaganje odpadkov
ljubljanskemu RCERU za obdobje deset let in ga
pospremil v enomesečno javno obravnavo.
V svet Knjižnice Ivana Tavčarja so svetniki
za naslednje mandatno obdobje kot občinsko
predstavnico imenovali Jano Rojc, ob koncu pa
soglasno pritrdili tudi podpisu izjave, s katero
opozarjajo na državno neupoštevanje Zakona o
izvrševanju proračuna glede financiranja občin.
Občinski proračun za 2016 je namreč zaradi
tega za 335.000 evrov lažji.
Damjana Peternelj

PLAN IZIDOV PODBLEGAŠKIH NOVIC ZA LETO 2016

Največji kulturni dogodek v občini bo letos odprtje obnovljenega Sokolskega doma v Gorenji
vasi. Slovesnost bo na binkošto nedeljo, 15. maja.
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Občinski proračun 2016

Za investicije letos slaba polovica občinske
Občinski svetniki so na 8. redni seji
17. decembra 2015 sprejeli proračun
za leto 2016. Ta je od prvega predloga
proračuna višji za okrog 700.000 evrov
in znaša 9.784.410,90 evra.
Sprejeti proračun je glede na prvi predlog
proračuna višji zaradi predvidenih dodatnih
prihodkov predvsem iz državnega proračuna, in
sicer so dodana sredstva za: sanacijo plazu Laze
v višini 350.000 evrov, odpravo posledic poplav
iz oktobra 2014 v višini 100.000 evrov (za cesto
v Žirovski Vrh) ter sofinanciranje investicij v
javno infrastrukturo po 21. člen ZFO-1 v dodatni
višini 87.476 evrov.
Na račun povečanja prihodkov sta se občutno
povečali predvsem proračunski postavki 524
(odprava poplav – plazenje, naravne nesreče,
in sicer za cesto Žirovski Vrh in plaz Laze) ter
568 (izgradnja ceste Zdravstveni dom).
Na odhodkovni strani je odprtih tudi nekaj
novih postavk, in sicer za: dvorano Sokolskega
doma (za tekoče stroške), medgeneracijski center Gorenja vas (za investicijo in za dejavnost),
kopališče Škribovc Trebija (za izdelavo idejne
zasnove kopališča), vodovode – subvencija
omrežnine (za dosego vzdržne cene storitev
izvajanja obvezne gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo), energetski sanaciji
podružnic Javorje in Sovodenj (za projektno
dokumentacijo v primeru možnosti prijav na
razpise za energetske sanacije javnih stavb).
Oživili smo tudi nekatere postavke, ki so
bile v preteklosti že odprte, in sicer: ureditev
vaškega jedra Hotavelj (za ureditev obeležja Luki
Pintarju), gospodarska cona Todraž, II. faza (za
poplačilo še nezapadlih obveznosti izvedenih del
ter za ureditev še manjkajoče javne razsvetljave),
obvoznica Gorenja vas (za ureditev lastniških
razmerij skladno s podpisanim sofinancerskim
sporazumom izgradnje obvoznice z DRSI).

Polovica sredstev
za tekoče odhodke in transfere

Več kot polovica sredstev proračuna,
natančneje 55 odstotkov, je namenjena tekočim
odhodkom in transferom, od tega največ – skoraj
dva milijona evrov – namenjamo za šole in vrtce,
največ (1,1 milijona evrov) seveda predstavljajo
doplačila za programe vrtcev, saj smo občina z
najmlajšo povprečno starostjo prebivalstva.
Kljub zaostrenim razmeram in krčenju
proračunskih prihodkov (proračun je nižji od
lanskega za več kot dva milijona evrov) smo uspeli 43 odstotkov odhodkov celotnega proračuna
nameniti za investicijske transfere in investicije.
Največji delež zajemajo investicije v ceste.
182.524 evrov na novo namenjamo za
preplastitve, obnove in vzdrževanje dotrajanih
asfaltnih cest, 446.000 evrov namenjamo za
cestni program po krajevnih skupnostih, dodatnih 390.000 evrov pa za ureditev krajših
cestnih odsekov: Trebija–Stara Oselica, Zakobiljek, Suša–Žetina, Podpleče, Javorje in odsek
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Občinski prostorski načrt

pogače
mimo Polycoma. 430.000 evrov je potrebnih za
nadaljevanje sanacije cest po lanskih poplavah,
od tega največ v Žirovskem Vrhu in proti Vinharjam ter Kremenku. Dodatnih 79.000 evrov
bo šlo za sanacijo plazov in usadov na javnih
cestah, potrebovali pa bi še veliko več, saj jih je
na kar 380 kilometrih cest res veliko.
Od drugih investicij je največja sanacija plazu
Laze, ki je največji plaz v občini in ogroža tudi hiše
in infrastrukturo, s pomočjo države pa bomo za
sanacijo namenili nadaljnjih 426.000 evrov. 288.000
evrov je predvidenih za nadaljevanje urejanja
dvorca na Visokem, 205.000 evrov za dograditev
krajših kanalizacijskih odsekov (Dolenja Dobrava,
Hotovlja) in hišnih priključkov na območju celotne
občine. 63.000 evrov bo šlo za ureditev knjižnice
v Gorenji vasi, 58.000 za avtobusno postajo na
Sovodnju ter 50.000 za pločnike na Hotavljah.
Že v prvi polovici leta pa pričakujemo tudi izdajo
gradbenih dovoljenj za dve največji novopredvideni
investiciji prihodnjih let, to je za telovadnico v Gorenji vasi in za vodovod v Lučinah. Za obe investiciji
imamo pripravljeno vso potrebno projektno dokumentacijo, na novo pa pripravljamo tudi projekte za
medgeneracijski center v Gorenji vasi.

Ostajamo ena
najmanj zadolženih občin

Preostala dva odstotka odhodkov celotnega
proračuna zajemajo: dano posojilo RAS-u (10.000
evrov) ter odplačila dolga in pripadajočih obresti.
V letu 2016 je predvideno odplačilo dolga v vrednosti 195.798,64 evra. Gre za odplačilo glavnic
obstoječih treh kreditov, in sicer za: telovadnico s
športnim igriščem ob OŠ Poljane (62.593,92 evra),
energetsko obnovo kulturnega doma Gorenja vas
(29.756,44 evra), investicije v kanalizacijo in oskrbo
s pitno vodo v porečju Sore (103.448,28 evra).
Dodatno zadolževanje za leto 2016 ni
predvideno. Občina Gorenja vas - Poljane tako
ostaja še vedno ena izmed manj zadolženih
občin v Sloveniji. Zadolženost na prebivalca
znaša 158 evrov.
Jana Kristan

Največ sprememb pri kmetijskih
in gozdnih zemljiščih
V naslednjih dneh bo začel veljati nov Občinski prostorski načrt (OPN) Občine
Gorenja vas - Poljane, ki zajema spremembe in dopolnitve dosedanjega OPN,
sprejetega junija 2010. V Uradnem listu je bil objavljen 28. januarja, veljati pa
začne 12. februarja letos.
Osnutek sprememb in dopolnitev je bil
pripravljen na podlagi pobud občanov, ugotovitev občine v zvezi z neustreznimi izvzemi
stavbnih zemljišč v postopku priprave OPN,
uskladitev z veljavno zakonodajo ter drugimi
ugotovitvami. V razpisanem času od junija
2013 do aprila 2014 so na občini prejeli 469
pobud za spremembo namenske rabe zemljišč.
Ker so nekatere pobude obsegale več lokacij,
so torej skupno obravnavali 579 lokacij za
spremembo namenske rabe prostora. Največ
(410) je bilo prošenj za spremembo iz stavbne v
nestavbno namensko rabo, sledi pa sprememba
iz nestavbne v stavbno rabo (143). Pri slednjih
so upoštevali 114 prošenj, medtem ko so jih pri
spremembah iz stavbne v nestavbno namensko
rabo upoštevali 389. Pobude so presojali z
vidika skladnosti s cilji prostorskega razvoja
občine, z veljavno zakonodajo, nadrejenimi
prostorskimi akti ter s temeljnimi načeli pro
storskega načrtovanja.

Gradnja zunaj naselij ni dovoljena

Vse pobudnike, ki so podali pobude in ki so se
že pred začetkom postopka izkazale za neustre
zne, so o tem dodatno obvestili in jih pozvali
Celotno besedilo odloka je objavljeno na spletnih
straneh občine, v rubriki UREJANJE PROSTORA,
OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT. Kartografski
del odloka pa je na voljo preko javno dostopnega
spletnega pregledovalnika Kaliopa (GIS), do katerega
je možen javni dostop preko vstopne GIS-točke. Ta
je objavljena na vstopni strani spletnih strani Občine
Gorenja vas - Poljane. Pobudniki spremembe pa lahko
namembnost svojih zemljišč po prenovljenem OPN
na občini od februarja dalje preverijo tudi z naročilom
potrdila o namenski rabi zemljišč.

Otroška ambulanta po novem ob četrtkih
Poročali smo že, da komisija ministrstva za
zdravje ob decembrskem pregledu preurejene in
povečane pediatrične ambulante v zdravstveni
postaji Gorenja vas ni imela pripomb. To pomeni,
da so prostori primerni za nadaljnje izvajanje
otroške preventive, ki jo bo do nadaljnjega v
Gorenji vasi izvajal pogodbeni pediater, ki so ga
na Osnovnem zdravstvu Gorenjske (OZG) že
zagotovili. Ambulanta bo odprta ob četrtkih, v njej
pa se bodo izvajali sistematski pregledi in posvetovalnica oziroma celotna dejavnost otroške
preventive. Na OZG zatrjujejo, da bo pogodbeni
pediater začel z delom takoj, ko bo komisija ministrstva poslala uradni zapisnik ogleda prostorov.
Ker pa na Občini Gorenja vas - Poljane tega še
čakajo, točen datum začetka še ni znan.
Sicer vzporedno potekajo aktivnosti za

podelitev koncesije pediatru za občini Gorenja vas - Poljane in Žiri, ki bo tri dni deloval v
Gorenji vasi in dva dni v Žireh. Novi pediater bo
poleg zgoraj navedene dejavnosti opravljal tudi
dejavnost otroške kurative za bolne otroke, zato
bodo v ambulanti dodatno uredili tudi prostore
za izolacijo.
Pozitivno mnenje za podelitev koncesije sta
že dala OZG in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zato občini Gorenja vas - Poljane in Žiri pripravljata objavo javnega razpisa
za podelitev koncesije za izvajanje pediatrične
dejavnosti. Po zaključku razpisa mora k podelitvi koncesije podati soglasje še ministrstvo
za zdravje, z izbranim koncesionarjem pa bo
sklenjena koncesijska pogodba.
T. D.

na razgovore, kjer so skušali najti ustreznejšo
lokacijo za želeni poseg. Zakon o prostorskem
načrtovanju namreč jasno in nedvoumno določa,
da gradnja zunaj naselij (nova razpršena gradnja
in nova razpršena poselitev) ni mogoča in ni
dovoljena. Pobude za gradnjo stanovanjskih
objektov v odprtem prostoru oziroma za novo
razpršeno gradnjo so zato zavrnili.

Stavbnih zemljišč je manj

Največje spremembe namenske rabe so nastale
med kmetijskimi in gozdnimi zemljišči. Obseg
kmetijskih zemljišč se je zmanjšal za 104,98 ha
(hektar), kar predstavlja 2,3 odstotka kmetijskih
zemljišč iz veljavnega OPN. Obseg gozdnih
zemljišč pa se je povečal za 162,65 ha oziroma
za 1,61 odstotka. Obseg stavbnih zemljišč se je
zmanjšal za 36,52 ha oziroma 6,97 odstotka.
Največji vzrok za zmanjšanje obsega
kmetijskih zemljišč predstavljajo spremembe v
gozdna zemljišča, saj je občina uskladila meje
kmetijskih in gozdnih zemljišč z dejanskim
stanjem v prostoru. Spremembe zemljišč v
primarni rabi (gozd, kmetijska zemljišča, vodna
zemljišča) v stavbna zemljišča pa obsegajo
33,28 ha, medtem ko je občina iz stavbnih
zemljišč v primarno rabo spremenila 69,76
ha zemljišč. Po besedah Nataše Kopač, višje
svetovalke za področje gospodarstva v Občini
Gorenja vas - Poljane, bi bil lahko razlog za te
spremembe strah lastnikov pred napovedanim
nepremičninskim davkom.

Težave predvsem zaradi režimov

Med težavami, na katere so naleteli pri
pripravi sprememb in dopolnitev OPN, pa
je Kopačeva izpostavila predvsem režime,
ki spremembo namenske rabe onemogočajo
oziroma zelo otežujejo: »To so predvsem režimi
varstva pred škodljivim delovanjem voda. Zelo
pomembni režimi so tudi varstvo kulturne
dediščine, varstvo narave ter varstvo kmetijskih
zemljišč. Lokacij, ki so podvržene določenemu
strogemu varovalnemu oziroma varstvenemu
režimu, občina v postopku spremembe OPN
ne more uspešno in ustrezno zagovarjati pri
usklajevanju s pristojnimi nosilci urejanja
prostora.«
Sicer Kopačeva ocenjuje, da je bil postopek sprememb in dopolnitev OPN končan
razmeroma hitro, glede na to, da je župan sprejel
sklep o začetku njegove priprave marca 2014.
Sam postopek pa je bistveno skrajšalo tudi
dejstvo, da občini ni bilo treba izdelati celovite
presoje vplivov na okolje oziroma okoljskega
poročila.
Tina Dolenc
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Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas
D. Š.: SI 63943026

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2016 (Uradni list RS, št. 104/2015) in Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Gorenja
vas - Poljane (Uradni list RS, št. 55/04, 108/09), Občina Gorenja vas - Poljane objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v letu 2016
1. Naziv in sedež naročnika:
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in
delež sredstev iz drugih virov.

2. Predmet javnega razpisa so programi in projekti na področju socialno-humanitarnih
dejavnosti, in sicer:
• programi socializacije članov;
• rehabilitacijski programi, ki jih izvajalci izvajajo za svoje člane (terapevtske skupine …);
• programi pomoči članom (postrehabilitacijska pomoč, organizacija tematskih delavnic
in podobno);
• posebni socialni programi, ki prispevajo k realizaciji pravic človeka državljana in
nediskriminaciji invalidov;
• programi samopomoči, namenjeni odpravljanju stisk in težav posameznikov in skupin;
• drugi programi, s katerimi se rešuje ogrožene ljudi in življenja, programi, ki vsebujejo
elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk in težav občanov.

4. Višina razpisanih sredstev:
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih
dejavnosti v letu 2016 je 17.172 evrov (proračunska postavka 253).

Predmet tega razpisa niso sredstva za sofinanciranje:
• programov redne – obvezne dejavnosti (zakonska ali pogodbena obveznost), za katere
so zagotovljena sredstva iz drugih virov;
• investicij.
3. Pogoji:
Na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju socialnohumanitarnih dejavnosti se lahko prijavijo:
• javni socialno-varstveni zavodi;
• dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom,
da bi reševale socialne stiske in težave občanov, ustanovijo posamezniki v skladu z
zakonom;
• organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu
z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne
potrebe svojih občanov;
• invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi
ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe
in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah,
ki ogrožajo socialni položaj invalidov;
• druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki imajo v svojih programih
elemente skrbi za zdravje in reševanje socialne stiske posameznikov.
Pravico do sofinanciranja imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da so registrirani in imajo humanitarno dejavnost oziroma dejavnost socialnega varstva
opredeljeno v svojih aktih;
• da imajo sedež v Občini Gorenja vas - Poljane ali imajo člane društva iz Občine Gorenja
vas - Poljane;
• program izvajajo na območju Občine Gorenja vas - Poljane ali izven in v njem aktivno
sodelujejo občani Občine Gorenja vas - Poljane;
• imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
• da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja

5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016, v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Razpisni rok:
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 4. marca 2016.
7. Razpisna dokumentacija:
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na sedežu Občine
Gorenja vas - Poljane ali na spletni strani: http://www.obcina-gvp.si.
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, bodo izločene iz nadaljnjega
postopka.
8. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti poslana ali dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska
cesta 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje do 4. marca 2016 oziroma najpozneje ta dan
oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na prednji strani
označen z napisom »NE ODPIRAJ – SOC-HUM 2016«.
Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.
9. Postopek obravnavanja vlog:
Postopek javnega razpisa in razdelitev sredstev opravi Odbor za zdravstvo, socialno
varstvo in skrbstvo.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali katerih vlagatelj ne bo izpolnjeval razpisnih pogojev, bodo
izločene iz nadaljnje obravnave.
Izvajalci programov bodo v 30 dneh po končanem razpisu s sklepom obveščeni o izidu
razpisa.
Župan bo z izbranimi izvajalci programov po preteku roka za pritožbe na sklep o dodelitvi
sredstev sklenil pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2016.
10. Dodatne informacije:
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Gorenja vas - Poljane, na tel.
št. 04/51-83-114 (Nataša Kopač) ali na e-mail: natasa.kopac@obcina-gvp.si.
ŽUPAN
Milan Čadež

GRADITE? OBNAVLJATE?
V kolikor gradite ali obnavljate in želite strokovno brezplačno in neodvisno
svetovanje o:
• toplotni zaščiti zgradb,
• energetski sanaciji zgradb,
• izbiri ustreznih oken in zasteklitve,
• izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav,
• izbiri ustreznega energenta,
• uporabi obnovljivih virov energije preko solarnih sistemov in sončnih celic,

• Energetskih izkaznicah,
• aktualnih razpisih Eko sklada (npr. subvencije za okna, peči,
obnovo stanovanjskih hiš …)
• itd.
in o vseh ostalih vprašanjih, ki se nanašajo na učinkovito
rabo energije v gospodinjstvih, vas vabimo, da se oglasite v
Energetsko svetovalni pisarni v Škofji Loki. Pisarna deluje na
Kidričevi cesti 1a, in sicer vsak torek od 16. ure dalje.

Prijave na svetovanje so obvezne na tel. št. 04/50-60-220.
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KS Gorenja vas

Izgradnja kanalizacije, vodovoda, obvoznice in obnova cest

Foto: D. P.

Zaradi poplav v oktobru 2014 je bil del proračunskih sredstev KS Gorenja vas
iz cestnega programa za leto 2015 v dogovoru z občino vključen v občinski
proračun za odpravo posledic poplav. Občina je takoj po poplavah zgradila
most pri Kovaču v Todražu na cesti v Žirovski Vrh Svetega Urbana.

kadamu in asfaltiranju v dolžini 150 metrov);
• JP Hotavlje in Srednje Brdo: izvedla se je sa
nacija cestišča na Srednjem Brdu, v Čabračah ter na
odseku gorenjih Hotavelj – Žižek in Primožič.
Na pokopališčih v Gorenji vasi in Lesko
vici so se izvajala nujna vzdrževalna dela
na pokopališčih in v poslovilnih objektih. V
Gorenji vasi se je izvedla širitev grobnih polj
na novem delu pokopališča.

Občinski projekti

Potrebna in koristna pridobitev v 2015: nova obvoznica v Gorenji vasi
Sanacija po poplavah je na območju javnih Dobrava–Sveti Urban pa so bili sanirani usadi.
Na cestnem programu (obnova lokalnih cest in
poti Žirovskega vrha vključevala izvedbo del na
odseku Prek–Brona s sanacijo dveh prepustov javnih poti) so bili kljub zmanjšanju denarnih sredter zaščito brežin na najnujnejših delih ceste. stev obnovljeni naslednji odseki cest, in sicer:
• JP Žirovski vrh, odcep Jeran–Kašc–Jurka
Sanacija na tej cesti z ureditvijo prepustov se bo
v letih 2016 in 2017 nadaljevala. Zaradi posledic (izvedla se je obnova javne poti v makadamu
poplav je bil saniran del brežine na Dolenji in asfaltiranju v dolžini 400 metrov);
• JP Leskovica, odsek Smole–Zamoka
Dobravi pri mostu v smeri čistilne naprave ter
obnovljen oziroma ponovno zgrajen ekološki (izvedla se je obnova javne poti v makadamu
otok. Ob javni poti Todraž–Bačne je bila nare- in asfaltiranju v dolžini 270 metrov);
• JC Čabrače, odsek pod cerkvijo Čabrače
jena brežina s kamnito zložbo, na javnih poteh
Volaka–Čabrače, Debeni–Studor in Gorenja (Jelovčan; izvedla se je obnova javne poti v ma

KS Sovodenj

Tudi v letu 2015 ni bilo počitka

V mesecu februarju smo bili organizator občinske proslave v počastitev slovenskega kulturnega praznika. V aprilu smo s pomočjo članov večine društev
izpeljali vsakoletno očiščevalno akcijo. Na predvečer dneva državnosti smo v
Novi Oselici pod lipama izpeljali proslavo z mašo za domovino.
Na področju prometne infrastrukture smo
poleg rednih vzdrževalnih del na nekaterih
odsekih cest zamenjali ali obnovili asfaltno
prevleko, in sicer na lokalnih cestah Sovodenj–
Stara Oselica–Ermanovec, Sovodenj–Cerkljanski Vrh, Sovodenj–Ledinsko Razpotje
in na javnih poteh Grapa–Podčrtar–Stata,
Sovodenj–Koreninar–Mrkovšar, obnovili in
asfaltirali muldo na javni poti Laniše–Rupe,
popravili ovinek na cesti Sovodenj–Zapotoški
grič, s pomočjo lastne udeležbe uporabnikov pa
je bil obnovljen in asfaltiran prekop na javno
pot Blažic–Kočar–Burnik.
Na vaškem vodovodu Sovodenj je bila v
vodohranu izvedena UV dezinfekcija s filtracijo
in centralnim nadzornim sistemom za celotno
vodovodno omrežje.
Urejena so bila tudi nova parkirna mesta
pri gasilskem domu, ki čakajo še na asfaltno
prevleko v letu 2016.

Na pokopališču v Novi Oselici je bil delno
obnovljen tudi zid na starem delu pokopališča,
z deli celotnega starega dela obzidja pa bomo
končali v letošnjem letu.
S pomočjo občinskih sredstev so bila postavljena nova igrala za vrtec, mala čistilna naprava
za vrtec in šolo in urejena okolica šole.
V decembru smo organizirali Miklavževo
obdaritev otrok od dopolnjenega enega leta do
vključno desetega leta. S pomočjo Območne
organizacije Rdečega križa Škofja Loka smo
obdarili tudi vse krajane, ki so stari nad 75
let.
Tudi v letošnjem letu nas čaka kar precej
dela, predvsem na prometni infrastrukturi,
zato upamo, da bo naše sodelovanje z Občino
Gorenja vas - Poljane uspešno in da nam bo z
njihovo pomočjo uspelo realizirati cilje, ki smo
si jih začrtali za letošnje leto.
Tajnica KS Sovodenj Nevenka Telban

Na področju občinskih projektov v KS
Gorenja vas je bila zaključena izgradnja fekalne
ter dela meteorne kanalizacije in vodovoda na
relaciji Gorenja vas–Hotavlje v okviru UPS-a.
V juniju je stekel promet po novi gorenjevaški
obvoznici, ob njej ter pod Sokolskim domom
so se zgradila parkirišča. Nadaljuje se obnova
Sokolskega doma v Gorenji vasi.
Projektna dokumentacija za izgradnjo
kanalizacije Tabor, del Dolenje Dobrave in
Dobravšc je izdelana in v letu 2016 pričakujemo
izdajo gradbenega dovoljenja.
Konec leta 2015 je bilo izdano gradbeno
dovoljenje za izgradnjo Fortunove brvi čez reko
Soro v Gorenji vasi.
Gašper Čadež, Za KS Gorenja vas

Delo krajevnih skupnosti (KS) v 2015
V prvi letošnji številki predstavljamo poročila treh
KS v naši občini o delu za preteklo leto. Poročila
drugih treh (KS Lučine, KS Poljane in KS
Javorje) bomo predstavili v naslednji številki.

KS Trebija

Večina sredstev za
vzdrževalna dela

Krajevna skupnost Trebija je v letu
2015 delovala v okviru svojih finančnih
zmožnosti oz. je sredstva, ki jih je dobila od Občine Gorenja vas - Poljane,
porabila v največji meri za vzdrževalna
dela na infrastrukturi.
Uspelo nam je asfaltirati cestni odsek
Burnik–Martenčk v dolžini 430 metrov.
Popravili sta se je javni poti na relacijah
Brcar–Mrovc in Topličar–Stara Oselica (odcep
Podlakovc–Mlinar). Na cestnem odseku
Sleme–Rotovž je bila izvedena sanacija makedamskega vozišča (nasutje). Na lokalnih cestah
Trebija–Stara Oselica in Fužine–Kladje so bili
očiščeni propusti. Na Trebiji so se postavile
grbine za umiritev prometa.
Kot vsako leto je otroke KS Trebija, stare od
dve do osem let, obdaroval Miklavž.
Tudi v prihodnje bo v krajevni skupnosti
še vedno največji poudarek na cestah – obnovi
in ureditvi odsekov, asfaltaciji ter vzdrževanju
obstoječe infrastrukture. Tako kot do zdaj pa je
celotno delovanje KS odvisno od financ, ki nam
jih nameni Občina Gorenja vas - Poljane.
Za KS Trebija Eva Žun

7

Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas
D. Š.: SI 63943026

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju občine Gorenja vas - Poljane (Ur.l. RS, št. 19/2013) in Odloka o
proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2016 (Ur. l. RS, št. 104/2015) župan Občine Gorenja vas - Poljane objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev
na območju Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2016
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224
Gorenja vas.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje članstva in turističnih dejavnosti društev na
območju Občine Gorenja vas - Poljane:
• redno delovanje in jubileji,
• izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
• izdajanje promocijskega materiala,
• spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
• urejanje turistične infrastrukture in turistične signalizacije ter urejanje in olepševanje okolja,
• akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter domačih obrti,
• organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
• aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka,
• izobraževanje in izpopolnjevanje članov društva za namene pospeševanja turizma,
• oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja.
3. Upravičenci in pogoji javnega razpisa
Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. člena Pravilnika o sofinanciranju
turističnih dejavnosti društev na območju občine Gorenja vas - Poljane.
Društva lahko prijavijo članstvo, prireditve, programe in akcije, za katere niso prejela sredstev
iz drugih virov Občine Gorenja vas - Poljane.
4. Merila za pridobitev sredstev
1. Število članov v društvu:
- do petdeset članov
25 točk
- nad petdeset članov
50 točk
- delovanje turističnega podmladka v okviru društva
25 točk
2. Jubileji
Jubilej društva:
- za vsako 10. obletnico delovanja
50 točk
Jubilej prireditve:
- za vsako 10. obletnico prireditve
100 točk
3. Aktivnosti v razpisanem letu:
3.1. izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena:
3.1.1. predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah v
Sloveniji (društvo navede število predvidenih predstavitev, vendar največ 10, v poročilu pa
navede kraj predstavitve)
25 točk/predstavitev
3.1.2. predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih
prireditvah v tujini
70 točk/predstavitev
3.2. izdajanje promocijskega materiala (ne vključuje promocije prireditev):
3.2.1. zgibanka, koledar, druga promocijska darila
30 točk
3.2.2. razglednice, znamke ...
30 točk
3.2.3. zemljevidi
30 točk
3.2.4. ažurirana spletna stran
20 točk
3.3. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
turizma:
3.3.1. organizacija in izvedba raznih tekmovanj (največ 3)
100 točk/tekmovanje
3.3.2. organizacija in izvedba okrogle mize
100 točk/okroglo mizo
3.3.3. organizacija in izvedba predavanj
30 točk/predavanje
3.4. urejanje turistične infrastrukture in signalizacije, urejanje in olepševanje okolja ter
akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter domačih obrti:
3.4.1. vzpostavitev novih kolesarskih, pohodnih ter drugih poti in razgledišč
100 točk/leto
3.4.2. vzdrževanje obstoječih kolesarskih, pohodnih ter drugih poti in razgledišč 50 točk/leto
3.4.3. čistilne in druge akcije v zvezi z urejanjem javnih površin
(društvo lahko prijavi do 2 akciji)
25 točk/akcijo
3.4.4. postavitev/obnova turistične obvestilne signalizacije:
3.4.4.1. turistične oznake, smerokazi (izdelava vsaj 5 oznak)
25 točk/leto
3.4.5. akcije ali projekti na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter ohranjanje
domačih obrti
100 točk/leto
3.5. organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena
(veselice ne spadajo pod turistične prireditve):
3.5.1. poldnevna prireditev, pohod
50 točk/prireditev
3.5.2. poldnevna prireditev etnološkega značaja
100 točk/prireditev
3.5.3. celodnevna prireditev:
3.5.3.1. etnografske, etnološke prireditve
250 točk/prireditev/dan
3.5.3.2. druge prireditve
100 točk/prireditev/dan
3.5.4. v okviru prireditve sodeluje več društev
25 točk/prireditev
3.5.5. sodelovanje društva pri drugih prireditvah v občini
20 točk/prireditev
3.5.6. sodelovanje društva pri drugih prireditvah izven občine
10 točk/prireditev

8

3.6. aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka:
3.6.1. organizacija delavnic za otroke in mladino
25 točk/delavnico
3.7. izobraževanje in izpopolnjevanje članov društva za namene pospeševanja turizma:
3.7.1. organiziranje raznih delavnic, predavanj
25 točk/delavnico, predavanje
3.7.2. izobraževanje članov društva (ne v lastni organizaciji)
15 točk/izobraževanje
3.8. oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe:
3.8.1. oblikovanje nove turistične ponudbe (programov, spominkov ...) 100 točk/program
3.8.2. trženje obstoječe turistične ponudbe (programov)
25 točk/leto
5. Višina razpisanih sredstev, namenjenih za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev,
je 13.051 evrov na proračunski postavki 755 – Turistična društva. Sredstva se bodo dodelila
v obliki dveh dotacij, in sicer prva po podpisu pogodbe, druga pa po predloženem finančnem
in vsebinskem poročilu o realizaciji programa društva.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016.
7. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
• besedilo javnega razpisa,
• Pravilnik o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju občine Gorenja vas - Poljane,
• prijavni obrazec,
• vzorec pogodbe.
Razpisna dokumentacija je v razpisnem roku na voljo na sedežu Občine Gorenja vas Poljane, Poljanska c. 87, Gorenja vas, ali na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane,
pod rubriko Razpisi in objave.
Informacije v zvezi z objavljenim javnim razpisom dobite na Občini Gorenja vas - Poljane, pri
Marjeti Šifrar, telefon 04/51-83-120, ali e-naslov: marjeta.sifrar@obcina-gvp.si.
8. Vsebina prijave
Prijava mora vsebovati:
• izpolnjen prijavni obrazec z navedbo aktivnosti društva v obdobju od 1. novembra 2015 do
31. oktobra 2016, ki morajo biti vsebinsko in finančno opredeljene,
• program dela za tekoče leto, potrjen na občnem zboru (zapisnik občnega zbora),
• seznam članov društva, iz katerega je razviden tudi turistični podmladek.
Potrdilo o vpisu društva v register društev in obvestilo o identifikaciji lahko občina pridobi iz
uradnih evidenc, zato ju ni potrebno prilagati prijavnemu obrazcu.
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
9. Rok in način oddaje prijave
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 31. marca 2016.
Prijava mora biti poslana ali dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska
c. 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje do 31. marca 2016, oziroma najpozneje ta dan oddana
na pošti kot priporočena pošiljka.
Prijava mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse v obrazcu
zahtevane podatke in priloge ter mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
Prijava mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na prednji strani
označen z napisom »NE ODPIRAJ – Prijava na javni razpis TURIZEM 2016«.
Na hrbtni strani ovitka morajo biti navedeni podatki o prijavitelju (društvu).
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.
10. Postopek obravnavanja prijav
Odpiranje prijav bo 5. aprila 2016. Odpiranje prijav ne bo javno.
Komisija za odpiranje in ocenjevanje prijav, prispelih na javni razpis s področja malega
gospodarstva in turizma (v nadaljevanju: komisija), bo odprla pravočasno prispele prijave in
ugotovila, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Prijave, ki jih ne bo vložila upravičena oseba, ali
prijave, ki ne bodo pravočasne, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
Če komisija ugotovi, da je prijava nepopolna, obvesti prijavitelja, ki mora prijavo v petih dneh
dopolniti, sicer bo izločena kot nepopolna.
Vse popolne in upravičene prijave bo komisija ocenila na podlagi meril iz 4. točke tega javnega
razpisa ter pripravila predlog o razdelitvi sredstev.
Društva bodo o izidu javnega razpisa obveščena najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja prijav.
Medsebojne obveznosti med občino in upravičencem do sredstev se uredijo s pogodbo.
Sredstva nerealiziranih aktivnosti ostanejo neporabljena.
11. Druge določbe
Po zaključku posamezne aktivnosti mora društvo podati finančno in vsebinsko poročilo.
Rok za realizacijo aktivnosti je 31. oktober 2016, rok za oddajo poročil je 15. november 2016.
Milan Čadež,
župan Občine Gorenja vas - Poljane

Finančna uprava

»Vklopi razum, zahtevaj račun!«
Od 2. januarja dalje je pri poslovanju z gotovino po zakonu o davčnem potrjevanju računov obvezna uporaba davčnih blagajn. Finančna uprava Republike
Slovenije (FURS) ocenjuje, da naj bi jih uporabljalo okoli 70.000 zavezancev.
Postopek davčnega potrjevanja računov skupaj z drugimi določbami glede
gotovinskega poslovanja tvori sistem, ki omogoča sledljivost in učinkovitost
nadzora nad izdanimi računi ter omejuje sivo ekonomijo.

Zakaj je pametno vzeti račun?

Nadzor nad izdanimi računi poteka prek
FURS-a in kupca. Kupec blaga oziroma prejemnik storitve mora prevzeti račun, ga zadržati
neposredno po odhodu iz poslovnega prostora
ter ga na zahtevo predložiti pooblaščeni osebi
davčnega ali tržnega organa v skladu z zakonom,
ki ureja tržno inšpekcijo in lahko za vse izdane
račune preveri, ali so bili ustrezno prijavljeni
FURS-u. To lahko stori tudi prek posebne mobilne aplikacije ‘Preveri račun’ ali spletne strani
finančne uprave. K temu, da kupci zahtevajo,
vzamejo in preverijo račun, potrošnike od 2.
januarja spodbuja tudi nagradna igra ‘Vklopi
razum, zahtevaj račun!’ Nagrade v višini 15,
deset in pet tisoč evrov bodo podeljene vsake tri
Globa za davčne prekrške bo znašala od dva do
150.000 evrov. Kupec, ki bo poslovni prostor zapustil
brez računa, bo finančno blagajno napolnil s 40 evri.

UGODNI KREDITI ZA PODJETJA
IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI
NA KMETIJAH ZA OBČINE
ŠKOFJA LOKA, GORENJA VAS - POLJANE,
ŽELEZNIKI IN ŽIRI
V okviru Kreditne sheme, v katero svoja finančna sredstva združujejo
občine Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri ter
Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka, je objavljen
razpis, v okviru katerega je podjetjem in tistim, ki opravljajo dopolnilno
dejavnost na kmetijah, omogočeno ugodno kreditiranje njihove
dejavnosti.
Dolgoročni krediti se v okviru razpisa dodeljujejo za obdobje do 10-ih
let, po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR + 2,9 % p. a.
Pridobite jih lahko za:
• nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo,
• nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov ter
• nakup opreme in kmetijske mehanizacije.
Posamezen prosilec lahko v koledarskem letu pridobi največ 50.000
evrov, pri tem pa je pomembno, da najmanj 30 % celotne investicije
podjetje ali dopolnilna dejavnost na kmetiji pridobi iz lastnih virov.
Prav tako so v okviru Kreditne sheme na voljo sredstva za kratkoročne
kredite, za financiranje tekočega poslovanja, po obrestni meri 2,5 %
p. a. fiksno, nominalno ali pa 2,4 % p. a. fiksno, nominalno.

Za podrobnejše informacije se obrnite na Razvojno agencijo
Sora, d. o. o., Poljanska c. 2, Škofja Loka,
tel. št. 04/50-60-220.

Foto: Lidija Razložnik

Zavezanec mora ob vsaki dobavi blaga in
storitev za plačilo z gotovino izdati račun prek
elektronske naprave ter ga izročiti kupcu blaga
oziroma naročniku storitve. Račun mora izdati najpozneje, ko je opravljena dobava in prejeto plačilo
z gotovino. V prostorih, kjer zavezanec opravlja dejavnost, mora na vidnem mestu objaviti obvestilo o
obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu
ter obvestilo o obveznosti kupca, da prevzame in
zadrži izdani račun. Zavezanci z manjšim številom
izdanih računov lahko račune izdajo z aplikacijo na
portalu eDavki. Predvideno je prehodno obdobje do
konca prihodnjega decembra, v katerem bodo lahko
zavezanci izdajali račune iz vezane knjige računov,
ki jih bo treba v desetih dneh od izdaje potrditi
prek aplikacije na portalu eDavki. Zavezanci
morajo izdati račun za dobavo blaga ali storitev,
voditi poslovne knjige in evidence (po davčnih
in nedavčnih predpisih), prejeti plačilo v gotovini
(bankovci, kovanci, plačilna ali kreditna kartica,
ček itd.) za dobavljeno blago ali storitev.

Po vsakem plačevanju z gotovino vzemite in
shranite račun.
mesece. Sodeluje lahko vsak, ki zbere najmanj
10 računov različnih izdajateljev in jih prek
mobilne aplikacije ‘Preveri račun’, sistema eDavkov ali po pošti pošlje FURS-u.
Lidija Razložnik

Več plačanega
očetovskega dopusta

Po novem letu je prišla lepa novica z Ministrstva za delo,
družino socialne zadeve in enake možnosti za očete z majhnimi otroki. Zdaj namreč lahko koristijo 20 dni plačanega
očetovskega dopusta in ne več 15 dni.
To ne velja le za očete novorojenčkov, ampak tudi za tiste, ki imajo
otroke, stare do treh let, če še niso uveljavljali ali izkoristili več kot 50
dni neplačanega dopusta. Neplačani dopust, v katerem država poravna
le prispevke za socialno varnost, se je namreč skrajšal na 50 dni.
Vlogo je v vsakem primeru treba oddati na centru za socialno delo.
Pri tem je pomembno, da oče to stori, preden je otrok star tri leta, teh
dodatnih pet dni dopusta pa potem lahko porabi v enem kosu najkasneje
do konca otrokovega prvega razreda osnovne šole.
Po novem se torej očetovski dopust koristi tako: Od 20 dni plačanega
očetovskega dopusta jih oče mora porabiti 15 dni do šestega meseca otrokove
starosti, preostalih pet dni lahko porabi do konca otrokovega prvega razreda
osnovne šole. Neplačani dopust, ki ga je ostalo 50 dni, pa lahko izkoristi do
otrokovega tretjega leta. Več si lahko preberete na spletni strani ministrstva:
http://www.mddsz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1966/7840/
ali pa povprašate na vašem centru za socialno delo.
M. B.

Analize pitne vode – odziv

V prejšnji številki Podblegaških novic je bil objavljen odziv občinske
uprave na članek glede plačevanja analiz pitne vode.
Spoštovana občinska uprava, ki ima verjetno ime in priimek! Kljub
ponavljajočim navedbam odgovora na vprašanje, na kakšni pravni podlagi
je sofinanciranje analiz pitne vode za zasebne (vaške) vodovode nezakonito, niste podali. Seveda odgovora ni bilo upravičeno pričakovati, ker
sofinanciranje – tako kot doslej – ne bi bilo nezakonito. Vseeno se vam
zahvaljujem za trud pri iskanju odgovora.
Janez Arnolj, občinski svetnik
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30 let Toneta Mohoriča - Tomfe v gostinski dejavnosti

V družinski firmi je vsak član sestavni

Foto: Izidor Jesenko

Povsem neformalno je konec decembra prišlo vabilo na Tomfovih 30 let.
Kam drugam kot v dvorano Zadružnega doma na Hotavljah, kjer se dogajajo
vse večje prireditve v kraju. Dobila sva se mesec po praznovanju v bifeju –
Okrepčevalnici Blegoš, za katero se zdi, da je mnogim zatočišče za druženje,
pa tudi izpoved kakšne zgodbe, h kateri ima Tomfa, kot ga kličejo, skoraj vedno
tolažilno misel ali nasvet. Nastal je naslednji pogovor, brez dlake na jeziku in
odvečnega življenjskega balasta – z gostincem, ki je zgled dobre prakse in ki
smo ga, Selčana sicer, Poljanci vzeli za svojega.

Tone Mohorič - Tomfa z ekipo svojih sodelavk
Kako vas je pot zanesla v Poljansko
dolino?
V Poljansko dolino sem res prišel iz sosednje
Selške doline, doma sem iz Golice. Leta 1978
sem direktno iz vojske šel na Trebijo v Dom pod
Planino. Dobil sem ponudbo za delo, odločilna
je bila tudi plača. Tam sem kot natakar delal dve
leti, potem pa še šest let na Vidmu v Poljanah.
Šele kasneje sem šel na svoje. Svojo privatno pot
sem decembra 1985 začel tu na Hotavljah, kjer
sva si z ženo zgradila stanovanjsko hišo. Tu smo
začeli prenavljati dom, bife, okrepčevalnico, pa
dvorano za ohceti in druge prireditve.
Začeli smo skromno, delali smo zmeraj po
eni kmečki logiki, saj le počasen in stabilen
napredek nekaj da. Ko sem začel obrt toliko
let nazaj, nisem nikoli razmišljal, da bo prišlo
do takega obsega.

gledamo z nekim optimizmom. Kar je še zelo
pomembno, je to, da mi ne iščemo dela,
ampak delo išče nas. Ne smeš pa misliti, da
lahko potem na trgu zaspiš. Vsako leto sedaj
povečujemo obseg dela, veliko se ukvarjamo s
cateringom. Treba je delati, se boriti, obnašati
odgovorno in biti zmeren v cenah.

Je bilo tu v kulturnem domu včasih veliko
veselic?
Čas veselic se je takrat iztekal. Dvorana, ki
sprejme 200 ljudi, ni bila več zanimiva, pojavljale so se diskoteke, ansambel je bil drag. Ko
smo začeli razmišljati na sestanku turističnega
društva, kaj narediti, da bi plačali elektriko,
ker denarja ni bilo, smo se odločili, da bi tu
uredili bife. To so bili časi, ko so gostilno Pri
Lipanu podrli. Začeli smo z eno čajno kuhinjo,
pa z ohcetmi in smo nadaljevali. Vseskozi smo
dograjevali posel in delali, zdaj nam kaže, da
bo treba delati še več.
Danes imamo nekaj ohceti v dvoranah,
pol pa cateringa na raznih krajih. Promet se
nam vsako leto povečuje, tudi za naprej lahko

Tudi poznajo vas dobro … Lani so si vas
ob 30-letnici izposodili za glavnega akterja
muzikala Ena n’dejla dopoudne na Večeru
slovenskih podoknic.
Ja, igra je bila dobra, obravnava sedanjost.
Uprizorili so, kako delam za šankom. Sosedov
Blaž me je zelo dobro odigral.
Mislim, da je v kraju, kjer si, pomembno, da
imaš urejene odnose s sosedi, krajani. Tudi zato
sem ob 30-letnici konec decembra, pripravil
poseben dogodek tu v dvorani. In še enkrat bi
ga, na prav tak način. Jaz sem že toliko let za
šankom, ljudje pa na drugi strani, veselijo se,
zato smo samo skupno lahko obeležili 30 let
moje obrti oziroma dela. Na splošno menim,
da so krajani Hotavelj, Poljanske doline bolj
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Hotaveljci so se kar dobro navadili na vas,
vi nanje, med njimi ste že skoraj legenda …
Iz Selške doline sem šel, ko sem se šel učit,
pri 16-ih. 30 let sem že tu na Hotavljah, osem
let prej pa še na Trebiji, pa na Vidmu … Lahko
rečem, da Poljansko dolino poznam v detajle.
Ljudje te sprejmejo po nekem času in to se mi
zdi za gostinstvo pomembno. Pa tudi nisem
človek, ki bi želel imeti lokal za petične goste.
Sem izredno zadovoljen z gosti, ki prihajajo k
meni. Domači, preprosti ljudje so to.

družabni kot v Selški dolini, ampak tudi na Po
ljanskem opažam, da se družabnost izgublja.

Dolga leta ste bili ne le član, ampak tudi
predsednik tukajšnjega turističnega društva.
Je bilo takrat v društvu več druženja, ste se
bolj znali poveseliti?
Če želiš društvo peljati, moraš biti prisoten celo
leto in povezovati ljudi. Naša društva so danes prerasla neke lokalne okvire. Nekaj so že časi, kakršni
so, a pristop do ljudi bi se moral spremeniti.
Če se spomnim za nazaj, 1987. smo začeli z
akcijo Cvetje na vasi, pa ocenjevali ocvetličenost
domačij in hiš, prišli smo do skoraj vsake hiše,
do vseh prebivalcev. Prisotni smo bili.
Ko smo imeli recimo leta 1990 izlet, nas je
šlo kar 120! To je bil uspeh! Je čas vzponov in
padcev društva. Današnji časi društvom niso
naklonjeni. Moje mnenje je, da jih imamo v
kraju preveč. Manj društev, dejavna društva,
to je bodočnost!
Lepo je pa živeti takrat, ko so vzponi. No,
tudi padce je treba preživeti, tako v društvu kot
v družini ali pri obrti. Obrt moraš vedno peljati
realno, da gledaš po kmečki logiki – ne pretiravati, ne se zadolževati, imeti trdnost, stabilnost
in korektnost – nikdar ne smeš misliti, da ko
nekaj obljubiš, ni treba, da izpolniš. Daj obljubo,
naredi, potem pa plačaj za storitev. Mi nimamo
nobenega problema z neplačniki, ko toliko tarnajo vsi po Sloveniji. Tudi mi smo dobri plačniki,
red imamo, vsakemu plačamo. Če bi tako delali v
vsem slovenskem gospodarstvu, bi bilo drugače.
Tako daleč se lahko stegneš …
Kolikor je dolga ‘lajtnga’?
Tako je, ja. Ena osnova, izhodišče je tu bife.
Koliko dogodkov pa pokrijete še drugod?
Recimo, da je teh dogodkov 30, tretjina v
dvorani, dve tretjini pa izven te lokacije. Gledamo na to, da ostanemo v lokalnem okolju,
tu imamo dovolj, tega konca tudi ne bomo
zapustili. Smo pa že imeli eno prireditev v
Kamniku, Radomljah … Jaz pravim, da je to
skrajni domet, okolica Ljubljane in Ljubljana,
ker to zahteva veliko logistike. Na vsakih 14 dni
ena večja prireditev je čisto dovolj. Nimamo se
namena prekomerno širiti.
Družina je v vašem poslu izrednega pomena. Zdi se, da ste znali povezati ženo, hčer,
sina v trden posel.
Družina mora biti skupaj in sodelovati.
Vsaka obrt zahteva določene žrtve. Vsi se
moramo žrtvovati, da nam gre. Družinske firme
imajo, po mojem mnenju, veliko bodočnost, to
bi bilo treba negovati tudi naprej.
Gostinstvo je poleg tega še precej specifična
dejavnost. Ne moreš zjutraj ob šesti uri zagnati
strojev in jih ob dveh popoldne izklopiti. Delaš
takrat, ko so ljudje. Ko oni izklopijo stroje, ko
se družijo, poveselijo, ti šele začneš z delom. Ko
ti pomaga družina, in pri tem mislim na družino
kot celoto, potem lahko gre posel naprej, kot
nam gre danes, in potem je to bodočnost. Vsak
ima doma svoje delo, eden na drugega se lahko
zanesemo. Žena je sicer še v službi, je nekaj

Foto: Vito Debelak

del verige

odrekanja, napredovali smo, dobro delamo, to
je zame nek uspeh in sreča.
Trg je neizprosen in njemu se moraš prilagoditi, ker te sicer pozabi. Boriti se moraš.
Zadovoljen sem, dobro smo zapeljali, dobro
peljemo še danes, stabilno, in ni mi žal, da sem
šel pred toliko leti na svoje.
Stari ljudje so včasih rekli, da ima vsak kruh
trdo skorjo. Če tega ni, ne bo uspeha. Treba se je
naučiti delavnosti, potrpežljivosti. Življenje je
tako, mi bi radi pa velikokrat na hitro obogateli.
To ne gre. Počasi, zmerno pa ja. Biti bogat je po
mojem biti zdrav, zadovoljen, ceniti tisto, kar
imaš. To je bogastvo.
Vseskozi vas poznamo kot veselega,
družabnega človeka …
Taka je tudi dejavnost. Velikokrat je treba
sesti dol, malo popiti, se kaj pogovoriti …, ob
sredah s prijatelji redno igramo tarok. Gostilna
ali okrepčevalnica je namenjena druženju. Jaz
vedno poudarjam, da je najlepši tisti dan, ko ne
gre nihče pijan iz gostilne. Saj ima vsak doma
pijačo, samo v gostilno greš zaradi druženja.
Pa še to je: če boš opravljal poklic z veseljem, z veliko mero odgovornosti, boš uspel.
Pa delavce, posebej domače, je treba redno
plačevati. Vse je danes treba ovrednotiti na
ekonomski način. Spomnim se, kako smo imeli
odnose urejene na Vidmu, kjer sem delal. Potem
tudi sam želiš delati tako.
Koliko vas je sedaj zaposlenih?
Dva sva zaposlena redno, štirje pa pogodbeno. Jaz počasi zaključujem, letos grem v penzijo. Sam sem iz generacije, ki dela z rokami.
Mladi se danes rojevajo na računalniku. Mi smo
pa s tem okorni. To ni za nas, tole računalništvo,
birokracija.
Še ena vrlina je poštenje do države, jaz pravim
– treba je biti vsaj približno pošten (smeh).
Bomo videli, kako se bo izšlo. Obrt se bo
nadaljevala, treba jo je peljati naprej dolgoročno,
nadgrajevati, slediti zakonodaji. V gostinstvu so
problem konice. Ni tako, da bi imel lahko stalno
zaposlenih 10 ljudi. Konec tedna je delo, treba je
poprijeti pa takrat narediti stvari do konca. Gostinstvo je specifična, ampak lepa dejavnost.
Kaj pa boste počeli v penziji? Kakšne
načrte imate, kakšen poseben hobi?
Prav nobene želje nimam po kakšnem
velikem dopustu. 10 dni na leto je zame čisto
dovolj.
V delu je ves čar. Tudi delo je lahko hobi.
Delo je zame vrednota in ceniš ga šele, ko ne
moreš več delati. Zame bi bila največja kazen,
če bi mi nekdo rekel: tule imaš 1.000 evrov, nobene stvari ne delaj več, doma bodi, počivaj.
Tudi nimam kakšne želje iti po svetu, vse
imam blizu in doma. Delali bomo še naprej, več
bom v sadovnjaku, več bom z vnuki … Pa ko si
starejši, tudi zase več ‘cajta nucaš’.
Težko karkoli napovedujem, raje se temu
izognem. Družina mora funkcionirati kot celota
in težko kogarkoli izpostavljam, ker smo vsi
enako pomembni. Brez enega člena verige ni

Takole je Tomfa decembra na Hotavljah s svojimi gosti in prijatelji obeležil 30 let obrti.
verige. Vsi členi morajo biti speti skupaj, potem
V vseh teh 30 letih res ni bilo nobene velike
veriga funkcionira. Če bomo vsi delali, če bo krize, pa tudi nobenega velikega razkošja. Sem
vsak član družine nekaj pripomogel, potem človek, ki je zadovoljen z malenkostmi. Rad
bomo to lahko peljali skupaj. Ko se en člen imam pa dovolj inventarja za opravljanje posla
strga, to ni več veriga. V družinski firmi je treba ter možnosti za širitve.
vsakega člana gledati kot sestavni del verige.
V 90-ih letih smo med drugim oddajali hišo,
Tudi sebe kot nosilca dejavnosti gledam tako, ki sva jo z ženo zgradila v Volaki. V turizmu,
povezujem bolj ali manj uspešno vse skupaj.
tudi to je dejavnost, vidim kar nekaj možnosti.
Samo človek ne sme pretiravati in mora včasih
Česa pa si želite za naprej?
Človek, ko ima enkrat vse, ne vem, kakšno stopiti malo nazaj, ker ne zmoreš obvladati
željo sploh še lahko ima. Da bi lahko delal, da vsega. Treba je iti počasi in stabilno naprej.
bi bil zdrav, razumevanje. Kaj mi pa manjka? Ko greš naprej, je dobro, da greš naprej toliko,
Želim si, da bi otroci peljali posel naprej kot da pot tlakuješ. Mislim, da je to tudi bodočnost
do zdaj, da ne bi bilo prevelikih nihanj in da bi našega gospodarstva.
Damjana Peternelj

bila neka stabilnost.

Referendum o zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

Proti spremembam zakona
več kot polovica občanov

Slabih 64 odstotkov od 623.489 volilnih upravičencev, kolikor jih je v drugi polovici
decembra odšlo na referendumska volišča (udeležba je bila nekaj več kot 36odstotna), je na lističih obkrožilo besedo ‘proti’in s tem zavrnilo spremenjeni zakon
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Kako smo glasovali v naši občini?

Po podatkih volilne komisije bi na 12
voliščih svoj glas lahko oddalo 5706 polnoletnih prebivalcev občine Gorenja vas - Poljane,
to sta storila 3002, kar je 52,6 odstotka vseh
upravičencev. Bistveno več kot na ravni države
se jih s spremenjenim zakonom ni strinjalo –
‘proti’ je glasovalo 2.483 oseb oziroma 82,7
odstotka vseh, ki so se odpravili na volišča.
Najbolj enotni so bili volivci v Todražu, kjer jih
je proti glasovalo 96,8 odstotka, v Stari Oselici
95,6 odstotka ter v Javorjah 94,3 odstotka, še
najmanj pa tisti, ki so glas oddali na volišču v
gorenjevaški osnovni šoli (72,9 odstotka) ter na
Trebiji (77,5 odstotka). Volilna udeležba je 60
odstotkov presegla v Malenskem Vrhu, Javorjah
in Lučinah, najmanjša pa je bila na Trebiji (44,1
odstotka) in Sovodnju (45,2 odstotka).
Koliko od 80 volivcev, ki so v volilnem
okraju Škofja Loka II (kamor poleg naše

občine spadajo še kraji v občinah Žiri in
Železniki) glasovali predčasno, je bilo iz naših
krajev, volilna komisija ni sporočila. Točno 60
odstotkov pa jih je glasovalo proti.
Za primerjavo: v občini Železniki s 5429
volilnimi upravičenci jih je pravico glasovati
izkoristilo malo manj kot 49 odstotkov in 76
odstotkov med njimi jih je na glasovalnem lističu
obkrožilo besedo proti. Na območju Žirov se je
tako odločilo 69 odstotkov glasovalcev, refe
renduma pa se je udeležilo slabih 47 odstotkov
upravičencev. V občini Škofja Loka oziroma volilnem okraju Škofja Loka I so volivci glasovali
približno tako kot v povprečju na ravni države.
Proti sprejeti noveli zakona je bilo torej dobrih
64 odstotkov tistih, ki so se udeležili referenduma, glasovalo pa jih je dobrih 45 odstotkov
od 18.500 volilnih upravičencev.
M. B.
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Predstavniki ČZS v Gorenji vasi o svetovnem dnevu čebel

Pobudo predstavljajo širom po Sloveniji
Na pobudo slovenskih čebelarjev je bil lani podan predlog, da bi Združeni
narodi 20. maj – rojstni dan Antona Janše, ki je poznan kot začetnik modernega
čebelarstva – razglasili za svetovni dan čebel. Vodstvo Čebelarske zveze Slovenije s predsednikom Boštjanom Nočem na čelu v letošnjem letu obiskuje vsa
čebelarska društva po Sloveniji z namenom, da jim predstavi pobudo. V začetku
januarja so se mudili tudi v Osnovni šoli Ivana Tavčarja v Gorenji vasi.

lahko medu izpod Blegoša potrošniki še naprej
zaupajo, saj je eden najkakovostnejših v Sloveniji.
Nenazadnje sta se srečanja udeležila tudi dva prejemnika najvišjih priznanj na državni ravni za v
Poljanski dolini pridelan med – Janez Šega, nosilec
naziva prvak, in Jože Mur z nazivom podprvak, oba
za gozdni med v letu 2013.

Foto: Nataša Klemenčič Štrukelj

Med in domača živila na šolah

Pobudo Čebelarske zveze Slovenije tudi
poljanski čebelarji močno podpirajo, prav zato
so na srečanje vrha čebelarske zveze povabili
veliko gospodarstvenikov, kulturnikov in drugih
predstavnikov javnega življenja v dolini.
V zbornici gorenjevaške osnovne šole so jim
predstavili tudi projekcijo o dnevu slovenske hrane
in pomenu čebel, ki jo je pripravila vodja šolske
prehrane Agata Bradeško. Noč se je, glede na to,
da svetovni dan čebel združuje Slovence in podpira
pozitivne zgodbe, zavzel za to, da bi tako uspešne
projekte prakticirale tudi druge šole; navsezadnje je
vsaka tretja žlica hrane na svetu odvisna od čebel.
Ob tem so izpostavili tradicionalni slovenski zajtrk, na katerem se je lani na šoli prvič
vrtela omenjena projekcija in ki ga vsako leto
pripravijo na obeh šolah v občini. Ena osnovnih
sestavin, ki jo ponudijo, je seveda med. Na
gorenjevaški šoli, kot poudarjajo, skozi vse leto
porabijo 100 kilogramov medu. V Poljanah pa
so lani izpostavili še druga domača živila – ob
tem so pripravili celo razstavo starih sort jabolk.
Na obeh šolah so ob podpori domačega društva
med prvimi začeli s tradicionalnim slovenskim
zajtrkom.
Tokratni obisk največje čebelarske organizacije
v občini so v zbornici gorenjevaške šole zaključili
s podelitvijo čebelarskih listin navzočim v zahvalo
za prisotnost in moralno podporo pri projektu.

Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč s sodelavci je čebelarjem in širši javnosti v
Gorenji vasi predstavil pobudo, da bi 20. maj razglasili za svetovni dan čebel. (Noč je drugi z
leve, ob njem desno predsednik Čebelarskega društva Blegoš Štefan Inglič.)
»Predvsem je ključno, da predstavimo splošni
Da slovenskemu medu, posebej tistemu, ki
javnosti, lokalnim skupnostim, šolam to našo pobu- je pridelan pod Blegošem, še vedno zaupamo, je
do, da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel,« je potrdil tudi župan Milan Čadež, saj so ob koncu
januarja ob obisku poudaril Boštjan Noč.
leta za protokolarno darilo na občini izbrali prav
Glede na vlogo, ki jo ima čebela v naravi, med iz Poljanske doline: »Predvsem zato, da
je bil predlog v slovenski in svetovni javnosti z dokažemo, da verjamemo našim čebelarjem.«
odobravanjem sprejet. Predstavili so ga tudi na
Predsednik Čebelarskega društva Blegoš Štefan
Svetovnem kongresu čebelarske organizacije v Ko- Inglič je ravno tako zatrdil, da je poljanski med
reji: »Ko smo šli na kongres, je bilo ključno, kako kakovosten, saj čebelarji obeh čebelarskih društev
to predstaviti 92 državam, da nas bodo podprle. v občini, Sovodenj in Blegoš, uporabljajo sona
Moj moto je bil, da je treba članice prepričati še ravne metode za obvladovanje varoje. »Vsakršno
pred glasovanjem, da se ne bo odprla razprava, ali vnašanje neželenih in nepotrebnih snovi v panj pa
je 20. maj primeren datum ali ne. Prepričani morajo je zame nesprejemljivo, saj prehajajo iz medu na
biti, da svetovni dan čebel potrebujemo in da je naš človeka,« je bil kritičen Inglič, ki je prepričan, da
Damjana Peternelj
predlog dober.« To se je tudi zgodilo. »Apimondia
ima 92 držav, vsi skupaj imajo pa 350 glasov, na
Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov
glasovanju smo dobili prav vse,« ni skrival zadovoljstva predsednik slovenskih čebelarjev.
Po njegovih besedah lahko pričakujemo, da bo
Vsako drugo soboto v mesecu od marca dalje bo utrip na Trgu Ivana Regna
20. maj za svetovni dan čebel razglašen septembra
prihodnje leto na skupščini Združenih narov Gorenji vasi v dopoldanskem času popestrila tradicionalna tržnica.
dov. Pridobiti je namreč potrebno tudi soglasje
Na celotnem škofjeloškem območju potekajo lne izdelke domače in umetnostne obrti, ob
svetovne prehranske organizacije FAO v Rimu.
tržnice že 17. leto zapored, na njih pa se pred- tem spoznati ponudnike, njihov način dela,

Z marcem znova v Gorenji vasi

Slovenski med je kakovosten

Ob tokratnem obisku Boštjan Noč ni mogel
mimo teme, ki je konec prejšnjega in prve dni
novega leta razburjala slovensko javnost in
čebelarje. Slednji so mnenja, da so zaradi afere
z uporabo neregistriranega zdravila za zatiranje
zajedalca varoje utrpeli ogromno škodo. »Niti en
vzorec slovenskega medu v zadnjih desetih letih
ni bil problematičen. Sedaj pa zgodba o tem, da je
slovenski med oporečen. Naša slovenska navada
je, da je treba dobre zgodbe zatreti. Res je, da je
črni trg z zdravili prekršek in da je toliko in toliko
čebelarjev naredilo prekršek. Na medu ni posledic!
Treba je zadeve izboljšati, se strinjam. A govoriti,
da je naš med problematičen, je nestrokovno in
‘nefer’,« je bil kritičen Noč, ki je prepričan, da so
čebelarji neupravičeno deležni pogroma.
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stavlja ponudba blagovnih znamk Dedek Jaka in
Babica Jerca – Naravni izdelki iz škofjeloških hribov ter druga kakovostna ponudba s podeželja.
Stojnice bodo tako v Gorenji vasi na Trgu
Ivana Regna od 8. do 12. ure zasedli lokalni ponudniki domačega kruha in drugih pekovskih
izdelkov, izdelkov iz mesa, ročno pletenih
izdelkov iz domače volne ter čipk in aplikacij s
čipko, občasno tudi ponudniki sadik zelenjave,
cvetja in dišavnic ter mlečnih izdelkov. Je pa
tržnica odprte narave, tako da se lahko ponudba
stalno spreminja.
K obisku tržnice, ki poteka enkrat mesečno
v Gorenji vasi, vabljeni torej vsi, ki bi želeli
kupovati kakovostne prehrambene izdelke
lokalnega izvora, ki nastajajo znotraj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, in tradiciona-

poklepetati z mimoidočimi in tako preživeti
zanimivo sobotno dopoldne v Gorenji vasi.
V kolikor ponujate pridelke (sadje, zelenjava) in izdelke, ki bi bili zanimivi za prodajo
na tržnici, vabljeni, da se nam pridružite.
Dobrodošli tudi predstavniki različnih društev,
organizacij, interesnih skupin in posamezniki,
da na tržnici predstavite svoje delo, aktivnosti,
mogoče prikažete tudi kakšno tradicionalno
znanje ali kmečko opravilo in s tem doprinesete k turistični ponudbi Gorenje vasi.
Več informacij: Razvojna agencija Sora,
Poljanska cesta 2, Škofja Loka, tel. št. 04/5060-225, e-mail: kristina.miklavcic@ra-sora.
si, ter spletni strani www.ra-sora.si in http://
babicadedek.ra-sora.si.
Kristina Miklavčič

Naši občani v tujini: Luka Oblak

29-letni Luka Oblak iz Gorenje vasi živi in dela v Švici že dobrih pet let. Kot
kemijski inženir je zaposlen v mednarodnem podjetju Sika, ki proizvaja materiale,
ki se uporabljajo v gradbeništvu in industriji. Po uspešno končani škofjeloški
gimnaziji je na ljubljanski univerzi vpisal študij kemijskega inženirstva. Ob tem
je opravljal tudi študentsko delo na Inštitutu Jožefa Stefana v Ljubljani, kjer
se je navdušil za znanost in tehnologijo. Delo v internacionalnem timu mu je
prineslo stik z akademskim svetom znanosti ter pomembno izkušenjo delati v
tujini. Prav tako se je naučil tekoče govoriti angleško.
Z včlanitvijo v mednarodno študentsko
zvezo IAESTE se je v zadnjem letu študija
odpravil na dvomesečno prakso v Buenos
Aires. Tam je na fakulteti za veterino pomagal
pri razvoju brezplačne tehnologije za čiščenje
vode, kontaminirane z arzenom, in se sproti
naučil še osnov španščine.
»Potovanje na drugi konec sveta in delo tam
me je tako navdušilo, da sem še v istem letu
odšel na drugo prakso, in sicer v Zürich. Tja
me je pripeljala predvsem misel, da kot inženir
potrebujem pravo industrijsko izkušnjo, in želja,
da izpopolnim svoje že pridobljeno znanje
nemškega jezika. Po štirih mesecih nemščine še
nisem obvladal, saj so v službi z mano govorili
predvsem angleško, domačini pa govorijo zelo
specifičen in težak nemški dialekt. Praksa me
je zelo navdušila za delo v industriji, medtem
ko sem jaz sam, s svojim delom, navdušil
Siko,« opisuje svoje začetke dela v švicarskem
podjetju Oblak. Tako je načrte za diplomo in
nadaljnji študij doktorata na Inštitutu Jožefa
Stefana zamenjal za dodatno diplomsko prakso
v Siki in se zaposlil kot kemijski inženir.

Raznoliko in dinamično delo

Danes z nazivom znanstvenik razvija nove
pristope pri merjenju lastnosti materialov, ki
jih proizvaja njihovo podjetje: »Ti laboratorijski instrumenti služijo našim kemikom in
inženirjem po vsem svetu pri raziskavah in
razvoju novih materialov. Moje delo obsega
dizajn, razvoj, proizvodnjo, promocijo novih
merilnih metod ter njihovo instalacijo, tre
ning ter kasneje tudi podporo uporabnikom.«
Oblakov delavnik je zelo dinamičen, razpet
med pisarno, laboratorijem, delavnico in domom. Pogosto so njegovi delavni prostori tudi
letala in hoteli, saj zaradi specifike dela veliko
potuje. »Moj oddelek poleg mene sestavljajo
še trije Švicarji in trije Francozi. Smo mlad,
ambiciozen in delaven tim. Skupaj ustvarjamo
dodano vrednost podjetju, ki temelji na kvaliteti
in zaupanju. Znotraj tima komuniciramo v
nemščini, angleščini in francoščini, medtem
ko na terenu predvsem angleško in špansko,«
pojasnjuje kemijski inženir.

S trebuhom za kruhom

Poleg dela je Oblak v Švici dobro spoznal
tudi državo in ljudi. Življenje v Zürichu se precej razlikuje od njegovega prejšnjega življenja
na Poljanskem ali v Ljubljani. »Zürich je le
nekoliko večje mesto od Ljubljane, a je kulturno
prava metropola. V njem živijo ljudje vseh ras

in kultur iz več kot sto držav sveta, zato je utrip
mesta zelo raznolik. Zaznamujejo ga kulinarika,
religije, jeziki, subkulture, službe in preživljanje
prostega časa. Spoznavanje s prebivalci Züricha
mi je razširilo obzorja in me naredilo boljšega
človeka. Večina nas je v mesto prišla s trebuhom
za kruhom. Kruha je tu dovolj, hkrati pa tudi
vseh nas nenasitnih trebuhov, ki ne poznamo
strahu, imamo željo po novem znanju in
izkušnjah ter moč za doseganje zastavljenih
ciljev,« je zadovoljen naš sogovornik.
»Življenje na švicarskem podeželju je veliko
bolj podobno slovenskemu. Njegovi prebivalci
so večinoma domačini, ki živijo v tesnem stiku
s tradicijo in naravo. Veliko je obrtnikov in
kmetov, ki se radi združujejo v društva, npr.
v gasilska društva, in se ukvarjajo s športom.
Zanimivo je tudi dejstvo, da večina Švicarjev
po končani srednji šoli govori tekoče vsaj
štiri jezike – nemško, francosko, italijansko
in angleško. Pogosto govorijo še četrti ali
peti tuji jezik, če so potomci prve generacije
priseljencev. Na nadaljnji študij odhajajo le
redko tako mladi kot mi, saj si z delom najprej
naberejo izkušnje ter dobijo vpogled v stroko,«
še pove Oblak.

Švicarji bolj zadržani kot Slovenci

»Švicarji so v primerjavi z nami po večini
nekoliko bolj zadržani in previdni, a zelo vljudni
in prijazni. Tako v službi kot zasebnem življenju
so me vsi lepo sprejeli, za pravo prijateljstvo in
zaupanje pa so potrebovali nekoliko več časa.
Moji najboljši prijatelji v Zürichu so po večini
pol Švicarji, pol nekaj drugega ali povsem tujci
tako kot jaz, med njimi je tudi Slovenec. Veliko

Foto: arhiv Luka Oblaka

»Švica mi je razširila obzorja«

prijateljev je v mestu ostalo le nekaj mesecev ter
nato po končanem delu ali študiju odšlo nazaj v
domovino ali pa drugam po svetu,« pravi.
Sam ima nekaj domotožja, kot priznava:
»V zadnjem času me službena pot pogosto
privede tudi v Slovenijo. Prej sem v Slovenijo
prihajal le nekajkrat letno in velikokrat me je
dajalo domotožje.« O vrnitvi v Slovenijo še
ne razmišlja. Preden bi se vrnil, bi si po vsej
verjetnosti skušal najti službo še v kateri izmed
drugih držav. Kot poudarja, je vse odvisno od
službe in poslovnih priložnosti.
Luka Oblak svetuje vsem neustrašnim,
odprtim (open-minded) in ambicioznim ljudem,
da čim večkrat potujejo in obiskujejo tujino,
saj človeku razširi obzorja, ga pripelje bližje
resnici, kakšno je dejansko stanje, in pomaga
razumeti, v katero smer se vrti svet. Prav tako
človek postane kritičen do sebe in populističnih
mnenj. »Kot Slovenca te bodo povsod zelo radi
sprejeli, večina ti bo povedala, da si prvi, ki so
ga spoznali, zato naredi dober vtis in bodi z
njimi dober in vesel!« še dodaja.
Lidija Razložnik

V naši občini se dobro živi
V naši občini pa tudi sicer na Gorenjskem se
dobro živi, tako je konec leta pokazala raziskava
revije Moje finance, ki je nastala na osnovi
statističnih podatkov. Med prvimi 20-imi občinami
je več več kot polovica gorenjskih, najbolje pa se
živi v Cerkljah.
Gorenja vas - Poljane je pristala na odličnem
četrtem mestu: tudi zavoljo najnižje brezposelnosti (ta je 4,7-odstotna) ter dobre življenjske
moči in zdravja občanov.
Med kriteriji so sicer v 50 odstotkih upoštevali
gospodarsko moč občine in občanov, in sicer
višino neto plač, stopnjo brezposelnosti, koliko
prebivalcev dela v domači občini, vrednost in
dostopnost stanovanj, povprečno starost avtomo-

bilov ter število podjetij s sedežem v občini, njihove
prihodke in dodano vrednost na prebivalca. Poleg
ekonomske moči so upoštevali še: prebivalstvo
(delež starejših od 65 let, izobrazba, stopnja ločitev,
gostota naseljenosti), infrastrukturo, kjer so gledali
delež stanovanj brez osnovne infrastrukture, število
vrtcev, stanovanjskih nepremičnin in osebnih avtomobilov glede na število prebivalcev, delež otrok,
vključenih v vrtce, in povprečno uporabno površino
stanovanja, zdravje, kriminaliteto ter podnebje oz.
število deževnih dni in oceno nevarnosti potresov.
Žiri so se v raziskavi uvrstile pred našo občino
na drugo mesto, Železniki na sedmo, Škofja Loka
pa na osmo mesto.
P. N.
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Lovro Telban, prejemnik najvišjega priznanja PZS

Planinstvu predan že 40 let
Planinska zveza Slovenije (PZS) je Lovru Telbanu iz Planinskega društva Sovodenj (PD) podelila svečano listino, najvišje priznanje PZS. Prav tako so v
njegovem varstvu že nekaj časa bronasti, srebrni in zlati častni znak PZS.

Posodobil je domače društvo
in vanj privabil družine

Aktivno je sodeloval pri organizaciji del in
gradnji planinskega doma na Ermanovcu, ki je
bil slovesno odprt leta 1985. Od leta 1983 je
tudi markacist, ki je znal pridobiti sodelavce in
oblikovati odlično ekipo, s katerimi je obnavljal
in vzdrževal planinske poti.
Zadnjih 22 let je predsednik PD Sovodenj.
V tem času je posodobil delovanje društva,
okrepil sodelovanje z drugimi društvi, spodbujal družabne dogodke, izobraževal podmladek
in poživil splošno planinsko udejstvovanje v
kraju. Zadnji dve leti aktivno sodeluje v projektni skupini Občine Gorenja vas - Poljane, ki
načrtuje novo traso občinske pohodne poti. Ta
bo potekala iz Kopačnice prav čez Ermanovec,
Podlanišče, Nove Oselice in Laniš na Mrzli Vrh,
delno tudi po planinski in rapalski poti.
Lovro vedno poudarja vrednote planinstva,
ki so pozitivno naravnane do ljudi in narave.
Mogoče mu je prav zato uspelo v planinsko
članstvo privabiti cele družine. Visoko prizna
nje PZS mu veliko pomeni na osebni ravni,

Foto: Milka Burnik

Lovro Telban je dolgoletni in zaslužni član PD
Sovodenj, saj že več kot 40 let s svojim znanjem
in izkušnjami prispeva k razvoju društva. Sprva
je bil član PD Žiri, saj doma še ni bilo ustanovljeno društvo, on pa je s sestro že nabiral prve
izkušnje v hribih. Z domačim društvom so bili
prvi pohodi usmerjeni na Blegoš, katerih soorganizatorji so bila planinska društva Sovodenj,
Žiri in Gorenja vas. Na tradicionalnih pohodih
na Stol je nabiral gorniške izkušnje. Leta 1977
je postal vodnik. Od tedaj je organiziral in kot
planinski vodnik A in B kategorije tudi vodil
nešteto vzponov v gore. Leta 1984 je bil prvič
izvoljen za načelnika vodnikov. Svoje vodniške
sposobnosti je nadgrajeval z obnavljanjem licence
in tudi z udeležbo na alpinističnih odpravah. Izpit
za alpinista je opravljal na t. i. tolminski plošči,
ki jo gorniki dobro poznajo. Pogosto se spomni
uspešnega plezanja na 400-metrskem ledeniku
na Marmoladi v Italiji, pa v avstrijskih gorah in
v okolici Bovca. Velik vzornik mu je bil alpinist
Nejc Zaplotnik, predvsem v povezavi z vrvno
tehniko. Bilo je tudi obdobje, ko je v letu opravil
štirinajst zimskih vzponov na vršace, visoke več
kot 2.000 metrov.

Lovro Telban, prejemnik svečane listine PZS
hkrati pa se zaveda, da brez uspešnega društva
v ozadju in podobno aktivnih ljudi, človek ne
zmore vsega doseči sam.
Milka Burnik

PGD Gorenja vas

Z novim vozilom najbolje opremljena enota v občini
Zadnji dnevi preteklega leta so bili še prav posebno praznični tako za člane
PGD Gorenja vas kot tudi za širšo okolico, saj so skupaj z Božičkom in dedkom
Mrazom v Gorenjo vas pripeljali novo gasilsko vozilo.
Foto: Lidija Razložnik

Kot je povedal predsednik PGD Gorenja vas
Gregor Stanonik, je s
tem zaključen večletni
plan nabave vozil v
občini. Gasilci so veliko
denarja nabrali tudi s
prostovoljnimi prispevki,
predvsem ob lanskoletni
zbiralni akciji, za kar
so krajanom neizmerno
hvaležni.
Dogodka ob sprejemu
novega vozila pred prostoGasilsko vozilo ima veliko dodatne opreme, namenjene tehničnemu ri gasilskega društva se je
reševanju.
udeležilo veliko krajanov,
Gre za vozilo tipa GVC 24/60, katerega podpornikov gasilstva ter nekaj posameznikov
nadgradnja je narejena na podvozju Mercedes iz drugih gasilskih zvez, ki so si lahko ogledali
Benz Actros. Glede na karakteristike in opremo vozilo od blizu ter o njem izvedeti nekoliko več.
je to prvo tovrstno vozilo Občinskega gasil- Članice društva so poskrbele, da obiskovalci niso
skega poveljstva, ki gasilsko enoto, ki deluje bili žejni in lačni. Vozilo, ki je v prvi vrsti name
pod okriljem PGD Gorenja vas, zato uvršča njeno gašenju večjih gospodarskih objektov, ima
med njene najbolje opremljene enote.
veliko dodatne opreme, namenjene tehničnemu
Investicija z vso pripadajočo novo opremo reševanju, več potopnih in muljno črpalko,
je vredna 230.000 evrov. Od tega je občina električni agregat, stolp za razsvetljavo ...
že prispevala 41.000 evrov v preteklem letu,
»Vozilo je velika pridobitev za društvo
enak bo njen prispevek v letošnjem letu. in tudi za občino, saj nam bo omogočilo, da
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Podvozje Mercedes Benz Actros ima nosilnost 18 ton,
motor vozila poganja 440 konjskih moči. Vozilo ima
vgrajen rezervoar s 6.000 litri požarne vode in 500 litri
penila ter vgrajeno visokotlačno črpalko Rosenbauer
NH35, ki pri 10 barih tlaka lahko prečrpa 3.500 litrov
vode v minuti. Na strehi je montiran top oziroma
metalec vode in penila.

bomo hitreje prepeljali še več vode na najbolj
oddaljena požarišča ter z novo opremo kakovostneje posredovali ob vseh tipih intervencij,«
je še pojasnil Stanonik. Društvo bo tekom
leta organiziralo usposabljanja šoferjev in
strojnikov za delo s črpalko, privajanje na nov
tip menjalnika ter spoznavanje z novo opremo
in njeno uporabo za vse operativne člane.
Prve dni novega leta so gasilci že imeli
priložnost preizkusiti novo vozilo, saj so posredovali na Volči, kjer se je v hiši vnel karton,
nato pa še preproga.
Lidija Razložnik

PGD Gorenja vas je na svoji FB-strani konec
preteklega leta spremenilo naziv, in sicer jih sedaj
najdete pod imenom Gasilska enota Gorenja vas.
Kot pojasnjujejo gorenjevaški gasilci, PGD še vedno
obstaja, gasilske enote so le del društva in so tiste, ki
opravljajo javno gasilsko službo skladno z Zakonom
o gasilstvu na osnovi pooblastila občine in v skladu
z operativnim gasilskim načrtom lokalne skupnosti.
Društvo ima tudi novo spletno stran.

Sandra Možina in Robi Cakići

Potujeta na
Specialno olimpijado 2017
Med 10. in 15. januarjem so v Avstriji potekale predigre svetovne zimske speci
alne olimpijade (Special olympics pre-games Austria 2016), namenjene ljudem s
posebnimi potrebami. Predigre se odvijajo eno leto pred olimpijado, na njih pa se
tekmovalci preizkusijo in pripravijo na nastope na olimpijadi, ki bo v marcu 2017.
Odlično sta se odrezala dva naša občana, Sandra Možina in Robi Cakići.

Slovensko delegacijo je sestavljalo dvanajst
tekmovalcev, štirje trenerji in vodja delegacije.
Vsi so člani Specialne olimpijade Slovenije.
Tekmovali so v vseh alpskih disciplinah, teku
na smučeh in krpljanju. Prav vsi so se domov
vrnili z medaljami, nekateri celo dvema ali
tremi. Udeleženca sta bila tudi člana društva
Sožitje Škofja Loka, Robi Cakići iz Gorenje
vasi in Sandra Možina iz Leskovice. Robi je
tekmoval v krpljanju na 50 metrov in osvojil
bronasto medaljo in eno četrto mesto, Sandra je
v veleslalomu osvojila zlato medaljo, v slalomu
pa srebrno. Nastopila je na težji varianti veleslaloma in dokazala, da odlično obvlada teren. Na
predigrah sta zastopala gorenjsko regijo.
Sandro in Robija trenira dolgoletni prostovoljec pri Sožitju Pajo Cakići. 29-letna Sandra
zimske športe (veleslalom, slalom in tekačenje)
trenira osmo leto. Sicer trenira in tekmuje tudi
v letnih športnih disciplinah, teku in plavanju.
Omeniti velja, da je pred petimi leti v Avstriji že
osvojila dve zlati medalji v smučanju. Sandra se
je na letošnje tekmovanje pripravljala en mesec
na smučiščih Cerkno in Kranjska Gora. Čez
teden hodi v Varstveno-delovni center Škofja
Loka, kjer izdeluje različne izdelke, predvsem
iz gline. Njen oče Anton je povedal, da se uspeha veselijo skupaj z družino, opaža pozitivne
učinke, ki jih ima šport na hčer. Zadovoljen pa
je tudi z zanesljivim trenerjem.
36-letni Robi je dosegel uspeh v krpljanju,
disciplini, ki je primerna tudi za bolj ovirane in je
dodatek k nordijski disciplini, na predigrah pa je
v njej tekmovalo kar okoli 480 tekmovalcev.
Sicer je Robi poleg športa tudi neizmeren
ljubitelj gasilstva, zelo se je razveselil novega
gasilskega tovornjaka v Gorenji vasi. Vsako

Kot je povedal Pajo Cakići, je za treni
ranje ljudi s posebnimi potrebami potreben
potrpežljiv pristop, ki enakovredno obravnava
posameznika. Da taka oseba osvoji določeno
športno veščino, lahko traja več let, toda vloženi
trud je povrnjen, saj so ti ljudje zelo pristni in
od njih veliko pridobi. Pajo je še poudaril, da
specialna olimpijada ni samo športno tekmovanje, temveč tudi prijetno druženje. Pohvalil
je gorenjevaško občino in župana, ki ima posluh
zanje in podpira njihove dejavnosti. Hvaležen
je tudi predsedniku društva Sožitje Marku
Mohoriču, ki znotraj društva podpira športne

Foto: Jure Ferlan

Podpora lokalnega okolja veliko pomeni

Robi Cakići in Sandra Možina s trenerjem
Pajem Cakićijem
aktivnosti, med drugim vedno omogoči izposojo kombijev za prevoz na tekmovanja. Vedno
se je zavzemal za bolj oddaljene, ki sicer ne bi
imeli možnosti za športno udejstvovanje zaradi
različnih razlogov. Šport nedvomno pripomore
k večji kakovosti življenja teh oseb.
Jure Ferlan

Uspeh kariere Eme Klinec
Žiri, v skupnem seštevku na
odličnem 10. mestu.
Emi od srca čestitamo
in želimo veliko uspehov,
predvsem pa poguma na
njenih nastopih! Očitno je
bila velika spodbuda tudi
lansko priznanje, ki ga je Emi
ob dobrih željah za prihodnost na občinski akademiji
izročil župan Milan Čadež.
Še večja spodbuda pa so
zagotovo Emini navijači iz
Fan cluba Klinec, ki so ji po
uspehu na Japonskem v
Na stopničkah ob doseženem tretjem mestu v Zau na Japonskem domačih Poljanah izobesili
tale transparent.
Po poškodbi se vztrajna in predana smučarska
D. P.
skakalka znova vrača v sam
svetovni vrh ženskega skakalnega športa. Kot najmlajša slo
venska skakalka je sredi januarja na tekmi svetovnega pokala
premierno stopila na oder za
zmagovalke. V Saporu je bila
odlična druga, pred njo le izjemna
Japonka Sara Takanši. Na tekmi
v Zau pa je bila odlična tretja, za
Takanašijevo in našo Majo Vtič.
Pred tekmo 30. januarja v Oberst
dorfu (po zaključku redakcije) je
bila naša skakalka, ki skače za
Smučarsko skakalni klub Alpina
Foto: Fan club Klinec

Vsi slovenski udeleženci
domov z vsaj eno medaljo

leto ob novem letu pripravi denar, ki ga izroči
prinašalcu gasilskega koledarja. Oče Pajo ga
vsak teden pelje na obisk gasilskih domov od
Stare Loke do Žirov.

Foto: arhiv Eme Klinec

V štirih dneh so se predigre dogajale na treh
prizoriščih: v Gradcu so tekmovali v floor hokeju, umetnostnem in hitrostnem drsanju, Schladming je gostil tekmovanja v alpskem smučanju
(slalom, veleslalom in superveleslalom) in
deskanju, Ramsau pa nordijsko smučanje in
krpljanje. Na igrah je sodelovalo več kot tisoč
športnikov iz dvajsetih držav. Spremljalo jih
je okoli 500 trenerjev in 650 prostovoljcev.
Predigre so potekale z istim protokolom kot
redne svetovne igre. Začele so se z otvoritveno
slovesnostjo na snežnem stadionu Planai v
Schladmingu, sledila so predtekmovanja in
finali ter zadnji dan zaključna slovesnost z
druženjem vseh udeležencev.
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Iz OŠ Poljane

Kultura na več načinov

3. decembra v spomin na Prešernov rojstni dan praznujemo Ta veseli dan kulture,
8. februarja pa ob obletnici smrti kulturni praznik. Kultura pa ni samo poezija,
ampak še marsikaj drugega.

muzeju sta nas pričakali dve vodički. Razdelili
smo se v dve skupini. Prva si je najprej ogledala
muzej, kjer smo dobili učne liste. Videli smo, kako
so včasih telefonirali in lahko zavrteli star telefon.
Trije učenci so natipkali svoje ime v Morsejevi
abecedi. Druga skupina je istočasno v delavnici
izdelala telegrafe, nato so se v parih sporazumevali
s telegrafom v Morsejevi abecedi.«

Državljanska kultura

Mladi planinci, ki skrbijo za telesno kulturo, so bili na pohodu deležni čudovitega pogleda v
megleno dolino.

Kultura duha

Naši učenci so preživeli zanimiv kulturni
dan v Žireh.
Učenci 1. triletja so si v dvorani DPD Svoboda
Žiri ogledali risanko Mali princ. Po risanki so
učenci 1. in 2. razreda ter učenci PŠ Javorje obiskali
galerijo, si ogledali razstavo čipk in prisluhnili
orglam. V Muzeju Žiri so si ogledali tri stalne razstave, in sicer o zgodovini kraja in življenju ljudi,
o žirovskem čevljarstvu in tovarni čevljev Alpina
ter dela žirovskih likovnih umetnikov.
Za učence od 4. do 9. razreda je bil ogled
kulturnih zanimivosti Žirov zasnovan tako, da
so se posamezni razredi izmenjavali na različnih
lokacijah. Najprej so si vsi ogledali predstavo
Županova Micka. Nato so krenili vsak v svojo
smer. Učenci od 4. do 7. razreda so spoznali
arhitekturo žirovske cerkve, si v Stari šoli
ogledali Muzej Žiri, razstavo knjig v galeriji
DPD Svoboda in še čipkarsko razstavo. Učenci
8. in 9. razreda so namesto v Muzej Žiri odšli v
tovarno Alpina, kjer so jim predstavili proizvodnjo smučarskih, tekaških in modnih čevljev.
Skoraj vse je najbolj navdušila gledališka
predstava Županova Micka v izvedbi DPD
Svoboda. Igralci so dobro igrali, igra je bila
zabavna, nasmejali so se. Zelo so pohvalili tudi
razstavo čipk in gospo Marico Albreht, ki jim je
na zanimiv način predstavila zgodovino čipke
in delovanje Klekljarskega društva Cvetke Žiri.
Tudi čipka velikanka gospe Mance Ahlin jih
je navdušila. Lahko so se načudili številnim
knjigam, ki so jih napisali Žirovci. V Muzeju
Žiri so slišali veliko o zgodovini Žirov, v
cerkvi o njeni arhitekturi ter v Alpini spoznali,
kako poteka proizvodnja takšnih in drugačnih
čevljev. Vsak je lahko našel nekaj zase.

Kultura Prešerna

Že vrsto let se naši devetošolci v decembru
odpravijo po poteh, po katerih je življenje vodilo Franceta Prešerna. Program Po Prešernovih
stopinjah jih vodi v tri slovenske kraje, ki
so najbolj zaznamovali pesnikovo življenje
(Vrba, Kranj, Ljubljana). Spoznajo Prešernovo
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življenje in delo ter pomen za Slovence.
Letos so učenci devetih razredov po Prešer
novih stopinjah stopali 15. decembra.
Meti Perko Balon je v spominu ostalo
veliko: »V Vrbi smo videli, kakšno je bilo
življenje v Prešernovem času. V Kranju se mi je
zdelo ironično, da je Prešeren svojo odvetniško
pisarno dobil šele malo pred smrtjo. V Ljubljani
sem izvedela, kako so se že v mladosti prepletala življenja Ane, Julije in Prešerna. Presenetilo
me je, da je bilo Prešernovo življenje nesrečno,
da so mu umirali prijatelji … Verjetno je ravno
zato napisal svoja najpomembnejša dela, ki
Slovencem veliko pomenijo.«

Telesna kultura

Za telesno in še kakšno drugačno kulturo
redno skrbijo naši mladi planinci, ki so razdeljeni v dve starostni skupini. Obe sta še pred novim
letom opravili svoj drugi pohod.
Mlajši pohodniki so v sončnem vremenu
osvojili Gabrško goro. Starejši planinci so na
pot krenili popoldne. Njihov prvi cilj so bile
Vinharje, od tam so pot nadaljevali proti sv.
Urbanu in se oboroženi z lučkami in odsevniki
vračali po stari cesti skozi Dobravo in Žabjo
vas v Poljane.
Drugošolci so za gibanje poskrbeli na
športnem dnevu v bazenu v Kranju.

Tehnična kultura, znanost

Drobec iz obiska Inštituta Jožef Štefan
predstavlja Nejc Marolt iz 8. a:
»Učenci, ki obiskujemo izbirni predmet
Poskusi v kemiji, smo odšli na Inštitut Jožef
Stefan v Ljubljani. Tam smo videli laboratorij
za robotiko, center za elektronsko mikroskopiranje, laboratorij za obdelavo površin s plazmo,
izvedli smo zanimive eksperimente s tekočim
dušikom in obiskali steklopihača.
V laboratoriju za robotiko smo spoznali
robota smučarja. To je prvi robot, ki lahko samostojno smuča. Videli smo tudi industrijskega
robota ter zabavnega robota Nao.«
Obisk Muzeja pošte in telekomunikacij Polhov Gradec predstavlja Maša Mohor iz 8. a: »V

Prireditev ob božično-novoletnih praznikih
ter dnevu samostojnosti in enotnosti je učencem,
učiteljem in številnim gledalcem pomenila uvod
v praznične dni, v toplino božiča, v spomin na
slovensko enotnost pred 25 leti in v veselje ob
novem letu.
Himno so zapeli vsi trije zbori, ki so s svojimi
belimi, modrimi in rdečimi majicami predstavljali slovensko trobojnico. Pod drevescem so se
pogovarjali trije prijatelji – Teja, Eva in Tibor.
Težko so pričakovali prihod dobrega moža in se
med čakanjem domislili, da bi dobremu možu
tudi sami nekaj podarili. Teja je že mislila na to
in zanj spletla tople rokavice. Vsak razred je pri
pravil nastop in svoje darilo za dobrega moža.
Ob pesmih obeh zborov iz Poljan in zbora
iz Javorij so zapeli tudi tisti, ki znajo peti v
tujih jezikih. Učenci 1. in 2. razreda so zapeli
v angleščini, učenci 4. in 5. razreda pa v
francoščini. Zaplesale so tudi plesalke.
Ravnateljica nas je spomnila tudi na pomen
državnega praznika, dneva samostojnosti in
enotnosti, ki smo ga prav tako počastili z našo
prireditvijo.
Prireditev so pripravili učenke in učenci od
1. do 5. razreda s svojimi učiteljicami, za pevske
vložke je zaslužen učitelj Matjaž Slabe, plesalke
pa je pripravila Petra Slabe.

Srčna kultura

24 učencev šolske skupnosti se je letos
odločilo obdariti vse zaposlene na OŠ Poljane,
v Javorjah in v vrtcu. Pridno so izdelovali antistresne figurice, ki so jih podarili prav vsem,
obenem pa v letu 2016 zaželeli ogromno na
smehov in čim manj stresa.
Anja Šubic in Sabina Potočnik iz 9. a sta v
četrtek, ko so otroci preživljali še zadnji dve
šolski uri v letu 2015, pokukali v posamezne
razrede. Vsi so se zabavali, se igrali in obdarovali. Povedali pa so jima tudi nekaj svojih
želja zase, za svoje bližnje in za vse ljudi.
Nekaj otroških želja: da bi dobri možje
obdarili učitelje in da bi otroke veliko naučili,
da bi vsi imeli dovolj hrane in da ne bi bili
revni, zdravje, strpnost, pogum, prijateljstvo,
veliko dobrih ocen in uspeha v šoli, da ne bi
bilo nesreč, da bi držali skupaj, uspeh, veliko
lepih trenutkov z najbližjimi, da ne bi bilo vojne,
veliko hrane, mir in še več dobrodelnosti.
V novem letu si otroci želijo tudi prave zime
in po novoletnih počitnicah so k nam v goste
prišli učenci OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, ki
so našim učencem od 1. do 5. razreda zaigrali
predstavo Izgubljena snežinka.
Bernarda Pintar

Iz OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

Uspešen zaključek starega in začetek novega leta
Zbrali smo nekaj utrinkov, ki so zaznamovali zadnji mesec in pol na šoli.
Zaključek šolskega leta je prinesel košarkarsko tekmo med devetošolci in učitelji,
23 učencev se je pripravljalo na tekmovanje iz biologije, pripravili smo odlično
predstavo Izgubljena snežinka in deveti razredi so uživali v šoli v naravi.

Devetošolci so se tik pred novim letom v košarki pomerili z zaposlenimi na šoli.
Košarkarska tekma med učitelji in učenci Učenci so morali zelo dobro poznati 10 vrst metu
23. decembra je potekala posebna košarkarska ljev, ki živijo v Sloveniji. Za vsako posamezno vrtekma. Tekmovali so učenci iz devetih razredov pro- sto so morali poznati njihovo morfološko zgradbo,
ti učiteljem športne vzgoje, ravnatelju, hišnikoma, njihov razvoj, življenjska okolja, prilagoditve na
učiteljici Nataši in učitelju Branku. Tekma se je okolje, njihovo ogroženost. Tekmovalci dobro
začela ob 13h. Bilo je veliko navijačev, ki so navijali poznajo velerilca, japonsko sviloprejko, črtastega
za učence, a se je na koncu izkazalo, da imajo učitelji medvedka, navadnega gobarja, strašničinega
več izkušenj. Zato so bili na koncu veliki zmagov- mravljinčarja, rdečega apolona, barjanskega
okarčka, lastovičarja, citrončka in lorkovičevega
alci, saj so učence premagali za 15 točk.
Neža Kržišnik rjavčka. Bronasto proteusovo priznanje so prejeli:
Miha Ažbe, Beti Črešnovar, Vida Stržinar, Ajda
Tekmovanje iz znanja biologije
Benedičič in Sara Prosen (vsi 8. razred) ter Urša
Slabe, Luka Jelovčan in Jerca Šturm (9. razred).
za Proteusova priznanja
Poleg bronastega Proteusovega priznanja pa
V decembru se je z državnim tekmovanjem,
ki je letos potekalo v Radovljici, končalo tekmo- so na državnem tekmovanju Miha Ažbe iz 8. razvanje iz znanja biologije za Proteusova priznanja. reda in Meta Ažbe, Klara Ažbe, Lara Markelj ter
Na tekmovanje se je od začetka šolskega leta Mirjam Klemenčič iz 9. razreda osvojili srebrno
pripravljalo 23 učencev iz 8. in 9. razreda. Tema Proteusovo priznanje.
Mentorica tekmovanja: Irena Selak
letošnjega tekmovanja je bila Metulji Slovenije.

Predstava Izgubljena snežinka

Z učenci četrtega in petega razreda neobveznega izbirnega predmeta umetnost smo odigrali
dramsko predstavo, ki zajema več področij umetnosti. Tako smo predstavo oblikovali likovno,
glasbeno, s plesom, petjem in dramsko igro. K
sodelovanju smo povabili OPZ Mavrica pod
vodstvom Neže Erznožnik, ki se je z veseljem
pridružil našemu projektu. Na oder smo prvič
stopili v avli v Gorenji vasi, dopoldne za učence
razredne stopnje, popoldne pa še za starše. Ker
je bil odziv več kot pričakovan, smo pogumno
nastopili še v Žireh, Poljanah in Škofji Loki na OŠ
Ivana Groharja. Učenci so na odru iz predstave v
predstavo bolj uživali in sproščeno nastopali.
Učenci in odrasli so predstavo spremljali z
navdušenjem. Veseli smo, da se učenci lahko
izražajo skozi različne načine in tako pridobi
vajo nove in zanimive izkušnje za življenje.
Marjeta Kavčič

Učenci 9. razreda v šoli v naravi

Učenci 9. razreda so drugi januarski teden dni
preživeli v CŠOD Radenci v Beli krajini. V Vinici
so obiskali rojstno hišo pesnika Otona Župančiča,
kulturno dediščino so spoznavali tudi ob izdelovanju belokranjskih pisanic, peki belokranjske pogače
in ogledu starih hiš v vasi. Prisluhnili so pretresljivi
izpovedi nekdanjega odvisnika od drog.
V gozdu ob reki Kolpi so raziskovali prst in
majhne živali ter opazovali vreme, povzpeli so se
na Radensko steno in se v naravi tudi orientirali s
kompasom. Posebno doživetje je bilo kurjenje ognja ob jami Kobiljači in peka hrenovk. Učenci so
bili zelo športno aktivni, saj so plezali na plezalni
steni, streljali z lokom, kolesarili, igrali odbojko in
namizni tenis. Spoznali so košček naše lepe dežele
in se predvsem veliko družili med seboj.
Andreja Uršič

Vrtec Agata

Spodbujamo medgeneracijsko sodelovanje
V Vrtcu Agata Poljane spodbujamo družine naših malčkov k sodelovanju. To nam
omogočata načeli sodelovanja s starši in sodelovanja z okoljem, ki sta zapisani
v Kurikulu za vrtce, ki je naš nacionalni dokument. Eno od takih sodelovanj je
medgeneracijsko sodelovanje.

Simbioza je združila malčke in stare starše Vrtca Agata na skupnih pohodih.

V septembru smo prav v vseh skupinah že
drugo leto pristopili k Simbiozi Giba. To je
projekt, ki je potekal po celi Sloveniji in skozi
različne gibalne dejavnosti povezal malčke in
njihove stare starše. Vrtčevski otroci so se s
svojimi dedki in babicami odpravili na pohode,
kjer so se dobro razgibali in uživali v skupnem
druženju ter zavedanju, da je gibanje zdravo za
vse, ne glede na starost.
V decembru smo v 5. skupini izvedli še
pravljično urico. Tudi to je bilo medgeneracijsko
sodelovanje ob pravljici Dobri snežak. Zgodbo
nam je doživeto prebral dedek Valja. Na delavnici,
ki je sledila poslušanju zgodbe, so dedki in babice
skupaj z otroki ustvarjali snežaka. Vsi so bili
motivirani za delo in zato tudi zelo vztrajni in
natančni. Izdelane snežake smo takoj razstavili na
hodniku ter jih tako postavili na ogled staršem.
Stari starši so nam obljubili, da bodo ob prvem
zapadlem snegu s svojimi vnuki skupaj naredili
čisto pravega snežaka.
Jožica Maček
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Radio Slovenija na rajži po naših krajih

Slovenska zemlja v pesmi in besedi
Sredi januarja so pri Delobrdarju na Sv. Lenartu snemali
radijsko oddajo Slovenska zemlja v pesmi in besedi z
novinarko Simono Moličnik. Tam je bil tudi Jože Dolenec
iz Podobena, ki nam je poslal spodnje besedilo v dialektu
(Sv. Lenart, Mlaka). Za oddajo ga je prebrala Tilka Gart-

ner – Mežnarjeva z Jarčjega Brda. Njen brat Janez (86
let), sin Jani in vnuk Luka pa so ‘zašpilali’ več starih viž.
Ata Janez je tudi pripovedoval, kako so včasih živeli. Z
brati, ki so že pokojni, pa so veliko igrali po ohcetih in na
drugih veselih druženjih.

Sejm na Jarčjem Brd pr’ sv. Valentinu

Oddaja bo na sporedu v torek, 9. februarja letos, ob
20. uri na 1. programu Radia Slovenija v ciklusu oddaj
Slovenska zemlja v pesmi in besedi z naslovom Viže
naših dedov.

Z varžeta je potegnu urglce in zašpilu. Ledje
sa se vsevprek smejal in ga prosil »zapoj še
kešna!« in zapel jo je. Veseljačenje je trajal vse
popovne, pa še v noč.
Pr ‘Mežnar sa še drug dan sam u tem govorl,
kok je blu, kej je kdo djal in kok sa se smejal!
Nisa kej prida delal, le mal pospravl sa.

Na snemanju oddaje za Radio Slovenija
Na Jarčjem Brd je cirku, posvečena sv. Valen
tinu, včas so djal »Balantinu«. Je priprošnik za
zdravje, provzaprov za božjast. Pa kluče ima tud od
korenin. Maša je trikrat na lit; maja, oktobra, pa 14.
februarja. Takat je velk praznk, rečema mu sejm.
Včas je bla to znana, zlo obiskana božja pot.
Paršl sa od bliz pa od daleč velik. Ofar je traju
skor cila ura. Z Loke pa do Starmana u Luš sa
se parpelal z vozam, naprej pa peš, cele držine.
Cela ura pred maša sa potrkaval. Štantu je bla
cila rič, povhn sladkarij, igrač, pa sarčki iz lecta,
gor pa parliman špigučk pa napisana pismca. Tu
sa kupoval fanti puncam.
Domačij zraven cirkve se po domače reče Pr’
Mižnarji. Pournh sa se parštimal na sejm. Pod
lipa sa navlikl vse mize, stole pa klopi, kar je blu
na jesp. Mižnar je jemu šnopc za duša parvizat, za
žeja pa mošt. Mižnarca je pa napekla pa nakuhala
vsega, de je blu dost za žlahta, za znance, pa tud
romarji sa se lohk podprl, če nisa mel malce s
seboj. Skuhala je jejdove štrukle, pa čarn kofe
zravn. Župa, prata, tenstan krompir, pa rdeča pesa
za solata. Pa tud golaž je bil. Ucvarla je flancate,
pa petica je spekla. Sama je kuhala pa stregla, kar
je mogla, pa drug ud žlahte sa ji pomagal.
Na pomladn sejm je bla še posibn velika reč,
če je bil še lip vreme.
Nkol nisa mankal vašk posebneži. Cujnarju
Cene je ponavad špilu na harmonika fajn viže: ta
potovčena, ceparle, mazurka, šoštarska pa druge. Takt pa je z noga dajal. Koj po maš fajmašter
ni pustu plisat, šele popovne sa plesal.
Obvezn navzoč je bil pa Pstotnk. Jemu je dolge
skravžane sive lasje, ponavad zvite in gor parpite s
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kampelčki, na varh pa klabuk, pa zmiri kej zataknen
zad. Nosu je lovska ableka z ladna. Na ram je jemu
puša, u varžet pa urglce. Za del je bil zaneč, vasvov
je pa rad po hišah, pa žgajne pil, če ga je dobiv. Vedu
je za vse, kar se je kod zgodl zanimivga. Zložu je
pesm, pol ja je pa peu u bel »posibn« družb na
skrivnostn način. Ledje sa ga navdušeni poslušal, ke
sa zvedl bel skrite dogodivščine. Na večjih shodih
pa je bel splošne pel.
Lovrinov Jože je bil posebn domačin. Živu je
sam u an stargan bajt. Bil je za vsak hec, vesile
narave, le u varžet zmiri suša. Hodu je med ledmi,
z abrnenimi varžeti, de sa se ledje smejal.
Pa mu eden prav: »Jože, če greš u slipe line, pa
okol turna, dobiš frakl šnopca!« Jože je sam zginu.
Pojavu se je na turnu, zlizu je skoz lina nad zvonovi.
Ledje sa zaupil: »Dol bo padu, ubel se bo, o Marija
pomagi!«. On je pa šou okol turna in zlezu nazaj not
in se hmal prsmejal iz cerkve dol. Pol sa pa Jožeta
na vse načine častil, se je tud zaslužu tu.
»Še pesm od Joža zapoj Pstotnk«, sa upil.
Pstotnk je stopu na čula, pobral kampelčke z las,
de sa se razpustile dol, uzignu roka s stegnenim
kazalcem, de je dajal takt, in zapel:
»V naši soseski je fantov devet,
zakaj je še Joža paršu na svet?
On delat ne mara, raj pije, kadi,
čeprav je že plešast, le sam rad ževi.
Hiša ima taka, da vsak koj ve,
de notar ževejo čudn ledje.
Zalublen je Joža večkrat hudo,
pa vsak otrok ve, da s tega neč ne bo.
Bil Joža u vojski dobar vojak,
ga ni kugla zadela, je bil pretenak.«

Razstava o znanem
Hotaveljcu Luki Pintarju
na ogled v Ljubljani

Razstava o Luki Pintarju, ki je bila konec
oktobra postavljena v dvorani hotaveljskega gasilskega doma, bo od 5. februarja pa do 5. marca
2016 na ogled tudi v Narodni in univerzitetni
knjižnici (NUK) v Ljubljani. Največja slovenska
knjižnica se tako spominja znanega jezikoslovca,
literarnega zgodovinarja in bibliotekarja, ki je bil v
predhodnici NUK sprva zaposlen kot skriptor, šest
let pa je ustanovo tudi vodil. V času njegovega
ravnateljevanja je Študijska knjižnica prav po Pintarjevi zaslugi pridobila dragoceno ostalino Franceta Prešerna, ki vsebuje več variant Zdravljice
v bohoričici. Med drugim najzgodnejšo varianto
pesmi iz leta 1844 ter večkrat prečrtani in popravljeni prepis predhodne variante iz istega leta.
Helena Janežič

Foto: iz arhiva NUK-a

Foto: arhiv Jožeta Dolenca

Po literarni predlogi Žegnanje na Jarčjem Brdu
Anice Gartner priredila Tilka Gartner

Zdravljica iz leta 1844 s Prešernovimi
popravki

Največji dogodek na dolini

Slovesno odprtje Sokolskega
doma bo 15. maja
Četudi se zdi, da se, kar se organizacij dogodkov v
občini tiče, ne moremo več prekositi, pa je pred nami
znova leto, ki že v prvi polovici ponuja enega največjih:
slovesno odprtje Sokolskega doma v Gorenji vasi.
Na občini zatrjujejo, da želijo scenarij kar najbolj prilagoditi tistemu izpred 93 let, ko so se navzoči 20. maja, tri mesece
po smrti, najprej poklonili našemu rojaku Ivanu Tavčarju pred
njegovo grobnico na posestvu na Visokem.
Z urejanjem grobnice naj bi, kot so nam povedali na občini,
v tem mesecu pričeli njeni lastniki, prav tako bo v dvorcu
v vzhodni sobi postavljena nova zbirka o Franji in Ivanu
Tavčarju, že lani pa so obnovili prostore nekdanje kuhinje.
15. maja se bodo dogodki začeli na Visokem, nadaljevali
v Poljanah, kjer bo odprtje ploščadi pred Šubičevo hišo, za
konec pa bo v Gorenji vasi še sklepno dejanje: odprtje Sokolskega doma.
Spodaj si lahko preberete, kako so se o slovesnosti v Poljanski dolini na binkošno nedeljo 1923 razpisali v Domovini.
Damjana Peternelj

Literarnica

Drage bralke, spoštovani bralci! Morda tudi v luči prihajajočega kulturnega
praznika tokratni Literarnici (ki je prerasla v Ustvarjalnico) namenjamo nekaj več
prostora. Objavljamo pesem devetošolke Aprile Kavčič z naslovom Sanje, ki jo je
ilustrirala njena prijateljica in sošolka Lara Markelj. Mentorica Nina Dolenc, učiteljica
slovenščine na OŠ Ivana Tavčarja, je bila zelo vesela, da sta prispevek dekleti
pripravili prostovoljno.
SANJE
Sanjam sanje,
v mojih sanjah si ti.
Kam gremo, ne vemo.
Ali je že konec naših poti,
ali usoda nam je prizanesena,
bomo imeli srečo vse dni?
Kaj pa žalost globoka,
ki nam rane povzroči?
Bo tudi ta tukaj
ali z leti zbledi?
Upanje nam ostane
za vse dobre ljudi
in vse se enkrat konča.
V daljavi šolski zvonec zazvoni,
zdaj je konec mojih sanjarij.
Aprila Kavčič, 9. r.

Sanje Lare Markelj po literarni predlogi Aprile Kavčič

Svoje mesto v Ustvarjalnici je našla tudi umetnica Simona Kokelj po rodu iz Pod
gore, ki se je pred kratkim preselila v Komendo. Do sedaj je ilustrirala dve otroški knji
gi z naslovom Zimske radosti in Nepozabna morska doživetja iz izbirke Timi odkriva
avtorice Tjaše Klembas. Prvo knjigo Zimske radosti si je možno izposoditi v večini
slovenskih knjižnic. Sodelovanje s Klembasovo se nadaljuje, tretja slikanica bo izšla
že to pomlad, dve slikanici pa sta še v nastajanju. Kot je še povedala Kokeljeva, se
z ilustriranjem ukvarja dve leti.
L. R.
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Naši 90-letniki: Vida Bizjak

»Pozitivna sem v vseh pogledih«

Foto: Borut Povše

Vida Bizjak je 30. oktobra lani praznovala 90 let. Rojena je bila v Žabji vasi
kot druga od petih otrok in s 14 leti je po smrti svoje mame morala prevzeti
vlogo gospodinje in mame. Čeprav ji je bilo kdaj v življenju težko in hudo, je
ostala nasmejana in pozitivna do danes. V zakonu z možem Cirilom se jima je
rodilo sedem otrok: Miha, Janez, Vida, Tone, Jelka, Borut in Zoran, na katere
je izjemno ponosna. Vsakokrat pa se veseli tudi srečanja z dvanajstimi vnuki
ter trinajstimi pravnuki – čakajo pa že štirinajstega.

Vida ob praznovanju svojega jubileja z otroki
Zoranom in Borutom.
»Spomnim se, da je ravno za božič mama
zamesila za kruh in potico in zaradi bolezni ni
zmogla dela dokončati do konca. Tako sem to
storila jaz, hodila sem v peti razred, v peč je
zakuril leto starejši brat, ki mi je nato pomagal
hlebce in potico spraviti vanjo,« o prvih spominih pove Vida. V šolo sta z bratom hodila
izmenično, vsak dan eden, ker sta morala skrbeti
za bolno mamo. Mama jim je umrla, ko je bilo
Vidi 14, najmlajši sestri pa 8 let.
»Bila sem najstarejša hči, zato sem morala
prevzeti vlogo mame in gospodinje,« nadaljuje
svojo pripoved. Oče je imel konja, da je služil s
furami in manjšo kmetijo. Tako niso živeli ne v
pomanjkanju ne v izobilju, kljub temu da jih je
bilo pri hiši veliko. V času vojne je moral oče
konja odstopiti vojski, najstarejši brat pa je bil
vpoklican med vojake.
Na mladost v Žabji vasi jo vežejo lepi
spomini: »Lepo smo se imeli, moj ata je bil
veseljak, rad je pel. Ko smo ostali brez mame,
oče pa je moral na delo, nas je poslal k sosedu,
s katerim smo igrali različne družabne igre.
Pozimi smo se sankali, poleti pa hodili kopat
v Soro.« Rada je tudi brala, med vojno je prebrala veliko knjig. Nato so Nemci knjižnico v
Poljanah požgali.
Naučila se je tudi klekljati toliko, da je lahko
‘s špicami’ tudi kaj zaslužila. V Žabji vasi so
imeli tudi angora zajčke, tako so se ukvarjali

20

(od leve proti desni): Mihom, Janezom, Jelko,
tudi s prejo. »Moj mož, takrat še fant, se je v
Žabjo vas hodil ženit že zgodaj, ko sem imela
15 let, a ga je moj oče malo odganjal, saj sem
bila še premlada,« se smeje spominja.

Imela je srečno zakonsko življenje

Ciril je pomagal tudi pri gradnji Rupnikove
linije. Ko se je vrnil iz vojske, je bila domačija
v Gorenji vasi požgana, saj je bil ravno takrat
napad na Gorenjo vas – v župnišču so bili
Nemci, proti Lajšam pa partizani. Tako je bil
primoran zgraditi novo hišo. Poročila sta se v
februarju leta 1949. Spominja se, da je mož na
poroko namesto sorodnikov povabil delavce,
ki so mu pomagali pri gradnji hiše. Cerkveno
in civilno poroko sta imela v Gorenji vasi, saj
je bila v Poljanah cerkev požgana. Zabavo po
poroki so pripravili kar v domači hiši in čeprav
je bilo malo prostora, so se dobro naplesali.
Preden sta se poročila, je dal zaklati dva prašiča,
katerih meso so, poleg mleka, krompirja ter
ostale doma pridelane hrane, jedli na poroki.
»Mož je bil zelo delaven človek. Ko sem prišla
v Gorenjo vas, je hiša že stala, drugega pa ni
bilo. Nasploh je bilo po vojni težko dobiti kar
koli. Spomnim se, da sem, ko sem rodila prvega
otroka, na karte dobila štiri kilograme sladkorja.
V hiši ni bilo niti vode, a mož je bil prepričan,
da jo bova ob veliki noči že imela … In res je
bilo tako. Vsega, česar se je lotil, je naredil, tudi

najini otroci so morali delati …« Eden izmed
otrok je rad povedal, da jih je ata naučil delati,
mama pa jim je dala dušo.

Treba se je bilo znajti

Doma so imeli toliko kmetije, da so lahko
živeli, mož je kopal pesek, hodil je delat na
različne konce, delali so tudi opeko. Ko so se
rojevali otroci, je delal nekoliko manj, a ko so
odraščali, je ponovno poiskal redno zaposlitev.
V času, ko sta bila rojena najmlajša otroka,
dvojčka Zoran in Borut, so bili v Gorenji vasi
tudi ‘uranarji’ – fantje, ki so v Žirovskem vrhu
iskali rudo. Prišli so iz Beograda, nekaj rudarjev je bilo tudi iz Velenja. »Pri nas so imeli
pisarniške prostore 13 let, dva izmed njih sta
bila tudi na stanovanju. V najemu sta imela
zgornje nadstropje. Tako smo s tem tudi nekaj
zaslužili. Eden od njiju mi je velikokrat dejal:
»Vida, vam je čudovito dati otroke v roke.«
Ko so otroci začeli hoditi v šolo, si je želela,
da vsi dokončajo srednjo šolo. Potem pa je bila
odločitev na njihovi strani. Nekateri izmed njih
so izobraževanje še nadaljevali. Glede na to,
da Ciril ni vozil, je bila pri hiši za šoferja Vida.
Imela je fička, s katerim so se peljali do Karlov
ca, na morje do Pule in na izlete po Sloveniji.
Rada se spominja tudi potovanja po Jugoslaviji
in plavanja v Ohridskem jezeru, na katerega so
se podali s prijatelji. Vozila je tudi traktor, kar
jim je na kmetiji prišlo še kako prav.

»Da le slabše ne bi bilo …«

Vida v življenju nobene stvari ne obžaluje.
Ko je bilo težko, ji je pomagala dobra volja.
»Sem pozitivna v vseh pogledih, čeprav sem
vdova že več kot trideset let in sta pokojna že
dva izmed mojih otrok, Vida in Tone …« Včasih
je bilo na kmetiji veliko dela, saj so imeli v
najemu tudi zadosti zemlje, prav tako se je
morala brigati, ko so otroci odraščali in hodili
v šolo in za druge stvari praktično ni bilo časa.
»Za svoje otroke sem si želela, da bi imeli boljše
življenje, kot sem ga imela sama, in da bi hodili
v šolo, saj sama te možnosti nisem imela. Želje
so se uresničile in tega sem izjemno vesela ter
to razumem kot velik uspeh,« pravi.
Zdaj si dneve krajša z reševanjem križank,
branjem časopisa, rada gleda televizijo, predvsem mehiške nadaljevanke ter šport. Pravi,
da ji ni nikoli dolgčas, čeprav je ves dan sama.
Pozimi zakuri v peč, tudi v štedilnik na drva, ob
toplih dnevih pa rada posedi na klopi pred hišo,
če pa se ji še kdo pridruži, čas še hitreje mine.
Tekom dneva pospravi, poskrbi zase, skuha
kosilo. Rada ima tudi družbo svojih bližnjih in
prijateljice Tončke z Dobrave. »Moja starost je
lepa, zdrava sem, le pri hoji mi pomaga bergla,«
pove Vida in nadaljuje: »Kar bo, bo, ne želim
pa si, da bi obležala …, da le slabše ne bi bilo,«
zaključi Bizjakova, ki pravi, da mora biti človek
vedno optimističen in realen – kar je tudi ključ
za dolgo in zdravo življenje.
Lidija Razložnik

Hotaveljske jaslice

Tokrat še večje in bolj razkošne

Foto: Lidija Razložnik

Obnovljeno vaško »šterno« na Hotavljah letos že tretjič zapored krasijo jaslice,
ki jih je tudi tokrat postavil Tone Peternelj ob pomoči Silva Pivka. Jaslice so
bogatejše za nove keramične figure, in sicer Svete tri kralje, pastirja in ovna, ki
jih je kupilo hotaveljsko turistično društvo.

Pred leti obnovljena ‘šterna’ na Hotavljah je zanimiva tudi v zimskem času, ko jo krasijo jaslice.

Tone Peternelj je nad postavljanjem jaslic
navdušen še iz ranega otroštva in v veliko
zadovoljstvo ter veselje mu jih je postavljati še
danes, tako v »šterni« kot doma. Ko je bil star
devet let, mu je oče ob skupnem postavljanju
jaslic dejal: »Tone, drži se teh navad.« Kot bi
slutil, da jih bo naslednji božič Tone postavljal
že sam. Zasnova in postavitev jaslic sta vsako
leto drugačni, o prihodnji postavitvi jaslic Peternelj razmišlja že nekaj mesecev prej, prav
tako že prej poskrbi za mah in korenine, ki jih
nabere v domačem gozdu. Letošnje jaslice so
večje od preteklih, saj se razprostirajo po vsej
»šterni«. Po stari navadi jih na predvečer božiča,
novega leta in svetih treh kraljev tudi pokadi.
Jaslice so privabile veliko obiskovalcev, ki so
si jih prišli ogledat tako podnevi kot tudi pod
noč, ko je padel mrak in so se prižgale lučke,
ki so dale jaslicam prav poseben sijaj.
Lidija Razložnik

Jezikovni kotiček

Leguojma po Polansk

Boma šl kar naprej, kuodar sma zastaul prejšn bart. Pogruntal sma, de j kar liepa
numara naših hišnih imien paršla von oz latinsk jesk, dons ih boma pardjal še am
par. Starast imien je hod različna, marskešn je še nespremenen som od srejdnga
vieka, kešn se j pa pojavu tut šele dobrih stu liet nazaj. Kedi bote slišal tut besieda Lah, Lašk, ke se bo kešnmu marbet zdiela žaliva, ampak je za zgodovinsk
pisajne ulik bel ustriezna, zatu ke j puojm Taljan paršu som ulik kosnej.

na Fartic

Ta imie je marbet narvieči uganka od useh,
marbet skriva narveč zgodovine. Kukar ma besieda u seb glas f, je narbel varjietn, de j niemškiga
al pa laškga (latinskga) izvora. U tem parmier je
preci mikauna spelava z latinske besiede *fortitia,
italjansk fortezza »tardnava«. Domnieva se lep
sklada z omiemba gradiša (utardbe) Castrum
Bosisen u dariln listin z lieta 973. Ta nej bi stau
nejk na južn mej luoškiga teritorija, lohk de glih u
Zaduobji, najn pa marbet spomina grapa Buožna
pod Čarnmu Varham (ot tuod Buožnar). Marbet
že marva preveč romantičn, ampak čist muožn.
Opstajaj tut arheoluošk dokazi (vodovodne cevi),
tok de ni hudier, de ne b Slovejnci, ke sa se naselil
som u te kraje, gor na varh Zaduobja naletiel na
kolonija rimskih starosielcu, ke sa se kiegor u
soja forticija vos prestrašeni sekril pred trumam
prišleku (ekonuomskih migrantu) zza Karpatu.

par Fartun, par Fartunc

Imie pride od priimka Fortuna, ke j mougu bit
že u starih cajtah kar poguost. Ni znan, a j priimk
paršu od dargli al je autohtuon. De bi se kešn tok
poimenovu, ni nucu ulik študija, nausezadne j ta
besieda lohk precikat slišu u cierku, ke sa ble še
latinske maše. Fortuna pomien »srieča«.

par Farjan, par Farjanc

Od svetnika Sv. Florijana, lat. Florianus. Začne
se s flos »cviet«, od tuki je imie dobila Flora, bogi
nja cvietja, Florianus je bil pa nien malikvauc.

na Kostel

Dons podartija med Lučnam pa Dougn Ni-

vam. Pride ob besiede castellum »grad«, marbet
lohk tu poviežema z »graščina«, ke nej bi po
ustnmu zročilu stala u Seleuc.

par Louriet, par Lovričk

Osnova j dau slovejnsk imie Loure, ke sa
ga otrojkam dajal po sv. Lourencu, popularnmu
svetniku, patruonu rievežu. Pride od latinskga
imiena Laurentius »ovenčan«, ta pa od laurus
»venc«. Dargli po Euruop poznaja oblike Lorenzo,
Lawrence, Laurent, Lorenz pa tok naprej.

par Mavarčen

Imie skor gvišn pride od Mavru, afriških
Berberu pa Arapcu, ke sa u srejdn viek zavojeval
Euruopa, narbel Španija pa Sicilija. Močn dvuomm,
de se j u Barbounca naselu kešn Mavar, bel gvišn
se j imie to znajdu dargotn. Latinsk Maurus je dau
osnova ulikn besiedam. Mavre sa poznal ket tomn
poute ledi, pa tut pisan obliečene, zatu sa tok poj
neh pojmenval mavarca (slov. mavrica). Maura sa
djal tut čarn, maruogast krau. Še dons rečeja pejen
ket maura. Mavar je tut osiebn imie, četut u naših
krajah hod rietk, poguost pa par Istarjanah. Sv.
Maver (San Mauro) je biu škof u Poreču in še dons
u Istar na ta imie ulikkat narajmate. Nakuol nauma
viedl, če j Mavarnk duobu imie po kešnmu Mavru,
istarjanu Maurotu, lohk je biu tut čist navadn Janez,
Luojze, Matieuž, ke j jemu čarne skraužlane lase,
al pa cel po mavarc.

par Nàck, par Náck, par Nacet

Osnova j dau imie Ignac, po domače Nace.
Latinsk Ignatius pride od osnove ignis »ojgn«,
se prav pomien »ognien«.

par Paršutnk

Domačija pa mesnica u Gorejn vos je dobila imie po priimku Peresciutti, ke ga j som oz
Furlanija al pa Tarst parniesu adn od predniku,
poduobn, ket sa u naše kraje paršl tut priimki
Andreuzzi, Giacomelli, Mazzini, Nicoletti.
Peresciutti pride od per Resciutta “z Resciutte”,
kraja u Furlani (slovejnsk Na Bili), nedeleč od
Rezije. Resciutta je imie dobila od Rezije (furl.
Resie), ta pa od latinske osnove resecare »riezat,
kosit«, se prav bi Resciutta pomenil “košenina”,
Peresciutti pa “s košenine”, “košeninc”.

par Tuončk, par Tuončet

Od imiena Anton, po domače Tuone. Anton
pride od Antonius, ke j biu star rimsk priimk,
nosil sa ga velaki, cesarji, svetniki. Sam pomen
ni čist znan, narbel gvišn je pa paršu še od
Etruščanu, ke sa Itali uladal še pred Rimlanam.

par Uštin

Od imiena Justin, ta pa pride od lat. Iustinus,
ta od Iustus, ta pa od ius »pravica«. Justin je še
dons poguost priimk na Polanskn, pomien pa neč
drujga ket »pravičnež«.

par Varban, par Varbaniet, par
Varbanač, par Varbančk, par Varbanic

Pride od sv. Varbana, po slovejnsk Urbana. Svetnik je biu rojen u Rimu, ke ni biu navadn miest (po
latinsk urbs), ampak je biu miest z velika začietnca,
se prau Urbs. Papež še dons prebere poslanica Urbi
et Orbi, »Mestu (Rimu) in Svetu«. No, o te osieb ni
ulik znanga, biu je papež med lietam 222 pa 230,
pol je pa konču tok ked usi papeži s tizga cajta:
ket mučenik na ražnu. Tok de, gledie na tu, de j
negova biografija strašn mogliena, lohk rečema,
de j ta Urbanus »meščan, z Miesta, Rimlan« prej
uzdieuk ket pa karstn imie.
A ni zanemiu, de j sried ruralne Polanske
doline tekuoj popolarn urban imie?
Rečima, de sma z latinska špraha zaklučl,
naslejdn bart ma šl naprej z garška.
Martn Oblak, martin.oblak@yahoo.com

21

Lojze Oblak, dolgoletni aktivni amaterski kolesar

Prejemnik prestižnega priznanja
Kolesarske zveze Slovenije
Odbor za množičnost in rekreacijo Kolesarske zveze Slovenije vsako leto organizira zaključno prireditev za Pokal Slovenije za amaterske kategorije. 21.
novembra lani je potekala v Adergasu na Gorenjskem. Podelili so tudi priznanje
za dolgoletno aktivnost in prispevek k ljubiteljskemu kolesarstvu, ki ga je dobil
Lojze Oblak iz Gorenje vasi.

Foto: Jure Ferlan

Sloveniji, nekaj pa tudi v
tujini. O njegovih dosežkih
priča zbirka pokalov in me
dalj, ki jih hrani doma in
je nedvomno izjemna po
količini tudi v slovenskem
merilu. Posebej je ponosen
na pet zmag na Triatlonu
jeklenih v Bohinju. Ta velja za
eno zahtevnejših preizkušenj,
ki vključuje veslanje s kajakom na Bohinjskem jezeru,
kolesarski vzpon na Rudno
polje in peš vzpon do Vodni
kove koče na Velem polju.
S kolesarskimi tekmovanji
je intenzivneje začel potem,
Lojze s številnimi pokali in medaljami. Na fotografiji jih je manj
ko je v Gorenji vasi zgradil
kot polovica vseh skupaj.
hišo in je imel več časa. Sprva
Kot je povedal Lojze Oblak, se je že zgodaj je bil v škofjeloškem Kolesarskem klubu Janez
navdušil za kolesarstvo. Spominja se, da je v Peternelj, kasneje v društvu Sokol, sedaj pa že
osmem razredu osnovne šole učitelj Ostrovršnik več kot 10 let v ŠD Bam.Bi, kjer je zelo zadoorganiziral dirko s kolesi od takratne šole (današnji voljen. Lojze pravi, da ko si kolesar nadene
‘Gidor’) v Gorenji vasi do Brebovnice in nazaj po številko, ni več rekreativec, pač pa tekmovatakrat še makadamski cesti. Lojze je v ta namen pre- lec, čeprav amaterski. Sedaj je že v kategoriji
veteranov. Je tudi član Športnega društva
delal očetovo kolo, na dirki pa je gladko zmagal.
Kasneje se je udeležil, kot se spominja, Marmor Hotavlje, kjer sodeluje pri organizaciji
številnih kolesarskih tekmovanj predvsem v gorskokolesarskega vzpona na Blegoš. Pred leti

je imel hudo poškodbo glave, ki jo je utrpel
pri padcu z gorskim kolesom. Kljub temu ni
izgubil veselja do kolesarjenja. Z močno voljo
in dobro telesno kondicijo se je spet postavil na
noge in na kolo. Za zgled so mu velike športne
osebnosti. Nekatere je v svoji športni karieri
imel možnost tudi srečati.

Vsestranski športnik, ki prisega
na Kekčevo dobro voljo

Lojze ni samo kolesar, ampak vsestranski
športnik, smučar, tekač, v mladosti se je ukvarjal
z orodno telovadbo, kakor so tedaj imenovali
gimnastiko, in z atletiko. Dolga leta je bil aktiven v gorenjevaškem športnem društvu Parti
zan, za katerega obžaluje, da je njegovo nekoč
široko delovanje zamrlo. Ko je bil zaposlen v
žirovski Alpini, je kot strokovnjak za smučarsko
tekaško obutev sodeloval z vrhunskimi tekači
in biatlonci, tudi z znamenitim Bjoerndalnom.
Še vedno je aktiven smučarski tekač. Svoje
športno znanje je vedno delil z drugimi, predvsem z gorenjevaško mladino. Na ta njegov
velik prispevek k športu v Gorenji vasi in širše
ni pozabila tudi domača občina, ki mu je leta
2010 za to podelila priznanje. Šport je pomemben del Lojzetovega življenja. S hvaležnostjo
se spominja staršev, ki ga kljub delu na veliki
kmetiji nista ovirala pri njegovem športnem
udejstvovanju. Lojze pravi, da je njegov moto
kar Kekčeva »Dobra volja je najbolja«, saj je v
športu in življenju nadvse pomembna.
Jure Ferlan

Mladi košarkarji

Uspešni na mednarodnem turnirju
37 otrok, ki so zastopali barve kluba v treh
različnih kategorijah, so skupaj s trenerji narav
nost navdušili. Ekipi U-10 in U-11 sta brez
poraza osvojili prvi mesti v svojih skupinah,
najmlajši pa so se proti večinoma starejšim
tekmovalcem zelo dobro upirali, vendar jim je

kar trikrat zmaga spolzela iz rok le za točko.
To je bil že četrti obisk najbolj množičnega
košarkarskega turnirja pri nas, na katerem se
zbere več kot 100 ekip iz več kot desetih držav.
Ekipe košarkarskega kluba so sestavljali otroci,
ki obiskujejo košarko na osnovnih šolah Poljane
in Ivana Tavčarja Gorenja vas,
prvič pa so se nam na tekmah
Rezultati tekem:
pridružili tudi učenci lučinske
U-10 (letniki 2006)
podružnice, ki so tako doživeli
OŠ ŠEMPETER : KK GORENJA VAS
6 : 27
ognjeni krst na košarkarskih
KK GORENJA VAS : KK KRK
33 : 4
igriščih. Otroci so sodelovali
KK GORENJA VAS : V. KOŠARKA RADOVLJICA 22 : 16
tudi na posamičnih tekmovanREALWAY SARAJEVO : KK GORENJA VAS
7 : 13
jih, kjer se je najbolj izkazal
Ožbej Krek, ki je osvojil
U-11 (letniki 2005)
naslov najboljšega izvajalca
KK UNION OLIMPIJA : KK GORENJA VAS
6 : 24
prostih metov. Sicer pa je bila
KK CALCIT KAMNIK : KK GORENJA VAS
15 : 24
rdeča nit celotnega turnirja
KK GORENJA VAS : KK PURIS PAZIN
14 : 7
druženje in veselje ob igri,
KK GORENJA VAS : KK AJDOVŠČINA
16 : 6
kjer rezultati niso bili v os-
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predju, saj je največja zmaga za vse udeležence
to, da igrišče zapustijo nasmejani ter se vsako
leto ponovno z velikim veseljem vračajo nazaj
na Sončkov dan.
Jaka Trček

Foto: Blaž Mohorič

Na Miklavževo nedeljo, 6. decembra, so se mladi igralci in igralke Košarkarskega kluba
(KK) Gorenja vas odpravili na mednarodni turnir Sončkov dan v Novo Gorico.

Mladi Leskovčani ustanavljajo društvo

Izpeljali prvi pohod, snujejo nove dogodke

Foto: Damjan Košir

V leskovški fari že dolgo tli želja po povezovanju krajanov Leskovice in okoliških
vasi v društvo, v okviru katerega bi se organizirali in odvijali različni dogodki, vse z
namenom, da bi se v krajih pod Blegošem ljudje več in pogosteje družili. Tako so se
mladi na pobudo Damjana Koširja, Jasmine Likar in Tomaža Trčka večkrat sestali
in ustvarili zametke društva. Prvi izpeljani projekt, Štefanov pohod po okoliških
poteh Leskovice, je privabil domačine in požel pohvale.

Organizatorji pohoda upajo, da bodo tudi naslednji dogodki tako dobro obiskani, kot je bil prvi
Štefanov pohod.
Na Štefanovo se je na zbirnem mestu pri bil poleg rekreativne tudi izobraževalne narave,
stari šoli v Leskovici zbralo nekaj več kot 40 saj so pohodnike seznanili z naravnogeografpohodnikov, med njimi so prevladovali otroci, skimi značilnostmi Leskovice in okolice pa
ki so krenili po poteh okrog Leskovice. Pohod je tudi Slovenije. Jure Jelovčan je tako predstavil

tipične kozolce v Sloveniji in njihovo rabo na
Gorenjskem.
Pohodniki so pot nadaljevali skozi str
njen del Leskovice in nad vasjo prisluhnili
Jerneji Primožič, ki je Leskovico umestila med
okoliške hribe ter predstavila način življenja
faranov Leskovice. Pot so nadaljevali v smeri
Blegoša, skozi gozd do Ogradov in nato nazaj v
vas proti Čelu. Ob vznožju hriba je Tomaž Trček
predstavil ostanke bunkerjev ob rapalski meji
in poudaril njihov pomen v 2. svetovni vojni.
Tik pod vrhom hriba sta Marija Klemenčič in
Mojca Jelovčan poskrbeli še za nekaj zabave
v obliki pantomime. Kot je povedal Tomaž
Trček, je prav omenjena popestritev tako med
mlajšimi kot tudi starejšimi požela velik aplavz
ter obilico smeha.
Prvi organizirani dogodek je bilo potrebno
tudi ovekovečiti, in sicer s skupinsko fotografijo
na pobočju Čela. Zaključek pohoda je bil v
znamenju dobre volje, toplega čaja in peciva.
»Veseli nas, da je bil pohod pri vseh udeležencih
zelo dobro sprejet in da je nad idejo o ustanovitvi društva navdušenih veliko ljudi, saj bo
le-to združevalo vse prebivalce Leskovice
in okoliških vasi,« so povedali pobudniki in
organizatorji. Sicer pa se mladi družijo vsak
prvi petek ob 18. uri v dvorani v Leskovici,
kjer ob družabnih igrah snujejo tudi načrte za
prihodnost in dogodke oziroma aktivnosti, ki
jih bodo organizirali.
Lidija Razložnik

Tradicionalni pohod na Bevkov vrh

Ni novega leta brez Kuclja in toplic

Novo leto so začeli pohodniško

Tradicionalni novoletni pohod je dobro obiskan.
Na novega leta dan že tradicionalno poteka vzpon na Kucelj, ki je sicer
priljubljena točka pohodnikov od blizu in daleč skozi vse leto. Iz Studorja
se je na vrh podalo približno 35 pohodnikov, pet pa jih je vrh osvojilo s
kopaškega konca.
Pohod je že od samega začetka družabne narave in priložnost za izmenjavo novoletnih želja. Dobro razpoloženi se pohodniki na vrhu okrepčajo z
dobrotami – toplo ocvirkovco, kuhanim vinom in terjakom, ki jih pripravi Stanka
Homec. Gostilna Metka je tokrat poskrbela tudi za sladico, in sicer šmorn z
marmelado. Poleg tega pa vsak pohodnik v svojem nahrbtniku na vrh prinese
še kakšno drugo domačo dobroto. Brez vpisa v knjigo in skupinske fotografije
vseh pohodnikov ta dan ne gre.
Ko se zvečeri, pa je čas za obvezno kopanje v toplicah. Tradiciji, s katero
so pričeli vaščani zgornjega dela Kopačnice, se pridružijo tudi ostali krajani.
Letos se jih je sicer zbralo nekaj manj in tudi za zdravje sta v vodo skočila le dva
Kopačana, ki ju mraz zunaj ni motil, da se ne bi ‘pogrela’ v topli kopaški vodi.
Lidija Razložnik

18. tradicionalni
zimsko-novoletni pohod
na Bevkov vrh marsikomu prav dobro dene po
nekoliko daljših praznikih. Letos so prijazen
dan brez snega izkoristili
številni ljubitelji krajših
vzponov, ki pa vseeno
dobro razgibajo telo in
duha. Večina pohodnikov je pešačila v manjših prijateljskih združbah, s
Sovodnja pa je krenila tudi organizirana skupina na čelu z dvema vodnikoma
sovodenjskih planincev. Med njimi je bilo tudi nekaj šmarnogorskih pla
nincev, ki se takole spominjajo pohoda: »Hoje v eno smer je bilo za uro in
pol. Povzpeli smo se za 459 višinskih metrov skozi gozdove, čez pašnike in
zaselke. Po gozdni poti smo dosegli 1051 metrov visoki vrh in se spustili do
kapelice, kjer sta žig in vpisna knjiga. Tu poteka tudi slovenska planinska
pot. Ker je bil pohod organiziran, sta bila urejena tudi oddih in okrepčilo. Za
brezplačen čaj in plačljivo klobaso so organizatorji poskrbeli tik pod vrhom
na Slabetovi domačiji. Sestopili smo delno po drugi poti mimo kmetije, kjer
smo kupili sir, jogurt in še kaj. Prijazni domačini so nas pogostili z žganjem.
Bili smo zelo zadovoljni in vsa pohvala planincem s Sovodnja. Ko smo
prispeli na izhodišče, so začele padati prve snežinke v tej zimi. Ta dan je
bilo še kopno, že naslednji pa je snežilo.«
Milka Burnik
Foto: Bojan Šifrar

Foto: Zvonka Rant

Nekaj je prispevala popraznična sobota, še več pa kopne
razmere, da je bil Bevkov vrh poln pohodnikov od vsepovsod, kar je presenetilo še organizatorje iz planinskega
društva Sovodenj.
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4. Štefanov tek na Hotavljah

Tekačem so se prvič pridružili še pohodniki
Foto: Arhiv ŠDMH

Četrta izvedba Štefanovega teka je na Hotavlje privabila približno petdeset
tekačev, ki so se jim pridružili še pohodniki, bilo jih je približno dvajset.

Zbor tekačev in pohodnikov je bil pred gasilskim domom na Hotavljah.

Športno društvo Marmor Hotavlje (ŠDMH)
je skupaj z domačim turističnim društvom in
vaškim odborom letos prvič organiziralo tudi
pohod po Hotavljah. Tekači in pohodniki,
prevladovali so domačini, nekaj jih je bilo
tudi iz Žirov in Škofje Loke, so se podali po
že znani štiri kilometre dolgi trasi po cestah in
poteh Hotavelj v soju obcestne razsvetljave in
naglavnih svetilk. Po končanem rekreativnem
delu je sledilo druženje v prostorih gasilskega
doma ob ocvirkovci in kuhanem vinu. »Sodelovale so vse generacije, od najmlajših do
najstarejših. Štefanov tek je že tradicionalno
tek in pohod brez startnin in medalj, brez merje
nja časov …, povsem rekreativnega značaja.
Je nekakšen neformalen zaključek športnih
aktivnosti tekočega leta. Ob druženju se v
sproščenem vzdušju rojevajo tudi ideje, načrti
in zaobljube za prihodnje leto,« je po končanem
dogodku povedal Niko Stržinar.
Lidija Razložnik

Društvo upokojencev za Poljansko dolino

Uživamo v planinarjenju
Čas pokoja, pravimo mu tudi tretje življenjsko obdobje, omogoča upokojencem
različne oblike koriščenja prostega časa. To je tudi čas, ko se lahko posvetimo dejavnostim, za katere v aktivni delovni dobi ni bilo dovolj časa. Ena od možnosti, ki se
uveljavlja med našimi upokojenci, je pohodništvo v hribe. Svojim članom ga nudita
Planinsko društvo Gorenja vas in Društvo upokojencev za Poljansko dolino.
najvišji vrh Banjške planote. Junija se bomo
odpravili v Goriška brda, kjer bomo na pohodu
od češnje do češnje doživljali to lepo pokrajino
in njene sadeže narave. Julija se bomo, tako
kot lani, odpeljali v Italijo, v Dolomite, kjer se
bomo povzpeli na Piz Boé (3125 m). Avgusta
bomo šli na Raduho. Blizu Ljubljane poteka
zanimiva Ostrovrharjeva pot. Prehodili jo bomo
septembra. Oktobra bomo hodili po Atilovi poti,
ki se vije okrog Kapelskega vrha pri Radencih.
Zadnji, deveti pohod, bo decembra, ko se bomo
Foto: V. B.

Minulo leto je bilo tej starostni skupini namenjenih devet planinskih izletov v Sloveniji
in v tujini. Velika udeležba (451 udeležencev)
potrjuje, da smo vodniki pripravili dober program in ga tudi varno izpeljali.
Tudi za letošnje leto je že pripravljen pester
seznam planinskih izletov. Kaj ponuja?
Na marčevski pohod bomo šli v Ankaran
in tam po zanimivi Beblerjevi poti. Trško goro
pri Novem mestu in njene zidanice bomo spo
znavali aprila. Sledila bo krožna hoja na Lašček,

Udeleženci planinskega izleta v Dolomite – Po poti okrog Treh Cin
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odpravili »V manj znano«.
Vodniki vabimo upokojence, ljubitelje hoje
in planinskega sveta, da se nam pridružite tudi
letos. V sproščenem vzdušju in prijateljskih
pogovorih bomo doživljali lepote narave in
planinskega sveta ter spoznavali kulturnozgodovinske značilnosti obiskanih krajev.
Upokojenci, obogatimo tretje življenjsko
obdobje z doživetji v naravi tudi letos! Prijave
na izlete sprejemam: Valentin Bogataj, 040377-356, val.bogataj@siol.com.

V. B.

Nočni pohod na Mrzli Vrh

V organizaciji Turističnega društva Sovodenj
je zadnjo svetlo luno v decembru potekal nočni
pohod ob rapalski meji.
Res vzpodbudno je bilo videti množico 140
ljudi sredi Sovodnja, ki je pohodno naravnana
pričakovala začetek pohoda. Dolga kolona
se je vila po Javorski grapi, mimo Lanišarja,
Znojilarja, Ocvirka, Likarja, Tešarja, Vodičarja
in naprej vse do glavnega mejnika št. 38 in do
planinske postojanke žirovskih planincev na
Mrzlik. Na vmesnih postankih so pohodniki
izvedeli nekaj zgodovinskih dejstev o rapalski
meji, doživeli pa tudi nekaj igranih prizorov na
to temo. Ponoči ob luni je bilo vse bolj pristno,
podobno skrivnemu prehajanju kontrabantarjev
čez mejo. Tako organizatorji kot pohodniki
so bili zadovoljni s številčno udeležbo, dobro
družbo, krepčilom ob poti in v koči, predvsem
pa s pohodnimi razmerami, ki so bile tokrat
idealne, brez snega in nadležne megle kot že
kdaj v preteklosti.
Milka Burnik

Kam februarja in marca?
• 4. februar od 16. do 17. ure: Merjenje holesterola, krvnega tlaka
in sladkorja v prostorih KŠPD. Organizira KORK Gorenja vas.
• 5. februar ob 17. uri: Igre za osnovnošolce ter sestanek v dvorani
v Leskovici.
• 5. februar ob 17. uri: Ura pravljic v Krajevni knjižnici Sovodenj.
• 5. februar ob 18. uri: Pustna likovna delavnica v Kulturnem
domu Lučine. Organizira KUD Zala Lučine.
• 5. februar ob 19.30 uri: Pustovanje v Kulturnem domu Lučine.
Organizira KUD Zala Lučine.
• 6. februar: Redno vodenje po utrdbi Rupnikove linije na Golem
vrhu. Organizira Občina Gorenja vas - Poljane.
• 6. februar ob 14. uri: Otroški pustni sprevod. Začetek sprevoda
na parkirišču OŠ Poljane do kulturne dvorane Poljane, kjer sledi
zabava in ples v maskah. Organizira Ženski klub.
• 6. februar ob 20. uri: Pustna veselica z Ansamblom Raubarji in
izbor najboljših pustnih mask. Dvorana Zadružnega doma Hotavlje.
Organizira TD Slajka Hotavlje.
• 6. februar ob 16. uri: Ustvarjalno popoldne za otroke v kulturni
dvorani na Sovodnju. Organizira KUD Sovodenj.
• 6. februar ob 20. uri: Veseli večer kulture v Kulturnem domu
Lučine. Organizira KUD Zala Lučine.
• 6. februar ob 20. uri: Ples v maskah z ansamblom Mladi upi v
kulturni dvorani na Sovodnju. Organizira KUD Sovodenj.
• 7. februar ob 15. uri: Pustni sprevod izpred parkirišča nasproti
Gostilne Lipan do zadružnega doma na Hotavljah. Organizira TD
Slajka Hotavlje.
• 7. februar ob 19. uri: Osrednja občinska proslava ob kulturnem
prazniku v kulturnem domu Poljane. Organizira KS Poljane.
• 8. februar ob 15. uri: Praznovanje ob kulturnem prazniku v
kulturni dvorani na Sovodnju. Organizira KS Sovodenj.
• 10. februar od 17. do 20. ure: Tečaj vezenja v Rokodelskem centru
DUO. Vodi Alojzija Potočnik. Organizira Rokodelski center DUO.
• 10. februar ob 19. uri: Meditacija – povezovanje z izvorno
življenjsko energijo v Šubičevi hiši v Poljanah. Organizira Ženski
klub.
• 13. februar ob 18. uri: Operna predstava G. Verdi: Nabucco.
Dodatne informacije pri društvenih poverjenikih in Mileni Kejžar
na telefonski številki 041/756-354. Organizira Društvo upokojencev
za Poljansko dolino.
• 13. februar ob 19. uri: Predstava Vaška scena v Sokolskem domu
Gorenja vas. Organizira KUD Sovodenj.
• 13. februar ob 19. uri: Redni letni občni zbor PGD Javorje.
Organizira PGD Javorje.
• 15. februar ob 17. uri: Ustvarjalna delavnica v Krajevni knjižnici
Gorenja vas.
• 15. februar ob 17. uri: Ura pravljic v Krajevni knjižnici Poljane.
• Do 15. februarja: Razstava Polhec Poldi in predstavitev slikanice
ilustratorja Mladena Melanška v Kulturnem centru slikarjev Šubic.
Organizira KCSŠ.
• 16. februar ob 19. uri: Odprtje razstave industrijskega
oblikovalca Marjana Žitnika v Kulturnem centru slikarjev Šubic.
Organizira KCSŠ.
• 17. februar od 17. do 20. ure: Tečaj vezenja v Rokodelskem centru

DUO. Vodi Alojzija Potočnik. Cena tečaja je 52 evrov. Dodatne
informacije in obvezne prijave po e-pošti rokodelskicenter@skofjaloka.com. Organizira Rokodelski center DUO.
• 17. februar ob 19. uri: Meditacija – povezovanje z izvorno
življenjsko energijo v Šubičevi hiši v Poljanah. Organizira Ženski
klub.
• 18. februar ob 16. uri: Predavanje V krempljih usode v mali
dvorani Sokolskega doma v Gorenji vasi. Predava Ica Krebar.
Organizira KORK Gorenja vas.
• 19. februar ob 17. uri: Ustvarjalna delavnica v Krajevni knjižnici
Sovodenj.
• 20. februar ob 19. uri: Premiera Čudež v garaži v kulturni
dvorani na Sovodnju. Organizira KUD Sovodenj.
• 21. februar ob 15. uri: Čudež v garaži v kulturni dvorani na
Sovodnju. Organizira KUD Sovodenj.
• 24. februar ob 19. uri: Meditacija – povezovanje z izvorno
življenjsko energijo v Šubičevi hiši v Poljanah. Organizira Ženski
klub.
• 25. februar od 16. do 18. ure: Prostovoljska akcija reflekso
terapevtov s predavanjem v Sokolskem domu Gorenja vas.
Organizira KORK Gorenja vas.
• 27. februar ob 18. uri: Redni občni zbor PD, razglasitev rezul
tatov in odprtje razstave nagradnega fotografskega natečaja
Živali v gorskem svetu v avli OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas.
Organizira PD Gorenja vas.
• 27. februar ob 19. uri: Čudež v garaži v kulturni dvorani na
Sovodnju. Organizira KUD Sovodenj.
• 2. marec ob 19. uri: Meditacija – povezovanje z izvorno
življenjsko energijo v Šubičevi hiši v Poljanah. Organizira Ženski
klub.
• 3. marec od 16. do 17. ure: Merjenje holesterola, krvnega tlaka
in sladkorja v prostorih KŠPD. Organizira KORK Gorenja vas.
• 4. marec ob 17. uri: Ura pravljic v Krajevni knjižnici Sovodenj.
• 5. marec: Redno vodenje po utrdbi Rupnikove linije na Golem
vrhu. Organizira Občina Gorenja vas - Poljane.
• 5. marec: Občni zbor Društva upokojencev za Poljansko dolino.
Dodatne informacije pri društvenih poverjenikih.
• 7. marec ob 17. uri: Ura pravljic v Krajevni knjižnici Gorenja
vas.
• 7. marec ob 17. uri: Ustvarjalna delavnica v Krajevni knjižnici
Poljane.
• 7. marec ob 19. uri: Meditacija – povezovanje z življenjsko
energijo v Kulturnem domu Poljane. Organizira Ženski klub.
• 9. marec ob 19. uri: Meditacija – povezovanje z izvorno
življenjsko energijo v Šubičevi hiši v Poljanah. Organizira Ženski
klub.
• 10. marec: Planinski izlet – Ankaran: Po Beblerjevi poti.
Dodatne informacije in prijave pri Valentinu Bogataju na telefonski
številki 040/377-356. Organizira Društvo upokojencev za Poljansko
dolino.
• 16. marec ob 19. uri: Meditacija – povezovanje z izvorno
življenjsko energijo v Šubičevi hiši v Poljanah. Organizira Ženski
klub.
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Hišna imena na Poljanskem še živa

Kuok se par vaš hiš prav?
Na Razvojni agenciji Sora smo v oktobru in novembru lani izvajali zanimiv
projekt, kjer smo ob strokovni podpori Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
zbrali in popisali stara hišna imena na omejenih območjih občin Gorenja vas
- Poljane in Škofja Loka.
V dveh mesecih smo tako opravili podroben
pregled nekdanjih in današnjih hišnih imen v
tipičnih podeželskih vaseh na Poljanskem, v
Javorjah, Dolenčicah in Muravah, na območju
Škofje Loke pa že v precej urbaniziranih
naseljih, v Virmašah in Sv. Duhu. Namen tega
projekta je bil, da, kljub temu da se ljudje
pogosto bolje poznajo po hišnih imenih kot po
priimkih, preprečimo njihovo izginotje in da
razširimo njihovo uporabo.
Hišna imena predstavljajo jezikovno in kulturno dediščino določenega območja. Označujejo
domačije, pripadajoče kmetijske površine, predvsem pa ljudi, ki živijo na teh domačijah. Ta
domača imena so nastala zaradi lažjega ločevanja
ljudi med seboj in so se na domačijah obdržala
kljub menjavi lastnikov hiš in njihovih priimkov.
Ponekod z opuščanjem kmetovanja in podira
njem starih poslopij izginjajo iz vsakdanjega
govora, vsa hišna imena določenega območja
pogosto poznajo in uporabljajo le še starejši.
V okviru projekta smo po vzoru Razvojne
agencije Zgornje Gorenjske preverili, kakšna
imena so za posamezne domačije zabeležena
v zgodovinskih, franciscejskih katastrih iz leta
1826, kako so se imena zapisovala v knjigi

župljanov, župnijski knjigi (Status animarum)
iz 2. polovice 19. stoletja oz. 1. polovice 20.
stoletja, zelo pomemben vir podatkov pa so
bila seveda srečanja z domačini, ki imena še
uporabljajo v pristni narečni obliki.

Raznolik izvor
– najpogosteje osebnih imen

V Svetem Duhu in Virmašah smo zbrali
90 hišnih imen, ki se še danes uporabljajo,
poleg tega pa smo evidentirali še 38 imen, ki
jih zgodovinski arhivi še beležijo, med ljudmi
pa niso več poznana. V treh vaseh v občini
Gorenja vas - Poljane pa smo zbrali 68 še
‘živih’ imen, šest imen pa se je v zadnjih 150
letih že izgubilo.
Izvor hišnih imen je raznolik in marsikdaj ni več poznan. Najpogosteje izvirajo
iz osebnih imen (npr. Par Tomáž, Par Tuónet
– narečno) ter priimkov (npr. Par Kuós, Par
Ízd – narečno), ledinskih imen ali lokacije
domačije (npr. Par Kàmnari, Par Zaklánčari,
U Séunc – narečno), vzdevkov, ki so nastali
na podlagi statusa (npr. U Bájt/Par Bájtari, U
Kuóč/Par Kuóčari – narečno), poimenovanj za
poklice in dejavnosti (npr. Par Kováč, U Màln,

Naslovna stran elektronske brošure o hišnih
imenih v vaseh pod Starim vrhom
Par Šuóštari – narečno) ter telesnih posebnosti
ali duševnih lastnosti nosilca, iz imen živali,
rastlin, značilnih jedi, predmetov (npr. Par
Krêvluc – narečno).
Vsa imena so zbrana v elektronski obliki
brošur za vsako občino posebej, ki sta dostopni
na spletni strani Razvojne agencije Sora. V
brošurah so objavljene tudi fotografije domačij
in zgodbe, ki so povezane z imenom hiše ali
zanimivimi vaščani. Vsa imena bodo vnešena
tudi na spletno stran www.hisnaimena.si.
S projektom bo Razvojna agencija nada
ljevala, v popis bo zajela nove domačije in
izdelala tudi tablice z napisom imena in tiskane
brošure s hišnimi imeni.
Kristina Miklavčič, Razvojna agencija Sora

Koristni nasveti: meditacija

Ljudje se razlikujemo po širini zavesti
Foto: Petra Sedej

Širino zavesti bi opisala kot občutenje lastnih razsežnosti. Občutimo le svoje
fizično telo in fizični svet? Se morda zavedamo tudi obstoja finejših nivojev, od
misli, čustev do duhovnih širjav?

Zavest je vse, kar smo mi sami, kar
razmišljamo, čutimo, česar se zavedamo o
sebi. Obstajajo tudi vsebine, ki se jih ne zavedamo. Govorimo o podzavesti, v katero
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pospravimo vse tisto, s čimer se ne želimo
ukvarjati. Ponavadi so to boleča čustva, nekaj,
kar je za nas pretežko in bi najraje pozabili,
izbrisali za vedno. Nadzavest pa bi lahko ime

novali tudi intuicija ali duša. Intuicija naj bi
vam pomagala razbrati resnico ali neresnico iz
pričujočih besed.
Ljudje smo si globoko v svojem bistvu
zelo podobni. Razlikovanje po barvi kože,
narodnosti, religiozni pripadnosti, političnem
prepričanju, izobrazbi smo ustvarili sami. Vsem
pa je skupno to, da vse življenje poskušamo
pobegniti pred bolečino in pri tem neumorno
uporabljamo um. Um si zapomni slabo izkušnjo,
spomin oziroma učenje pa nam narekujeta, da
ostanemo v polju znanega in domnevno varnega, zato ga ne želimo zapustiti. To je razlog,
da se tako težko spreminjamo.
Človek široke zavesti pa se že od nekdaj
sprašuje, ali obstaja kaj, kar je onkraj naših
misli, bolečine, trpljenja. Želi si spremembe
na bolje. S pomočjo meditacije, ki ni tehnika,
metoda, sistem ali osredotočanje na eno točko,
temveč povezava s tiho, mirno in ustvarjalno zavestjo vesolja, se pogumno dotakne podzavesti
in razgradi vsebine, ki ga ovirajo. Razbremeni
se strahu za preživetje, strahu, da ne bo sprejet
in ljubljen ipd., ter gre dalje lahkotnejši.
Tudi duhovni učitelji so in naravni zdravilci
smo različnih širin zavesti. Vsak naj bi izbral
tistega, s katerim je v resonanci.
Dunja Škofic

V začetku decembra so učenci OŠ Poljane s
pesmijo pospremili dobrodelno prireditev Sejem
bil je živ in s tem na najlepši način na stežaj
odprli vrata veselemu decembru vrtcu in šoli.
Tudi v letošnjem letu so učenci centralne
šole in podružnice Javorje skupaj s svojimi
učitelji pripravili dobrodelni bazar, na katerem so
obiskovalcem ponujali izdelke, ki so nastali pod
njihovimi spretnimi rokami na tehniških dnevih.
Svojo stojnico so imele tudi vzgojiteljice vrtca, ki
so izdelale paleto različnih uporabnih predmetov.
Starši, otroci in zunanji obiskovalci, ki so do zad
njega kotička napolnili telovadnico OŠ Poljane,
so lahko izbirali med številnimi domiselnimi izdelki za okras in domačo rabo. S svojim simboličnim
denarnim prispevkom so pomembno obogatili
šolski in vrtčevski dobrodelni sklad, namenjen
socialno ogroženim otrokom. Ob tej priložnosti
se vsem iskreno zahvaljujemo.

Prireditev sta popestrila tudi bogat srečelov
in menjalnica igrač, ki je razveselila predvsem
najmlajše. Nasmejani obrazi obiskovalcev so nam
pokazatelj, da je prireditev dosegla svoj namen.
Danica Zorko, vzgojiteljica v vrtcu Agata

Dedek Mraz obdaril mlade košarkarje

Foto: Miha Prijatelj

Sejem bil je živ

Mladi košarkarji z dedkom Mrazom
Ob koncu decembra je Košarkarski klub
(KK) Gorenja vas že tradicionalno organiziral
prednovoletno druženje v poljanski telovadnici.
Na njem so se predstavili vsi otroci, ki obiskujejo
šolo košarke v Gorenji vasi, Poljanah in Lučinah.
Zbralo se je več kot 80 otrok od prvega do petega
razreda, ki so prikazali svoje znanje številnim
staršem, ki so do zadnjega kotička napolnili
tribune v Poljanah.
Prvošolčki so skozi številne igrice demonstrirali, kaj vse so se že naučili pri urah košarke,
otroci od drugega do petega razreda pa so
odigrali tekme interne košarkarske lige in naravnost navdušili. Ob zaključku jih je presenetil še
obisk dedka Mraza, ki je otroke obdaril za pridno
treniranje skozi vso sezono. Poleg sladkarij je

vsak udeleženec prejel tudi nov klubski zapestni
trak, ki ga otroci nosijo na treningih in tekmah.
Dobro so se zabavali tudi njihovi starši, ki so se v
dvoboju Gorenja vas : Poljane pomerili v zanimivi
nagradni igri. Tesno so slavili Gorenjevaščani,
dva izmed staršev pa sta si priborila še posebne
nagrade.
V novem letu ne bo veliko počitka za številne
mlade košarkarje. Ekipa U-11 je že uspešno krenila v sezono državnega prvenstva, ekipa U-13
pa bo poskušala sezono zaključiti še s šestimi
zmagami, med drugim se bodo odpravili tudi na
turnir v Stožice, kjer se bodo pomerili z ekipo
Union Olimpije. Vsekakor se za KK Gorenja vas
obeta uspešno in zanimivo leto 2016.
Jaka Trček

V Sloveniji je letošnje leto
- leto čipke!

Konec junija bo namreč v Ljubljani potekal
mednarodni kongres OIDFA, svetovni kongres
o čipkah. Ob tem je ministrstvo za kulturo
predlagalo proglasitev klekljane čipke za živo
mojstrovino državnega pomena, javna predstavitev tega odloka je bila predvidena za konec
januarja v prostorih slovenskega etnografskega
muzeja v Ljubljani (po zaključku redakcije, zato
več o tem v naslednji številki).
V Sloveniji se je širilo od 17. stoletja naprej iz
Idrije in osrednje Slovenije na vsa območja države
z zgledi in kasneje v čipkarskih šolah (Idrija od
1876, Žiri od 1906, Železniki od 1907). Danes organizirano klekljajo otroci in mladi pa tudi odrasli.
Po državi deluje več kot 100 klekljarskih društev,
sekcij in skupin, med drugim tudi izredno aktivno
Klekljarsko društvo Deteljica iz Gorenje vasi.
Klekljanje in čipke promovirajo Slovenski klekljarski dnevi v Žireh, Festival idrijske
čipke v Idriji in Čipkarski dnevi v Železnikih. V
slovensko leto čipke in vse, kar je povezano z
njim, se aktivno vključujejo tudi klekljarice na
Škofjeloškem ter Loški muzej.
Živa mojstrovina, kot pojasnjujejo na
ministrstvu za kulturo, se razglasi zato, da se
poveča zavedanje o njenem pomenu na lokalni,
regionalni in nacionalni ravni, da se povečata
njena prepoznavnost in javna dostopnost in da
se spodbudi njeno ohranjanje.
P. N.
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Med ‘prvoligaši’ v organizaciji rekreativnih športnih prireditev

Poljanci uspešno utirili gorenjski tekaški planet
Organizacija rekreativnih športnih prireditev ima na Poljanskem bogato
tradicijo, prav tako pa je že dobro desetletje običajna prisotnost poljanskih
časomerilcev na različnih prireditvah po Sloveniji. V časomerilskem podjetju
Timing Poljane smo v letu 2015 naredili še korak naprej. V sodelovanju z
lokalnimi organizatorji smo se lotili vzpostavljanja nove serije tekov, ki smo jo
poimenovali Gorenjska, moj planet.

Prvič sami speljali tudi Mali blejski maraton

Z organizacijskega vidika je za nas največji
zalogaj predstavljala organizacija 6. Malega
blejskega maratona, ki se ga je udeležilo 340
tekmovalcev iz sedmih držav. Prireditev smo
prevzeli od dosedanjega organizatorja ŠTD
Olimpik z Bleda, ki ga vodi nekdanji veslač
in olimpijec Jani Klemenčič. Za celotno organizacijo smo tokrat poskrbeli sami, pri tem pa
je pod vodstvom Lenarta Primožiča sodelovalo
skoraj 70 članov ekipe Timinga in ostalih pro
stovoljcev, večinoma iz naših krajev.

Foto: Klemen Brumec

S sodelovanjem
do prepoznavnosti Poljanske doline

Navdušeni obiskovalci tekaškega planeta so tudi otroci.
V serijo smo vključili sedem obstoječih
prireditev v gorenjskih mestih in turističnih
središčih (Jesenice, Tržič, Radovljica, Bohinj,
Bled, Kamnik, Snovik). V letošnji sezoni, ki se
začenja 9. aprila s Tekom po ulicah Tržiča, pa se
seriji priključuje tudi domači Visoški tek.
Prvo sezono smo uspešno zaključili 5.
decembra na Miklavževem teku v Snoviku,
kjer smo tudi podelili zaključne nagrade vsem
tekmovalcem z izpolnjenim pogojem vsaj treh
udeležb. Posameznih tekov se je povprečno
udeležilo preko 300 tekačev vseh starosti,
omenjeni pogoj pa jih je izpolnilo 38.

Ob tekmovanju
še dodatna vsebina prireditev

Poleg same športne vsebine smo za rdečo
nit serije izbrali promocijo sodelujočih lokacij
in Gorenjske kot celote na področju športnega
turizma. Ob tem, da na ta način izkoriščamo
promocijski potencial tovrstnih prireditev, tudi
same prireditve dobivajo dodatno privlačnost in
vsebino, ki sta nujno potrebni za njihov uspeh.

Udeležence namesto tekmovalnega zbiranja
točk, ki je značilno za podobne nize tekaških
tekmovanj, motivira prijetno vzdušje na prire
ditvah po različnih kotičkih našega lepega malega planeta. Pravilnost takšnega pristopa je bila
že v prvi sezoni potrjena tudi z opaznim dvigom
udeležbe na večini sodelujočih prireditev.

Korak naprej v profesionalnosti pristopa

Koordinacija, promocija in izvedba takšne
serije tekov zahtevajo soliden profesionalni nivo
znanja na različnih področjih, vse skupaj pa je
potrebno povezati v delujočo celoto. Pri tem
nam koristijo organizacijske izkušnje, ki smo
si jih nabirali v preteklih letih in desetletjih. Pri
promociji je ob profesionalno oblikovanem promocijskem materialu v izvedbi Studia Mazzini
ter sodelovanju z različnimi mediji, še posebej
učinkovita inovativna komunikacija z uporabo
različnih spletnih orodij in socialnih omrežij.
Prepričljivost pa prireditvam nenazadnje dajejo
tudi profesionalne meritve, pri katerih uporabljamo vrhunsko opremo ameriškega proizvajalca.

Tovrstnih prireditev ni mogoče uspešno organizirati brez sodelovanja s sponzorji. Pri tem se
trudimo z vzpostavljanjem partnerskih odnosov
z večjimi slovenskimi in regijskimi podjetji.
Takšno sodelovanje pa je lahko zanimivo tudi
za podjetja iz naših krajev. Tako je na Bledu
vsak udeleženec prireditve v darilni vrečki
prejel jogurt s kmetije Pr’ Petelin, ta pa je svoje
izdelke predstavila tudi na stojnici. Zaključne
nagrade, ki smo jih podelili na zadnji prireditvi
v Snoviku, sta prispevala tudi STC Stari vrh in
Gostišče in penzion Stari vrh, oddolžili pa smo
se jima s široko promocijo na zaključni prireditvi
in na spletu. Seriji se z novo sezono kot sponzor
pridružuje tudi poljanski Polycom.

Trdnejši temelji za poljanske
časomerilce in gorenjske teke

Z vidika Timinga Poljane uspešna vzpostavitev
serije Gorenjska, moj planet pomeni dokončen
premik v prvo slovensko ligo na področju organizacije rekreativnih športnih prireditev. S tem
smo se tudi močno približali našemu osnovnemu
cilju v zadnjih letih, to je vzpostavitvi delujočega
podjetja, ki ne bi temeljilo samo na entuzi
azmu, značilnem za več desetletij poljanskega
časomerilstva. Športni rekreativci pa z gorenjskim
tekaškim planetom dobivate zanimiv niz tekmovanj, postavljen na trdne temelje.
Za več informacij o dogajanju na našem
planetu pa ste dobrodošli na spletni strani www.
gorenjska-mojplanet.si in na Facebooku.
Aleš Šubic

Čestitka
Naši sodelavki iz Poljan Kristini Zajc Božič
in njenemu možu Robertu sta se v zadnjem
mesecu starega leta pridružili dojenčici, dvojčici
Zarja in Ela. Mladi družinici iskreno čestitamo
ob lepem dogodku ter voščimo veliko zdravja in
lepih skupnih trenutkov!

Največji zalogaj lani – 6. Mali blejski maraton
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Foto: družinski arhiv
Kristine Zajc Božič

Foto: Boštjan Snoj

Sodelavci Podblegaških novic

