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GLASILO OBČINE
GORENJA VAS
- POLJANE

• Na Hotavljah imajo nov gasilski dom!
• Stavba trgovine KGZ v Gorenji vasi bo obnovljena do jeseni
• Skoraj 270 tekačev na 19. Visoškem teku
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Iz županovega
dnevnika
• 2. 5. – S po
slancema Držav
nega zbora Mari
janom Pojbičem
in Žanom Mah
ničem na odlični
prireditvi Turi
stičnega društva
Žirovski Vrh Po
hod skozi Zalo.
Lepo je videti
nove in nove obiskovalce ter tiste, ki se
znova vračajo.
• 3. 5. – Na pobudo Krajevne skup
nosti Javorje smo si ogledali tamkajšnjo
podružnično šolo zaradi prostorske stiske.
Ugotovili smo, da bo potrebno v prihodn
jih letih povečanje stavbe za najmanj dve
učilnici.
• 5. 5. – Na praznovanju 20-letnice zelo
uspešnega dela Plesne skupine Step.
• 6. 5. – Odprli smo kolesarsko sezono
na našem krogu – lepa udeležba ob dobrem
vremenu.
• 9. 5. – Sestanek za GHD Lučine. Letos
dodajamo novost, špalir dirkalnih avtomo
bilov po stari cesti skozi Gorenjo vas, ki bo
verjetno na petek zvečer. Prireditev bo od
11. do 13. avgusta.
• 12. 5. – Na občnem zboru Smučarskega
kluba Poljane. Praznovali so 10 let
uspešnega dela.
• 13. 5. – Na Salamiadi v Straži pri
Novem mestu, kamor so se uvrstili z
odličnimi salamami tudi naši občani.
Pogovarjali smo se, da bi najvišjo državno
prireditev pripeljali tudi v naše kraje.
• 19. 5. – Na praznovanju 70-letnice
žirovskega podjetja Alpina.
• 21. 5. – Na prireditvi Dan prijateljstva
na Visokem, ki je bila drugo leto zapored.
Organizira jo Razvojna agencija Sora s
pomočjo občin, glede na vedno večji obisk
prireditev, ki je namenjena otrokom oziroma
družinam, bomo s to in podobnimi priredit
vami nadaljevali.
• 25. 5. – Obisk mladih podjetnikov
iz Bleda, ki se zanimajo za izletniško po
nudbo naše doline. Obiskali smo kar nekaj
zanimivosti in pričakujem sodelovanje na
tem področju.
• 31. 5. – Na sestanku projektne skupine
Pohodna pot Cvetje v jeseni smo potrdili
označeno traso poti in predlog tematskih
ter informativnih tabel.
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Uvodnik
Spoštovane bralke, dragi bralci!
Ne vem, ali je tudi pri vas enako, ampak za
mnoge, ki jih poznam, je junij izredno zaposlen
mesec. Otroci končujejo s poukom in se pri
pravljajo na šolske počitnice, zaposleni v službah
dajejo vse od sebe, saj že načrtujejo dopuste in se
veselijo prostih poletnih dni. Organizatorji različnih
prireditev vzniknejo kot gobe po dežju in vabijo na
pestro poletno dogajanje, večinoma na prostem, ko
se vrstijo gasilske in druge veselice.
Vrstijo se tudi različna odprtja. Na Hotavljah so
svojemu namenu predali nov gasilski dom (več na
str. 16). Kmalu bodo vrata odprli novi knjižnični
prostori v Gorenji vasi, ki bodo, mimogrede,
največji prostori katerekoli podružnice Knjižnice
Ivana Tavčarja Škofja Loka.
Prenove so se lotili tudi v KGZ Škofja Loka,

kjer bodo do jeseni obnovili stavbo v Gorenji vasi
in ji vdahnili nekaj novih vsebin.
O novih priznanjih našim lokalnim ponudnikom
in pridelovalcem pišemo na str. 7, obenem pa smo
strnili tudi utrinke Tedna obrti in podjetništva in
Tedna podeželja na Loškem. Bili smo na že 18.
Koloniji Iveta Šubica v Poljanah, na festivalu
družin na Visokem, pa o športnih, drugače re
kreativnih vsebinah pišemo in napovedujemo še
bolj pestro športno dogajanje čez poletje. Kar pa bi
že lahko bila vsebina naslednjega uvodnika.
Pestro, kajne? Pa se poletje niti še ni dobro začelo.
Želim vam prijetno branje. Preživite prvi del
počitnic kar se da prijetno in ne pozabite na dan
državnosti – praznujte pokončno in ponosno!
Urednica Damjana Peternelj

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, 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 zaradi dopusta ali neodložljivih
obveznosti kljub napovedanim uradnim uram ne
bo dosegljiv, za kar se že vnaprej opravičuje in
prosi za razumevanje.
M. B.

Naslednja številka: 21. julija
Vaše prispevke za naslednjo številko Podblegaških
novic pošljite do 7. julija 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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Knjižnica Gorenja vas

Slovesnost ob odprtju novih prostorov bo 22. junija

Foto: Jure Ferlan

Nove prostore gorenjevaške knjižnice bodo v mansardi Sokolskega doma, kjer je
dobila svoje novo domovanje, odprli 22. junija letos – po zadnji seji občinskega
sveta pred počitnicami.

V teh dneh v novih prostorih knjižnice urejajo vse potrebno
za slovesnost ob odprtju, ki bo 22. junija.
Seja bo potekala pred odprtjem na terasi. Po
zaključku seje naj bi sledil krajši program – s
kočijo naj bi sam Ivan Tavčar pripeljal še zadnji
kovček knjig (ki ga bodo naložili na Trgu Ivana
Regna). »Knjige bomo potem prenesli v novo
knjižnico. Po krajšem kulturnem programu bo
sta sledila odprtje knjižnice in ogled,« je pove
dal direktor Knjižnice Ivana Tavčarja Matjaž
Eržen, ki je pojasnil tudi, da bo knjižnica za
ogled (ne pa še za izposojo) odprta še naslednji
dan, v petek, 23. junija, od 14. do 19. ure.
Na vprašanje, kako dolgo so se z občino
usklajevali za nove prostore, Eržen odgovarja:
»Usklajevali smo se sproti, ko so nastajala pos
amezna vprašanja. Na začetku, ko se je občina
odločila, da knjižnico preseli v mansardo, smo
podali prostorske potrebe – površino glede
na standarde za tako knjižnico, potem smo se
pogovarjali o opremi (število polic ...), osvetlit
vi, zdaj na koncu še o napisih in oznakah.«

»To število bo tudi v prihodnje ostalo
nespremenjeno, razen če se ne bo
bistveno povečalo število prebival
stva. Bo pa v novo knjižnico mogoč
veliko boljši dostop, večja bo pre
glednost gradiva, saj je razvrščeno
na večji površini.« Gradivo bo bolje
označeno, posledično ga bodo bralci
laže našli. »Leposlovje (romani)
bodo tudi označeni s piktogrami, da
se bodo uporabniki laže znašli glede
vsebine posameznega dela.«

Uvajajo novo tehnologijo

tudi novo tehnologijo RFID, ki bo v na
daljevanju, ko bomo kupili knjigomat,
omogočila, da si bodo lahko obiskovalci
sami izposodili gradivo – podobno, kot se
to naredi na samopostrežnih blagajnah v
trgovskih centrih. Takrat bo knjižničarka
precej razbremenjena manipulativnih del
in se bo lahko bolj posvetila obiskovalcem
in jim svetovala pri izboru gradiva,« je
še povedal Eržen, ki je dodal tudi, da bo
»Krajevna knjižnica Gorenja vas prva enota
znotraj knjižnične mreže naše knjižnice, ki
bo imela tak sodobni sistem, ki sicer v tujem
in našem slovenskem knjižničnem sistemu
ni več redkost.«
Vabljeni torej v nove prostore knjižnice,
posebej vabljeni pa tudi na odprtje, ki bo 22.
junija po seji občinskega sveta v mansardi
Sokolskega doma.
Damjana Peternelj

»V sistem izposoje uvajamo

Velika pridobitev za bralce

Slovenski podatki kažejo, da je takih ali
drugačnih uporabnikov – obiskovalcev knjižnic
in njihovih storitev (predvsem prireditev, razstav,
literarnih večerov, izobraževanj, predstav za
otroke, raznih bralnih akcij) kar 69 odstotkov.
»V Gorenji vasi smo do zdaj na 70 kvadrat
nih metrih lahko delovali res zelo omejeno,
saj prostor ni omogočal nič od tega. Zato se je
pojavljala le podoba knjižnice kot prostora, kjer
si je mogoče izposoditi knjigo. To je mogoče tudi
v naših drugih enotah, kjer pa na leto pripravimo
skupaj več kot 600 prireditev za vse skupine pre
bivalcev. Nedvomno se bo ta številka že nasled
nje leto povečala tudi zaradi nove knjižnice v
Gorenje vasi.« Novi prostori imajo okoli 240
kvadratnih metrov površine in bodo tako po
površini največja krajevna knjižnica.

Z novimi prostori
na voljo tudi več gradiva?

Kot so pojasnili v Škofji Loki, naj bi glede na
normative knjižnica v Gorenji vasi imela okoli
20.000 enot gradiva, kar je vezano na standarde.

Grobi posegi v kanalizacijo Podgora
Občinski komunalni delavec je 22. maja letos
preko nadzornega sistema obveščanja prejel
alarm o neobičajno velikih količinah odplak na
črpališču kanalizacijskega sistema v Podgori, ki
si ga je takoj nato tudi ogledal.
Pri pregledu kanalizacijskega sistema je bilo
ugotovljeno, da je tega dne domačin iz Pod
gore v jašek javnega kanalizacijskega sistema
nepooblaščeno izpraznil večjo količino grezničnih
odplak iz svoje domače greznice, kar je povzročilo
preobremenitev sistema kanalizacije, v katerega so
izlivi grezničnih odplak najstrožje prepovedani.
Prevzem in ravnanje z blatom iz greznic in
malih komunalnih čistilnih naprav ter komunalne
odpadne vode iz nepretočnih greznic se namreč
prostorsko zagotavlja na čistilni napravi Gorenja

vas, ki je bila v ta namen tudi posodobljena in
dograjena, občina pa za praznjenje greznic
celo zagotavlja občinsko gospodarsko javno
službo. Dejanje, ki je povzročilo škodo delovanju
sistema odvajanja komunalnih odpadnih vod
ter motnjo pri varovanju okolja, je povzročitelj
priznal, obravnavale pa ga bodo tudi pristojne
inšpekcijske službe.
Ker je bilo povzročeno dejanje tudi predmet
napačnih razlag v socialnih medijih, bomo v
prihodnje nadzoru sistema kanalizacijskega
omrežja posvetili še več pozornosti, saj le pravilno delovanje sistema zagotavlja pričakovane
učinke varovanja naravnega okolja, v katerem
prebivamo.
Občinska uprava
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Trgovina KGZ Škofja Loka v Gorenji vasi

Foto: D. P.

Stavba gorenjevaške Kmetijske zadruge je trenutno gradbišče. Trgovino so v
začetku junija zaprli, prav tako lokal, v Poljane se je začasno preselila tudi Deželna
banka. Kaj bo krajanom prinesla prenova trgovine in pripadajočega kompleksa,
smo povprašali direktorja Loških mesnin in Loške zadruge Mitjo Vodnjova.

manjši stanovanji.
Parkirni prostor
pred trgovino se
bo v celoti dvig
nil za en meter in
bo v isti ravnini
kot vhod, kar bo
omogočalo tudi
lažji vstop invalid
nim osebam. Prav
tako bo po novem
dostop do višjih
nadstropij mogoč
z dvigalom. Do
datna parkirišča
bodo na območju
nekdanjega
Petrola, kjer bo
urejena tudi zele
nica z igriščem za
otroke.

Foto: osebni arhiv

Do jeseni prenovljena in še enkrat večja

Direktor Loških mesnin
in Loške zadruge Mitja
Vodnjov obljublja, da bo
gorenjevaška trgovina znova
odprta v jeseni.

Poudarek na lokalnem
Z junijem so se na stavbi, v kateri je bila trgovina KGZ Škofja Loka, pričela obnovitvena dela.
Kot je povedal Vodnjov, so se že pred leti
lotili prenove vseh zadružnih prostorov, ki jih
imajo v Poljanski in Selški dolini. Gorenjo
vas so pustili za sam konec, saj gre za njihov
največji in najpomembnejši projekt v zadnjem
obdobju, tako finančno kot organizacijsko.
»Celotna prenova bo stala milijon dvesto tisoč
evrov, brez trgovinskih zalog. Ne bo šlo le za
prenovo stavbe, ampak za konceptualno popol
noma nove rešitve. Od zdajšnjega objekta bodo
praktično ostali samo zidovi, celotna arhitektura
se bo spremenila. Stavba bo deležna popolne
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prenove: od električne instalacije, kanalizacije,
vodovoda, ogrevanja, stavbnega pohištva, do
prenove fasade in strehe.«

Ob trgovini tudi poslovni prostori
in dnevna kavarna

Skladišče trgovine se po novem seli v klet, v
pritličju, kjer bo skupni vhod, se bo skozi celotno
stavbo raztezala še enkrat večja trgovina, kot
smo je bili vajeni do zdaj, skupaj z banko ter
prav tako v celoti prenovljenim lokalom, ki se bo
povečal v odprto in pokrito teraso. »To bo dnevna
kavarna, kjer se bodo
lahko ljudje po oprav
ljenih nakupih ustavili
na kavi in tortici, dobro
se bodo tam počutile
tudi družine in ma
mice z otroki, seveda
bodo gostje lahko spili
tudi pivo, ne bo pa to
lokal, ki bi bil odprt do
poznih večernih ur,«
pojasnjuje Vodnjov.
V prvem nadstropju,
v katerega se bo dalo
vstopati z zadnje strani
stavbe, bodo izključno
poslovni prostori z
mirnejšimi dejavnost
mi, kot so frizerski
salon, solna soba,
kozmetični in masažni
salon, športna soba ...
Ob tem velja poudariti,
da sta dva prostora še
vedno na voljo za po
tencialne najemnike.
Na samem vrhu stavbe
bo prostora še za dve

»V novi trgovini bo vsaj 70 odstotkov naših
blagovnih znamk,« pravi Vodnjov. Tako se bo
dalo kupiti izdelke Loške mlekarne, kamor
spadajo mleko in vsi mlečni izdelki. Domače
bodo tudi mesnine. »Še pred petimi leti nismo
imeli svojih čevapčičev in zrezka – zdaj ga
imamo pod blagovno znamko Loške mesnine,
kamor na splošno spada celotna ponudba
svežega mesa. Leta 2013 smo kupili Mesnine
Bohinja, kar pomeni, da imamo svojo klobaso,
zaseko, salamo ... Lani smo prevzeli Mesarijo
Arvaj in s tem smo dobili hrenovko ter lastno
kranjsko klobaso,« pravi Vodnjov. Eden izmed
prepoznavnejših konceptov Loške zadruge je
tudi domači kotiček, kjer se police šibijo pod
izdelki dobaviteljev z okoliških kmetij, prav
tako bo moč kupiti tudi lokalno pridelano
zelenjavo. »Mi želimo v tej trgovini prostor
ponuditi vsem lokalnim pridelovalcem, poleg
tega pa bomo nudili še paleto različnih izdelkov
drugih dobaviteljev.«
Filozofija lokalnega se prenaša tudi na samo
obnovo stavbe, saj bo glavni izvajalec del Zidarst
vo Božnar skupaj z drugimi domačimi podjetji.

Po nakupih
v prenovljeno trgovino že jeseni

Do odprtja novih prostorov v Gorenji vasi
bodo krajani lahko nakupovali v Kmetijski
zadrugi v Poljanah in na Hotavljah, v KGZ
Poljane pa se seli tudi poslovalnica Deželne
banke. Prvi mož Loške zadruge obljublja, da
bomo lahko v novi trgovini nakupovali že prav
kmalu. »Vedno lahko pride do nepredvidenih
del in dogodkov, zato smo si vzeli nekaj ma
nevrskega prostora, ampak glede na to, da bomo
nepretrgoma delali celo poletje, pričakujemo
odprtje v začetku septembra.«
Domačini radovedno in z velikimi pričakovanji
čakajo na jesen, Mitja Vodnjov pa ob vsem tem
dodaja, da bo najbolj vesel, če bodo ljudje trgovino
lepo sprejeli in jo vzeli za svojo.
Mojca Oblak

TOP dogodki za obrtnike in podjetnike

Že 11. Teden obrti in podjetništva na Loškem

Foto: arhiv Razvojne agencije Sora

V maju sta Razvojna agencija Sora in Območna obrtno-podjetniška zbornica
Škofja Loka ob finančni podpori vseh štirih škofjeloških občin že enajstič organizirali Teden obrti in podjetništva na Loškem – TOP. Vsebinsko zelo bogat
sklop prireditev in predavanj je bil namenjen tako izkušenim podjetnikom kot
tistim, ki se šele podajajo podjetniško pot ali o tem le razmišljajo in iščejo
možnosti za začetek.

Predavanje o inšpekcijskem nadzoru
Novost letošnjega leta je bila, da so se
dogodki odvijali tudi po drugih občinah s
škofjeloškega območja. Tako naj bi Občina
Gorenja vas - Poljane predzadnjo majsko soboto
gostila pohod obrtnikov in podjetnikov, a jim jo
je žal zagodlo slabo vreme, zato so ga morali
odpovedati.
V Žireh so si lahko obiskovalci ogledali
podjetje Lesko, čigar ustanovitelj in direktor
Toni Erznožnik se ponaša z laskavim nazivom

Strokovna predavanja
z dodano vrednostjo

V Škofji Loki so ves teden potekala strok
ovna predavanja. Na prvem je dr. Jaka Vadnjal,
predsednik uprave Hranilnice LON, odgov
arjal na vprašanje Kako bančnik vidi obrt in
družinsko podjetje? Največ pozornosti je poželo
predavanje strokovnjakov Finančne uprave RS
iz Finančnega urada Kranj, ki so predstavili
področje davčnega oziroma inšpekcijskega nad
zora. Preden se podamo na podjetniško pot, je
dobro vedeti, kaj nas čaka, kje poiskati pomoč,
kakšni so postopki, na kaj moramo biti pozorni
... Za vse podjetnike začetnike so na škofjeloški
območni obrtno-podjetniški zbornici skupaj z
Razvojno agencijo Sora pripravili svetovanje
Gremo mi na svoje!
Poleg omenjenih predavanj in predstavitev
pa sta bili na ogled tudi dve razstavi v Sokol
skem domu. Pod skupnim naslovom »Na
Loškem« so razstavljali obrtniki in podjetniki,
ki se ljubiteljsko ali profesionalno ukvarjajo
s fotografijo. Rdeča nit njihovih del so bile v
objektiv ujete Škofja Loka in obe dolini, skupaj
z ljudmi in dogajanjem v tem okolju.
Obrtništvo in podjetništvo imata na
Škofjeloškem bogato zgodovino, nič manj
pestro in uspešno sedanjost ter, glede na
talent in marljivo delo mladih, tudi svetlo
prihodnost. Dogodki, kot je vsakoletni Teden
obrti in podjetništva na Loškem, pripomorejo
k temu, da se s podjetniško miselnostjo sreča
čim širši krog ljudi, kar posledično pripomore
k še večjemu razvoju obrti in podjetništva na
našem območju. O tem, da so organizatorji
na pravi poti, priča tudi dejstvo, da so bili vsi
dogodki letošnjega TOP-a zelo dobro obiskani,
od obiskovalcev in sodelujočih pa je bilo slišati
same pozitivne odzive.
Mojca Oblak

Popravek in opravičilo

Foto: osebni arhiv

Na Škofjeloškem se obrtniki tesno povezujejo
s šolstvom, tudi letos je bila na ogled zdaj že
tradicionalna razstava dijakov Šolskega centra
Škofja Loka, najboljšim pa je OOZ Škofja
Loka podelila priznanja. Med njimi je bil tudi
domačin z Gorenjega Brda, Jaka Kožuh. Dijak
četrtega letnika Srednje šole za lesarstvo je
prejel nagrado za drugo mesto v višini 300
evrov za izdelavo harmonike. Na vprašanje,
zakaj se je odločil za ta izziv, je odgovoril, da
ga je gnala dolgoletna želja, da bi se naučil
igranja harmonike. »Ker pa to glasbilo ni ravno
poceni, sem se odločil, da jo izdelam kar sam
in tako privarčujem kakšen evro. Celoten
projekt je bil zelo zahteven, vendar je bil ob
razglasitvi rezultatov ves trud poplačan, saj mi
je bila to predvsem potrditev, da gresta moje
znanje in delo v pravo smer. Denarna nagrada
je bila le pika na i, porabil pa jo bom za ure
učenja harmonike, nekaj pa ga bo ostalo tudi
za to, da se poveselim s prijatelji.«

Obrtniški vzor za leto 2016. Svoja vrata je
odprl tudi Kreativni center Mizarnica, ki de
luje po vzoru vse bolj priljubljenega koncepta
coworkinga in je z možnostjo najema mize v
skupnem prostoru namenjen vsem tistim samo
zaposlenim, ki jim najem običajnih poslovnih
prostorov predstavlja prevelik strošek. Na enak
način deluje tudi Lokomotiva, inkubator in
coworking center v Škofji Loki, ki so ga prav
tako predstavili v sklopu TOP-a.

Selška dolina je sodelovala z Muzejem
Železniki, kjer se je bilo pod strokovnim vod
stvom mogoče sprehoditi po poteh zgodovine
obrtniške tradicije v Železnikih vse do današnjih
dni. Teden obrti in podjetništva pa se je zaključil
z ogledom 24-urnega maratona klekljanja v
Kulturnem domu Železniki, ki ga je organiziralo
Turistično društvo Železniki.

Jaka Kožuh je s svojo harmoniko zasedel odlično
drugo mesto.

Na strani 11 občinske publikacije Občina
Gorenja vas - Poljane v letu 2016 je pod rubriko
Obnova javnih poti po krajevnih skupnostih
v Tabeli 1: Asfaltirani odseki cest prišlo do
napake. V vrstici krajevne skupnosti Gorenja
vas je napačno navedeno, da je bila asfaltirana
javna pot JP600446 Volaka–Jereb. Ta pot je
bila asfaltirana že v letu 2012. Asfaltirana je bila
sosednja javna pot JP600442 Pod Klemenom–
Stanonik. Za napačno informacijo se občanom
opravičujemo.
Občinska uprava
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15. Teden podeželja na Loškem

V znamenju lokalnih ponudnikov in izdelkov
Začetek junija je bil v sklopu 15. Teden podeželja na Loškem namenjen promociji
podeželja, izobraževanju obstoječih in potencialnih nosilcev dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji ter predstavitvi uspešnih zgodb ljudi, ki svoje izdelke dobro tržijo.

Eden od dogodkov tokratnega Tedna podeželja je bila tudi tržnica v Gorenji vasi.
Okvir celotnemu dogajanju sta postavili obo
gateni tržnici kmetijskih pridelkov in izdelkov,
na katerih so se predstavili razstavljalci s pestro
izbiro pekovskih in mlečnih izdelkov, izdelkov
iz zelenjave, rezancev in testenin ... Obiskovalci
so lahko izbirali tudi med različnimi izdelki
domače in umetnostne obrti, kot so vezenine
in pletenine, izdelki iz čipke, keramike, lesa
in tekstila ter še mnogimi drugimi. Uvod je
predstavljala tržnica v Škofji Loki, za konec
pa so stojnice, na katerih je sodelovalo devet
ponudnikov, postavili še v Gorenji vasi. Doga
janje so popestrile Blegaške sinice, pripravili so
ustvarjalno delavnico za najmlajše.

Nasvete delili strokovnjaki

Eden izmed osrednjih dogodkov je bil strok
ovni posvet s področja dopolnilnih dejavnosti,
ki je v sejno sobo Upravne enote Škofja Loka
privabil lepo število udeležencev. Ti so prisluh

nili strokovnjakinjam s kranjskega Kmetijskogozdarskega zavoda ter Uprave RS za varno
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki so
predstavile možnosti in pogoje registracije do
polnilnih dejavnosti, davčne obveznosti s tega
naslova, govora je bilo tudi o inšpekcijskem
nadzoru hrane na terenu ter o zagotavljanju
varne hrane za potrošnika. Po besedah Kristine
Miklavčič, svetovalke za razvoj podeželja na
Razvojni agenciji Sora, je bil dogodek pomem
ben tudi zato, ker je udeležencem omogočil,
da so na licu mesta dobili hitre, konkretne in
strokovne odgovore na vse dileme, ki so jih pes
tile – največ jih je bilo v povezavi z registracijo
primerne dejavnosti, načinom označevanja
izdelkov, s pisanjem računov in z uveljavljan
jem stroškov. Kot dodaja Miklavčičeva, pohvale
še vedno prihajajo skupaj z željo, da se tovrstna
srečanja kompetentnih predstavnikov različnih
institucij organizira vsako leto.

Zaključek s čebelarji
Sklepno dejanje Tedna podeželja je potekalo tudi
v Domu čebelarjev v Brodeh, kjer je svoja vrata
obiskovalcem odprlo škofjeloško čebelarsko društvo.
Pester program je vključeval predstavitev doma in
dejavnosti čebelarjev, ogled čebelnjaka, zeliščnega
vrta ter nasada medovitih rastlin. Pripravili so tudi
delavnico izdelave dražgoških kruhkov, sveč iz
čebeljega voska, prikazali so postopek točenja
medu, obiskovalci so si lahko ogledali tudi čebelarske
filme ter se posladkali z medom.
Dogodki v sklopu Tedna podeželja na Loškem so
vsako leto odlična priložnost za vse, ki bi radi svojo
ponudbo domačih izdelkov in pridelkov predstavili
širši javnosti, ter tudi za tiste, ki šele razmišljajo o
tem, da bi sad lastnega dela ponesli izven zidov
svojih kmetij in domov. Podeželje se na našem
območju dobro razvija, na Razvojni agenciji Sora pa
želijo visokokakovostno ponudbo še razširiti, saj je
povpraševanja po domačih izdelkih vedno več.

Primere dobrih praks
spoznali na ekskurziji

Drugi večji dogodek je bila strokovna ek
skurzija, na kateri so si udeleženci lahko ogledali
primere dobrih praks nekaterih že uveljavljenih
nosilcev dopolnilnih dejavnosti in osebnega
dopolnilnega dela na Škofjeloškem. Na našem
območju so tako svoje domače dobrote, prostore,
izkušnje ter načrte za naprej predstavili na Kmetiji
Pr’ Dimšarji v Krnicah pri Novakih, kjer se uk
varjajo s peko kruha in peciva na tradicionalen
način; svojo ponudbo predelave sadja, zelenjave
ter zeliščarstva so prikazali na Kmetiji Martinuc v
Dolenji Ravni. Svojih brbončic pa udeleženci niso
razvajali samo s pokušanjem dobrot na kmetijah,
ampak so jih z Okusi loškega podeželja razvajali
tudi v gostilni Pr’ Sedmic v Gorenji vasi. Kot je
povedala Kristina Miklavčič, so bili nad pred
stavitvijo in ponudbo vsi navdušeni, strinjali pa so
se tudi, da je vredno stopiti korak naprej in da jim
takšne uspešne zgodbe predstavljajo pomembno
spodbudo za samostojno podjetniško pot.
Mojca Oblak

April je že tradicionalno namenjen izvedbi
delovne akcije po vaseh pod Blegošem, ki ni le
delovne, temveč tudi družabne narave. Vsako
leto je dobro obiskana.
Na območju Vaškega odbora Leskovica se
je akcije letos udeležilo 79 krajanov, ki so tako
kot pretekla leta pometali cesto, čistili mulde in
uredili bankine, pobirali smeti … Med akcijo so se
okrepčali s sendviči, po njej pa je sledilo druženje
z dobrotami z žara pred Gostilno Metka. Kot je
povedala Jasmina Likar, članica sveta KS Gorenja
vas, bi bilo v bližnji prihodnosti potrebno obnoviti
kar nekaj prepustov, jaškov, saj so ali zasuti ali
poškodovani. Odziv je bil dober po vseh vaseh.
Tudi na območju VO Hotavlje so izvajali
podobna dela kot pretekla leta. Uredili so park
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pred Zadružnim domom, zasadili rože, pometli
ceste, očistili mulde in nasuli bankine, obrezali
drevje in grmovje ob cestah in vodotokih, očistili
prometne znake, uredili pešpot na Slajko, uredili
okolico pred gasilskim domom, pobirali smeti …
Na akciji je bilo letos nekoliko manj ljudi kot pretekla leta, zbralo se jih je približno 200. Po akciji je
sledilo srečanje s prigrizkom in pijačo v gasilskem
domu. »Tako kot pretekla leta smo tudi letos
naredili veliko dobrega za kraj. Pereč problem
pa je ograja ob državni cesti Hotavlje–Podgora,
za katero nismo pristojni, da bi jo popravili,« je
pojasnil Janez Pivk, predsednik VO Hotavlje, ki
se zahvaljuje vsem, ki so tudi letos pokazali, da
jim ni vseeno, v kakšnem okolju živijo.
Lidija Razložnik

Foto: Silvo Pivk

Tudi letos urejali ceste in okolico

Na Hotavljah so med akcijo uredili zelenico pred
Zadružnim domom in na novo zasadili rože.

Znani rezultati senzoričnih ocenjevanj izdelkov s Škofjeloškega

Kar 12 zlatih priznanj v našo občino
V aprilu in maju je Razvojna agencija Sora organizirala senzorično ocenjevanje
pekovskih, mlečnih in mesnih izdelkov na BC Naklo in ocenjevanje alkoholnih
pijač ter sadnih in zelenjavnih izdelkov na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Od
27 ocenjenih vzorcev na BC Naklo le trije niso prejeli priznanja za kakovost, na
Biotehniški fakulteti pa je bilo nagrajenih vseh sedem ocenjenih vzorcev.

Foto: arhiv Kmetije Šupc

Proizvajalci s
Škofjeloškega so za
svoje izdelke prejeli
25 zlatih priznanj
oziroma dosegli
takšno število točk
članov ocenjevalnih
komisij, ki potrju
jejo najvišjo kako
vost, trije ocenjeni
izdelki so dosegli
srebrno priznanje,
ravno toliko izdelk
ov je pridobilo bro
nasto priznanje,
kar še zadostuje
zahtevani kako
vosti za vključitev
v blagovni znam
ki Dedek Jaka in
Babica Jerca –
Domači široki rezanci Kmetije Šupc so le eden od izdelkov, ki so v naboru Naravni izdelki iz
številnih pridelkov in izdelkov ponudnikov iz naše občine na ocenjevanju v škofjeloških hri
Naklem prejeli zlato priznanje.
bov.

Štirje ponudniki do treh zlatih priznanj

Tudi iz Občine Gorenja vas - Poljane prihaja
jo proizvajalci, ki so lahko upravičeno ponosni
na kakovost svojih izdelkov. Petra Potočnik s
Kmetije Pr’ Šupc s Hotavelj je prejemnica treh
zlatih priznanj za rezance, Stanka Homec s
Kmetije Pr’ Čum iz Studorja treh zlatih priznanj
za različne vrste piškotov, Andreja Burnik s
Kmetije Pr’ Jurnčk z Dolenje Dobrave treh zlatih
priznanj za mlečne izdelke in piškote, tri zlata
priznanja so prejeli tudi mlečni izdelki Zvonka
in Danice Dolinar iz Stare Oselice. Peter Šubic
iz Loma nad Volčo pa je za svoja suhomesnata
izdelka prejel bronasto priznanje. Nenapovedano
pa so ocenili tudi izdelke ponudnikov blagovnih
znamk Dedek Jaka in Babica Jerca, pri čemer dva
izdelka nista ustrezala zahtevani kakovosti, vsi
ostali pa so zadostili ustreznemu številu točk za
dosego zlatega priznanja.
Na ocenjevanju na Biotehniški fakulteti sta
bila z zlatim priznanjem nagrajena zelenjavni
čips Kmetije Lojz Igorja Bogataja s Fužin,
česnova tinktura Martinuca z Dolenje Ravni,
poleg tega pa je Martinuc prejel še srebrno
priznanje za tepkovec s suhimi tepkami.
Prejemnikom priznanj iskreno čestitamo in
z veseljem potrjujemo dejstvo, da na lokalnem
območju prevladujejo prehrambena živila in
izdelki, katerim glede kakovosti velja zaupati.
Kristina Miklavčič

Blagovni znamki Dedek Jaka in Babica Jerca

Javno povabilo za vključitev novih izdelkov
Pod skupnim imenom se namreč predstav
ljata blagovni znamki Dedek Jaka in Babica
Jerca – Naravni izdelki iz škofjeloških hribov,
v kateri se lahko vključite z oddajo vloge na
javno povabilo za vključitev novih ponudnikov
in novih izdelkov v znamki, ki bo odprto do
konca junija 2017.
Z vključitvijo v blagovni znamki si ponud
niki zagotovijo ne samo boljšo razpoznavnost
svojih izdelkov in dodatno promocijo, temveč
tudi pomoč pri trženju, uporabo logotipa, skup
ne embalaže in svetovalno podporo.
Potrošniki v omenjenih blagovnih znamkah
prepoznavajo lokalne izdelke višje in kontro
lirane kakovosti, po katerih povpraševanje stal
no narašča, saj je ozaveščenost ljudi o pomenu
lokalne ponudbe hrane vedno večja, obenem
postaja samooskrba vse pomembnejša.

Kakovost je ključni pogoj za vključitev

Pogoji za vključitev so poleg izdelave na
škofjeloškem območju tudi uporaba osnovnih
surovin, ki izhajajo s tega območja in so
pridelana na tradicionalen način, proizvajalci
pa morajo biti za opravljanje predelovalne de

javnosti ustrezno registrirani (izpolnjeni
sanitarno-zdravstveni, veterinarski in drugi
predpisi, potrebni za trženje izdelkov). Kako
vost izdelkov je eden izmed ključnih pogojev
za vključitev v znamki, zato so bila v preteklih
mesecih organizirana tudi senzorična ocenje
vanja izdelkov znotraj Dobrot slovenskih kmetij
na Ptuju (v organizaciji kmetijske svetovalne
službe), na Biotehniškem centru v Naklem in
na Biotehniški fakulteti. Izdelki, ki bi jih želeli
vključiti v znamki, morajo na teh ocenjevanjih
doseči najmanj bronasto priznanje.

Vabljeni proizvajalci prehrambenih
izdelkov

Razvojna agencija vabi vse proizvajalce
na Škofjeloškem, ki bi želeli svoje kvalitetne
prehrambene izdelke (pekovski, sadni, mlečni,
mesni, zelenjavni izdelki, med …), zeliščne
izdelke ter izdelke domače in umetnostne obrti,
izdelane na tradicionalen način in iz surovin
lokalnega okolja, predstaviti in tržiti kot lokalno
posebnost visoke kakovosti, da se vključijo v
znamki Dedek Jaka in Babica Jerca.
Javno povabilo z vlogama je objavljeno na

Foto: arhiv RA Sora

Bi želeli izdelkom, ki jih izdelujete v okviru svojih dopolnilnih in drugih dejavnosti
na kmetiji, povečati njihovo razpoznavnost in prodajo ter jih predstaviti pod
skupnim imenom, ki označuje visokokakovostne izdelke s Škofjeloškega?

spletni strani Razvojne agencije Sora (www.
ra-sora.si), vlogo pa je možno prevzeti tudi
osebno na Razvojni agenciji Sora, Poljanska
cesta 2, Škofja Loka.
Dodatne informacije o vključitvi v blagovni
znamki lahko dobite na Razvojni agenciji Sora,
na tel. št. 04/50-60-225 ali kristina.miklavcic@
ra-sora.si.
Kristina Miklavčič,
Razvojna agencija Sora
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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 2017 (Ur. l. RS, št. 86/16), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS,
št. 37/04) in Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva v Občini Gorenja vas - Poljane (Ur. l. RS, št. 19/17) Občina Gorenja vas - Poljane objavlja

RAZPIS ZA
SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA V OBČINI GORENJA VAS - POLJANE ZA LETO 2017
Občina Gorenja vas - Poljane bo v letu 2017 namenjala finančna sredstva za naslednje ukrepe s področja pospeševanja razvoja podjetništva na območju občine:
1. Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja
1.1. Subvencija se dodeli:
- osebi za samozaposlitev v višini 1.200 evrov,
- delodajalcu za zaposlitev osebe za nedoločen čas s polnim delovnim časom v višini
600 evrov,
- delodajalcu za zaposlitev osebe za nedoločen čas s polnim delovnim časom, za katero
je to prva zaposlitev, v višini 800 evrov,
- delodajalcu za zaposlitev osebe, ki je zaključila najmanj visokošolski strokovni ali
univerzitetni program za nedoločen čas s polnim delovnim časom, v višini 1.100 evrov.
Delodajalcu, ki zaposluje osebe s stalnim prebivališčem izven Občine Gorenja vas - Poljane,
se znesek zmanjša za polovico.
1.2. Za subvencijo je mogoče zaprositi ob upoštevanju naslednjih pogojev:
• samozaposlena oseba mora imeti sedež opravljanja svoje dejavnosti na območju Občine
Gorenja vas - Poljane,
• delo na delovnem mestu, za katerega je delodajalec prejel subvencijo, se mora opravljati
na območju Občine Gorenja vas - Poljane,
• novo delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom,
• delodajalec ne more prejeti subvencije v primeru, če je predhodno že prejel subvencijo
občine za zaposlitev delavca ob istem številu zaposlenih,
• subvencija ni namenjena za primer prezaposlitve delavca,
• nova zaposlitev predstavlja povečanje števila delovnih mest za prijavitelja, kar mora biti
razvidno iz potrdila Zavoda za zdravstveno zavarovanje o skupnem številu zaposlenih
pred razpisom in po povečanju števila zaposlenih.
1.3. Na novo zaposlena oseba mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• mora biti državljan Republike Slovenije,
• da je zaposlitev oziroma samozaposlitev sklenjena v obdobju od vključno 1. oktobra
2016 dalje,
• novozaposlena oseba je bila pred zaposlitvijo v delovnem razmerju pri delodajalcu
izven Občine Gorenja vas - Poljane ali prijavljena na zavodu za zaposlovanje najmanj
2 meseca (potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje o evidenci brezposelnih oseb) ali pa
se oseba prvič zaposluje,
• če je bila oseba, ki se zaposluje za nedoločen čas s polnim delovnim časom, pred
zaposlitvijo vsaj 6 mesecev prijavljena na Zavodu RS za zaposlovanje kot iskalec
zaposlitve, se pomoč poveča za 300 evrov (potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje o
evidenci brezposelnih oseb).
1.4. Obrazcu vloge, ki je na voljo na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane, je potrebno priložiti:
• obrazec za izpis o obdobjih zavarovanja v Republiki Sloveniji za osebo, za katero se
uveljavlja subvencija ),
• potrdilo o zaposlitvi – potrjen obrazec M1,
• priglasitveni list kot dokazilo samostojnega podjetnika o vpisu v register oziroma sklep
o vpisu podjetja v sodni register,
• v primeru zaposlitve osebe, ki je zaključila najmanj visokošolski strokovni in univerzitetni
program, dokazilo o izobrazbi.
1.5. Delovno mesto, za katerega se dodeli finančna pomoč, se mora ohraniti vsaj dve leti po
nakazilu subvencije za ta namen. V primeru, da novozaposlena oseba postane brezposelna iz
katerega koli razloga pred potekom dveh let, mora prejemnik sredstev v roku treh mesecev od
prenehanja zaposlitve zaposliti novo osebo, ki ustreza pogojem, opredeljenim v tem pravilniku.
V nasprotnem primeru mora prejemnik dodeljena sredstva vrniti, in sicer v sorazmernem delu
glede na trajanje zaposlitve, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
2. Sofinanciranje promocije izdelkov in storitev
2.1. Sredstva se namenijo za sofinanciranje promocije podjetnikov in obrtnikov na sejmih v tujini
in doma, da se predstavijo potencialnim kupcem, v obdobju od vključno 1. oktobra 2016 dalje.
2.2. Občina bo sofinancirala stroške najetja, postavitve in delovanja stojnice oz. razstavnega
prostora ob predložitvi potrebnih dokazil v višini do 50 odstotkov upravičenih stroškov,
vendar ne več kot skupno 1.500 evrov na sejem.
2.3. Občina bo sofinancirala upravičene stroške največ za dva sejma na leto na upravičenca.
2.4. Vlogi je potrebno priložiti fotokopije dokazil o nastalih upravičenih stroških (strošek
najetja, postavitve in delovanja stojnice oz. razstavnega prostora).
3. Sofinanciranje izdelave poslovnega načrta
3.1. Subvencija je namenjena podjetnikom in obrtnikom z do 50 zaposlenimi, ki imajo sedež
svoje dejavnosti na območju Občine Gorenja vas – Poljane, ter nosilcem dopolnilnih dejavnosti,
ki imajo stalno prebivališče in sedež dopolnilne dejavnosti v Občini Gorenja vas - Poljane.
3.2. Vlagatelj je upravičen do subvencije za izdelan poslovni načrt enkrat na 10 let.
3.3. Višina sofinanciranja znaša do 50 odstotkov upravičenih stroškov izdelave poslovnega
načrta, vendar ne več kot 1.500 evrov.
3.4. Upravičeni stroški so stroški izdelave poslovnega načrta za nakup, graditev ali adaptacijo
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poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost, stroški izdelave poslovnega načrta
za nakup, urejanje in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov, stroški izdelave
poslovnega načrta za nakup opreme in stroški izdelave poslovnega načrta za začetek
opravljanja dejavnosti ali njeno bistveno razširitev.
3.5. Vlogi je potrebno priložiti kopije dokazil o upravičenih stroških izdelave poslovnega
načrta (račun, dokazilo o plačilu, izdelan poslovni načrt). Datum nastanka dokazil: od
vključno 1. oktobra 2016 dalje.
4. Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja za poslovne objekte
4.1. Sredstva so namenjena subvencioniranju dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja za poslovne objekte v višini do 15 odstotkov upravičenih stroškov izdelave
projektne dokumentacije, vendar ne več kot 1.400 evrov.
4.2. Upravičeni stroški so stroški izdelave projektne dokumentacije za izdajo gradbenega
dovoljenja skladno z ZGO-1B in Pravilnikom o projektni dokumentaciji.
4.3. Vlogi je potrebno priložiti kopijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja ter računa in
dokazilo o plačilu računa. Datum dokazil: od vključno 1. oktobra 2016 dalje.
4.4. Upravičenec mora imeti sedež na območju Občine Gorenja vas - Poljane ali pa se bo
na območju občine izvajala investicija, za katero se pridobiva gradbeno dovoljenje.
5. Zgornje višine intenzivnosti pomoči po tem pravilniku veljajo ne glede na to, iz katerih
virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je
pomoč dodeljena.
6. Upravičeni prejemniki so:
- mikro in majhne gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah,
- samostojni podjetniki,
- fizične osebe (velja samo za ukrepe spodbujanja zaposlovanja in samozaposlovanja ter
sofinanciranje izdelave poslovnega načrta),
- občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje
dejavnosti.
7. Sedež obrata oziroma podjetja ali poslovni prostori morajo biti na območju Občine
Gorenja vas - Poljane. Upravičenci morajo svojo dejavnost opravljati na območju Občine
Gorenja vas - Poljane.
8. Za namen pospeševanja razvoja malega gospodarstva je v proračunu Občine Gorenja
vas - Poljane zagotovljenih 30.000 evrov.
9. Obravnava vlog:
Vloge prijaviteljev bodo obravnavane in ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogojev in meril iz
tega razpisa in Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva v Občini Gorenja vas - Poljane.
V primeru premajhne višine razpoložljivih sredstev glede na pozitivno ocenjene vloge se bo
višina dodeljenih sredstev sorazmerno zmanjšala. Občina Gorenja vas - Poljane ima vedno
pravico spremljati namensko porabo dodeljenih sredstev, v primeru ugotovljene nenamenske
porabe pa ima pravico zahtevati vračilo odobrenih sredstev skupaj s pripadajočimi zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
10. Dodeljena sredstva bodo nakazana upravičencem v roku 30 dni po podpisu pogodbe.
11. Do pomoči niso upravičeni:
- subjekti, ki so že prejeli sredstva občine na podlagi pravilnika, ki je urejal spodbujanje razvoja
podjetništva v Občini Gorenja vas - Poljane, vendar sredstev niso porabili namensko,
- subjekti, ki so že koristili pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo
posamezna pravila državnih pomoči,
- subjekti, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine Gorenja vas - Poljane,
- subjekti, za katere veljajo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije.
12. Za izvedbo postopka župan imenuje strokovno komisijo. Komisija opravi pregled prispelih
vlog in jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v javnem razpisu. Komisija
pripravi predlog višine sofinanciranja, o katerem odloči in izda sklep o dodelitvi sredstev
pooblaščena oseba občinske uprave. S sklepom odloči tudi o morebitni zavrnitvi vlog.
13. Vloge je potrebno oddati najkasneje do 29. septembra 2017. Vloge je potrebno
izročiti osebno na sedežu občine ali pa jih poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Občina
Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Na kuverti z vlogo mora
biti navedeno »Vloga na razpis – podjetništvo – ne odpiraj!«. Odpiranje vlog bo 3. oktobra
2017 na sedežu občine in ne bo javno. Prijavitelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa
v roku 30 dni po izvedenem odpiranju vlog.
14. Vsi zainteresirani lahko dobijo razpisno dokumentacijo s prijavnimi obrazci in dodatne
informacije na Občini Gorenja vas - Poljane pri Nataši Kopač (tel. 04/51-83-114) ali na spletni
strani občine (http://www.obcina-gvp.s/razpisi), za izvedbo razpisa pa se uporabljajo tudi ostale
določbe Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva v Občini Gorenja vas - Poljane.
Župan Milan Čadež

Poslanski kotiček

Imamo več kot 20.000 zakonov
in podzakonskih aktov
V Sloveniji smo v aprilu 2017 dosegli magično številko 20.000 zakonov in
podzakonskih aktov. V aprilu smo tako imeli kar 834 zakonov in 19.167 podzakonskih aktov. To je število, ki je za državo, kot je Slovenija, z dvema milijonoma
prebivalcev, zastrašujoče.
Vsak nov predpis prinese novo dodatno
oviro in še več birokracije, ki je v škodo Slovenk
in Slovencev. V SDS imamo pripravljene
ukrepe za doseganje gospodarske rasti, s katero
bo Slovenija dosegla večje potenciale za nova
delovna mesta, ki bodo dobro plačana. V SDS
menimo, da je ključno, da je potrebno slišati to,
kar že leta opozarjajo državljani, gospodarska
združenja in kmetijska združenja.
Zato predlagamo naslednje ukrepe za raz
bremenitev državljank in državljanov:
• poenostavitev oddaje prijave ali odjave v
zavarovanje preko portala e-VEM,
• ukinitev davčnih blagajn,
• ukinitev vrednotnic,
• ohranitev in bistvene širitve možnosti za
pavšalno obdavčitev,
• ukinitev administriranja in nepotrebnih poti
za samostojne podjetnike, ki so zadržani zaradi
bolezni več kot 30 delovnih dni,
• možnosti izbire za gostince, da se odločijo
za pavšalno obdavčitev, katere višina bi bila
odvisna od lokacije gostinskega lokala in po
tencialnega števila gostov,
• možnosti izbire, da se namesto ročnega
vnosa uvede optični bralnik (skener) za vpiso
vanje gostov v knjige gostov v hotelih in ostalih
nastanitvenih obratih,
• možnosti izbire za prevoznike, da poslu
jejo s tovornim listom in drugimi prevoznimi
dokumenti v elektronski obliki,
• uvedbo obveznega roka za odgovor javnih
oziroma uradnih organov na vloge, prijave in

prošnje državljanov,
• poenostavitev postopkov, odprave nepo
trebnih soglasij in administrativnih ovir za
skrajšanje postopkov za pridobivanje gradbenih
in ostalih dovoljenj za umeščanje objektov v
prostor,
• debirokratizacijo razpisov za pridobivanje
EU sredstev, predvsem na področju kmetijstva,
saj so ravno na tem področju med najbolj
zbirokratiziranimi,
• uvedbo elektronskih vinjet,
• zmanjšanje števila potrebnih dovoljenj za
organizacijo javnih prireditev,
• izboljšanje komunikacije FURS-a z
državljani, predvsem podjetniki (pošiljanje
pisnih opominov pred izvršbo, možnost
zadržanja izvršb za tiste, pri katerih je davčni
dolg nastal brez njihove krivde, izračun spodnje
meje davčnega dolga, od katerega se prične
opominjanje in izvršba, ki mora biti sorazmeren
s stroški opominjanja ter izvršbe),
• priznavanje znotraj EU pridobljene
izobrazbe na akreditiranih izobraževalnih
inštitucijah po akreditiranih izobraževalnih
programih in vloge ter delovanja odgovornih
oseb pri ENIC-NARIC centru,
• uvedbo možnosti vodenja računovodstva
mikro in majhnih podjetij z računovodskimi
moduli znotraj FURS-a,
• izboljšanje in razširitev uporabe storitve
IJPP,
• izpolnjevanje Prilog S-1 oziroma podat
kov o plači oziroma osnovi, od katere so bili
obračunani prispevki za starševsko varstvo,

Z junijem nov javni razpis za kreditiranje malega
gospodarstva in dopolnilnih dejavnosti na Škofjeloškem
Obveščamo vas, da smo v okviru Kreditne sheme,
v katero svoja finančna sredstva združujejo občine
Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in
Žiri ter Območna obrtno-podjetniška zbornica
Škofja Loka odprli nov javni razpis za dolgoročne
in kratkoročne kredite, ki se dodeljujejo podjetjem
in dopolnilnim dejavnostim na kmetijah iz že
omenjenih občin.
Dolgoročni krediti se v okviru novega javnega
razpisa dodeljujejo za obdobje do 10 let, po obrestni
meri 6-mesečni EURIBOR + 2,30 %.
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 po
novem pridobi največ 100.000 evrov dolgoročnega
kredita.
Prav tako so v okviru Kreditne sheme na voljo
sredstva za kratkoročne kredite. Kratkoročni krediti
so namenjeni financiranju tekočega poslovanja.
Po novem jih lahko do vrednosti 50.000 evrov za
obdobje do enega leta pridobite po obrestni meri
1,8 %, nominalno.
Iz preteklih let so za nekatere občine na voljo še
sredstva za dolgoročne kredite. Omenjene kredite
lahko do vrednosti 50.000 evrov prejmete po
obrestni meri 6-mesečni EURIBOR + 1,95 % p. a.
Za podrobnejše informacije se obrnite na Razvojno
agencijo Sora, Poljanska c. 2, Škofja Loka, tel. št.
04/50-60-220 (Jana Šifrar).

• odpravo registracije koles s pomožnim
motorjem,
• ukinitev knjigovodskih listin za prevoz
gozdno-lesnih sortimentov,
• zmanjšanje birokratskih ovir za večjo
uporabo lokalne hrane v vrtcih, šolah, bolnicah,
zaporih, domovih za starejše in drugih javnih
ustanovah,
• ukinitev vodenja evidenc in poročanja
podatkov FURS-u po Pravilniku o zahtevah
za računalniške programe in elektronske
naprave,
• poenostavitev postopka uveljavljanja
ugodnosti po konvenciji o izogibanju dvojnemu
obdavčevanju,
• uskladitev predpisanih podatkov ali uki
nitev elektronske davčne evidence na podlagi
ZDavP-2.
S takšnimi ukrepi bo Slovenija postala pri
jazna država državljankam in državljanom.
Žan Mahnič

Prispevek poslanca Žana Mahniča ne izraža
nujno stališč uredniškega odbora.

Podjetniško svetovanje na
Razvojni agenciji Sora

Ste podjetni in razmišljate o ustanovitvi
svojega podjetja?
Bi radi ustvarili lastno zgodbo o uspehu, pa
ne veste, kako začeti?
Izkoristite brezplačno podjetniško svetovanje na Razvojni agenciji Sora, d. o. o., ki
poteka vsak:
• ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure,
• sredo od 7. do 17. ure ter
• petek od 7. do 13. ure.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na
Razvojni agenciji Sora, d. o. o., Poljanska cesta
2, Škofja Loka, tel. št. 04/50-60-220.
Svetovanja so za svetovance brezplačna in
so sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada
za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna
agencija.
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Civilna zaščita

Naša ekipa sedma v regiji

Konec maja je v Planici potekalo 22. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve
pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, ki se ga je udeležila tudi ekipa Civilne zaščite
Občine Gorenja vas - Poljane in v hudi konkurenci zasedla sedmo mesto.
Foto: Tomaž Čadež

ladovanje psiholoških vidikov
nesreče – nudenje psihološke
podpore poškodovani osebi.
»Glede na dobro sodelovanje
ekipe bi težko izpostavila,
katera naloga je bila za nas
najtežja. Morda je bilo najtežje
to, da smo kot ekipa prvič
nastopili na tovrstnem tek
movanju in imamo posledično
manj izkušenj. Konkurenčne
ekipe so bile namreč sestav
ljene iz šestih članov, kar v
primerjavi z našo petčlansko
Ekipo, ki je na regijskem tekmovanju osvojila sedmo mesto, so ekipo predstavlja prednost,«
sestavljali (od leve proti desni): Nina Strel, Nina Kržišnik, Tjaša je po tekmovanju povedala
Maček, Janže Strel in Nina Špik.
vodja skupine Nina Kržišnik.
Na tekmovanju so sodelujoče ekipe morale
pokazati znanje reševanja v primeru delovne Dobra uvrstitev je poplačilo za trud
Za mlado ekipo je bil prvi trening množična
nesreče v zimskih razmerah, ob nesreči na žičnici,
na večji prireditvi, v primeru nesreče pri transportu nesreča Ruševina Gorenjske oktobra lani. »Od
ponesrečencev, in sicer veščine oživljanja otroka in takrat naprej smo se srečevali nekajkrat na mesec
odrasle osebe, ravnanja v primeru poškodbe hrbten in se učili tehnik prve pomoči.« V aprilu in maju so
ice, medenice, izbitja zoba, sladkorne bolezni, opravili 70-urni tečaj iz prve pomoči za bolničarje.
možganske kapi, amputacije roke, zadušitve, zloma Trenirali so skupaj z ekipo Rdečega križa Škofja
... Izjemnega pomena pri tekmovanju je tudi obv Loka in tudi sami. Pri treningih sta jim pomagala

Ekipa Civilne zaščite Občine Gorenja vas Poljane medse vabi nove člane,
ki jih tovrstno področje zanima in bi si želeli
nadgraditi znanje prve pomoči.
trenerja, občasno pa tudi imitatorji poškodovanci.
»Z osvojenim sedmim mestom smo izjemno zado
voljni, saj je uvrstitev daleč nad pričakovanji. Prav
tako je osvojeno mesto poplačilo za trud, ki smo
ga vložili v naše treninge in vsekakor motivacija
za nadaljnje delo. Je pa tudi potrdilo, da naša
ekipa med seboj dobro sodeluje,« je še povedala
Kržišnikova, ki se v imenu ekipe zahvaljuje trener
jema Špeli Alič in Tomažu Čadežu za vso predano
znanje, pomoč in usmeritve.

Sodelujejo tudi na intervencijah

Sicer pa znanje prve pomoči ni zgolj tekmo
vanje, ampak znanje, ki posamezniku koristi vse
življenje, saj nikoli ne vemo, kdaj nam bo prišlo
prav. »Za ekipo je zelo pozitivno, da so lahko
na osnovi opravljenega tečaja v letošnjem letu
konkurenčno tekmovali na regijskem tekmo
vanju in jim za doseženo sedmo mesto iskreno
čestitam,« je povedal poveljnik CZ Gorenja vas
- Poljane Pavle Razložnik in poudaril, da lahko
Civilna zaščita občine z ekipo usposobljenih
članov enakovredno sodeluje na intervencijah.
Lidija Razložnik

Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas
D. Š.: SI 63943026
Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 12/06) Komisija za priznanja Občine Gorenja vas - Poljane objavlja

JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov kandidatov za podelitev priznanj Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2017
Komisija za priznanja Občine Gorenja vas - Poljane objavlja javni razpis za zbiranje
predlogov kandidatov za podelitev priznanj Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2017.
Pobudniki za podelitev priznanj Občine Gorenja vas - Poljane so lahko občina, občani,
politične stranke, vaške skupnosti, krajevne skupnosti, podjetja, društva ter druge
organizacije in skupnosti s sedežem v Občini Gorenja vas - Poljane.
Občina Gorenja vas - Poljane podeljuje priznanja zaslužnim občanom, drugim
posameznikom, podjetjem, društvom, skupinam, zavodom, združenjem in drugim pravnim
osebam za dosežke na področju gospodarstva, vzgoje, izobraževanja, znanosti, kulture,
športa, zaščite in reševanja, ekologije in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti,
ki prispevajo h kakovostnejšemu, vsestransko bogatejšemu ter popolnejšemu življenju
občanov in imajo večji pomen za ugled in razvoj Občine Gorenja vas - Poljane in širše
skupnosti. Priznanja Občine Gorenja vas - Poljane se podeljujejo tudi za izkazano izredno
požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost.
Priznanja Občine Gorenja vas - Poljane se lahko podeljujejo tudi posmrtno.
Vsako leto se lahko praviloma podeli največ en naziv častnega občana, eno plaketo in dve
priznanji Občine Gorenja vas - Poljane.
1. Kriteriji za podelitev priznanj in nagrad
Priznanje Občine Gorenja vas - Poljane na področju gospodarskih in družbenih dejavnosti
se podeljuje posameznikom, skupinam, organizacijam, društvom in skupnostim za izjemne
dosežke in kot spodbudo za nadaljnje strokovno delo in dejavnost na posameznih področjih
življenja in dela, s katerim so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine.
Plaketo Občine Gorenja vas - Poljane se podeljuje posameznikom, skupinam,
organizacijam, zavodom, društvom in skupnostim za večletne izjemne uspehe na
posameznih področjih družbenih dejavnosti in gospodarstva, za dosežke trajnega pomena,
za izredno humano in požrtvovalno dejanje, ob življenjskem ali delovnem jubileju ter ob
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drugih posebnih in pomembnih primerih, ki prispevajo k razvoju in ugledu občine.
Naziv častnega občana je najvišje priznanje Občine Gorenja vas - Poljane in se
podeli občanom Občine Gorenja vas - Poljane, drugim državljanom Republike Slovenije
ali tujim državljanom, katerih delo in aktivnosti predstavljajo pomembne in trajne zasluge
na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa ali na drugem področju
družbenega življenja in dela ter za izjemne dosežke, s katerimi so pomembno in trajno
prispevali k razvoju, prepoznavnosti in ugledu občine.
2. Podatki, ki jih mora vsebovati pobuda za podelitev priznanj ali nagrad
Za popolne se štejejo tisti pisni predlogi, ki vsebujejo:
• ime in priimek oziroma naziv in naslov vlagatelja pobude,
• ime in priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika priznanja,
• predstavitev predloga, ki največ na dveh straneh predstavi kandidata in njegovo
dejavnost,
• opis izpolnjevanja kriterijev iz 1. točke tega razpisa največ na štirih straneh, ki obenem
predstavlja utemeljitev s predstavitvijo razlogov za podelitev priznanja,
• morebitna druga ustrezna dokazila o dosežkih, ki so navedeni v utemeljitvi za podelitev
priznanja.
Vloge morajo imeti oštevilčene strani.
3. Rok za oddajo predlogov in označitev predlogov
Za pravočasno predložene se bodo šteli tisti predlogi kandidatov za podelitev priznanj
Občine Gorenja vas - Poljane, ki bodo prispeli do srede, 6. septembra 2017, na naslov:
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas.
Za pravilno označene se bodo šteli tisti predlogi, ki bodo poslani v zaprtih ovojnicah s
pripisom »Ne odpiraj – priznanja Občine Gorenja vas - Poljane«.
6. junij 2017
Komisija za priznanja Občine Gorenja vas - Poljane

Dan odprtih vrat radarja na Pasji ravni

Pokriva ves zahodni del Slovenije
Foto: Jure Ferlan

20. maja je Krajevna skupnost Črni Vrh nad Polhovim Gradcem v sodelovanju
z Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO), ki upravlja objekt, pripravila
dan odprtih vrat vremenskega radarja na Pasji ravni. Možen je bil ogled stolpa
in merilnih naprav pod vodstvom strokovnih delavcev.

in reševanje v primeru neurij, za kontrolo
zračnega prometa Slovenije, za elektrogospo
darske družbe ipd. Preko spleta je možen javni
dostop do aktualnih radarskih slik, na ARSO
spremljajo obisk njihovih spletnih strani in
ravno radarske meritve so najbolj obiskane,
doživijo po več milijonov klikov na leto. Radar
ski podatki se zadnjih nekaj let asimilirajo tudi
v t. i. vremenske računalniške modele (INCA,
kmalu tudi v Aladin), katerih izračuni so dosto
pni na spletni strani ARSO (meteo.si).

Kako nastane vremenska napoved?

Stolp z radarjem stoji v gozdu na vrhu Pasje ravni.
Radar je začel obratovati januarja leta 2014,
uradna otvoritev pa je bila maja istega leta. Stoji
skoraj točno na tromeji občin Dobrova - Polhov
Gradec, Gorenja vas - Poljane in Škofja Loka.
Kot je pojasnil mag. Anton Zgonc iz Oddelka
za daljinske meritve atmosfere na ARSO, je
dan odprtih vrat priložnost za popularizacijo
delovanja radarja in meteorologije nasploh.
Meteorološka postaja na Pasji ravni ima nekaj
sodobnih merilnih naprav, kot so avtomatski
tehtalni pluviometer (dežemer), optični dis
drometer (merilnik kapljičnih velikosti pri
padavinah), avtomatski snegomer in ultrazvočni
anemometer (meri hitrost vetra). Radar pokriva
zahodno polovico Slovenije ter širšo okolico,
saj ima doseg do 250 kilometrov. Meritvam za
vzhodni del države je namenjen radar na Lisci

nad Sevnico. Ker je radar na Lisci starejši, je
radar na Pasji ravni trenutno najsodobnejša
tovrstna naprava na ozemlju Slovenije.
Osnovna naloga radarja je sprotno mer
jenje padavinskih oblakov. Meritve opravlja na
vsakih 10 minut. Vse merilne naprave, vključno
z radarjem, se upravljajo na daljavo iz centralne
lokacije ARSO v Ljubljani, na Pasji ravni je
potrebno samo njihovo redno vzdrževanje.

Uporabljajo ga državne ustanove

Meteorološki radar sicer stoji na zemljišču
v lasti Ministrstva za obrambo, vendar je
drugačen od vojaških in se ga ne da uporabljati
v te namene. Sprotno spremljanje padavinskih
sistemov je pomembno tudi za druge državne
ustanove, med drugim za Upravo RS za zaščito

Uporabni so za kratkoročne napovedi vre
mena, do nekako tri ure vnaprej. Za izračune
vremenske napovedi so potrebne predvsem
asimilacije satelitskih meritev, meritev talnih
postaj in radiosondaž. Slednje se opravljajo s
pomočjo radiosondažnih balonov za enkratno
uporabo. T. i. vertikalna radisondaža z balonom
se izvaja na centralni lokaciji ARSO v Ljubljani
vsak dan ob 4:30 po UTC, kar pomeni ob 6:30
po srednjeevropskem poletnem času. Balon se
dviguje in sproti pošilja meritve atmosfere po
brezžični povezavi do centralne enote na tleh.
Dvigne se do okoli 20 kilometrov visoko v
stratosfero, kjer se že toliko razširi, da poči in
pade nazaj na tla.
Radar se nahaja na platoju na vrhu Pasje rav
ni, ki je sedaj visoka 1020 metrov in je bila pred
desetletji zaradi vojaških objektov znižana za
9 metrov. Tako je sedaj najvišji vrh Polhograj
skega hribovja Tošč s 1021 metri nadmorske
višine. S postavitvijo 20 metrov visokega
stolpa, na katerem se nahaja radarska kupola,
je Pasja ravan zopet dobila primat na višini, saj
je pod veliko belo kroglo narejena razgledna
ploščad, s katere se odpirajo izjemni razgledi
daleč naokrog; ti sicer s platoja okoli stolpa
zaradi visokega drevja v večji meri niso možni.
Posebej lep je pogled na Škofjeloško pogorje z
Blegošem, vidijo se posamezna naselja in del
Gorenje vasi. Obisk stolpa je za skupine možen
po dogovoru z ARSO ali oskrbnikom (kontakt
objavljen na vhodu v stolp).
Jure Ferlan

Simbioza tudi letos v Poljanah

Foto: arhiv šole

Osnovna šola Poljane se že več let pridružuje projektu Simbioza, ki
ga po celotni Sloveniji organizira socialno podjetje Simbioza Genesis.
Projekt temelji na medgeneracijskem sodelovanju, brezplačne delavnice
omogočajo prenos znanj z mlajših generacij na starejše. V Poljanah so
se pridružili trem dejavnostim Simbioze: Simbioza Giba, računalniškemu
opismenjevanju starejših in vseslovenski akciji z naslovom Pametni s
pametnim, ki je namenjena učenju uporabe pametnih telefonov. Že lani
jeseni so povabili stare starše, da so se pridružili vnukom pri urah športne
vzgoje, kjer so se učili različnih gibalnih aktivnosti. Letos aprila so na
tridnevnem tečaju pod vodstvom učitelja s pomočjo učencev prostovoljcev
starejši spoznavali skrivnosti računalništva. Največ zanimanja je bilo za
spletna družbena omrežja, varnost na spletu in spletno nakupovanje.
Kot že nekaj let zapored so tudi letos prejeli naziv Simbioza šola. »Zadovoljstvo udeležencev pa je največja nagrada za vse,« je ob zaključku
povedala učiteljica Barbara Tavčar, ki je koordinirala projekt na poljanski V Poljanah so se Simbiozi letos pridružili tudi z računalniškim opismenšoli.
Jure Ferlan jevanjem starejših.
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18. kolonija Iveta Šubica: posvečena 90-letnici smrti slikarja Ivana Franketa

Umetniki ustvarjali na temo Potovanja
Foto: Jana Fojkar

Združenje umetnikov Škofja Loka je od 2. do 4. junija v sodelovanju s Šubičevo hišo
organiziralo kolonijo Iveta Šubica: ustvarjanje na temo Potovanja ob 90. obletnici smrti
slikarja Ivana Franketa. 3. junija zvečer je potekal tudi literarni večer z glasbo.

Umetniki so tokrat ustvarjali na temo Potovanja.
Na koloniji so tokrat sodelovali: Rado Dagarin, jak, Nejč Slapar, Barbara Demšar in gostja iz Me
Matej Plestenjak, Agata Trojar, Anja Fabiani, hike Luisa Polanco, ki je s sodelujočimi ustvarjala
Boris Oblak, Tit Nešovič, Mirna Pavlovec, Kaja vse tri dni. Kot so še sporočili organizatorji, sta
Urh (gostja iz Likovnega društva Kranj), Petra jih obiskala tudi turška umetnika, ki sta trenutno
Plestenjak, Maja Šubic, Irena Romih (gostja iz na umetniški rezidenci v Loškem muzeju: Hakan
Ljubljane), Agata Pavlovec, Metod Frlic, Matjaž Esmer in Baki Bodur in na koloniji tudi nekaj
Bertoncelj, Jelena Bertoncelj, Marjan Prevodnik, malega ustvarila, poleg njiju pa tudi kar nekaj
Irena Dimovska, Boge Dimovski, Janez Plesten ruskih ustvarjalcev, ki živijo v Sloveniji, med

njimi Bagrat Arazyan. Na literarnem dogodku
v soboto zvečer se je predstavila pesnica Agata
Trojar, nova članica združenja in dobitnica Zlatega
znaka JSKD 2016, ki je brala svojo poezijo. Večer
je glasbeno popestrilo Društvo ljubiteljev glasbene
umetnosti Camerata Carniola.
Letošnji tematski naslov Kolonije Iveta Šubica
je bil Potovanja, nanašal se je na slikarja Ivana
Franketa ob 90. obletnici njegove smrti. Ivan
Franke je bil rojen leta 1841 v Dobju, le nekaj
sto metrov od hiše slikarjev Šubic, in je eden od
začetnikov slovenskega realizma. Poleg sakralnih
naročil je slikal portrete in krajine. Bil je tudi
konservator, predvsem pa je bil zelo priznan strok
ovnjak na področju ribištva. Objavljal je članke o
slikarstvu, konservatorstvu in ribištvu. Veliko je
potoval po Evropi, bil je tudi na Kitajskem, kjer
je nastala priložena reprodukcija, ki jo hranijo v
Narodni galeriji. Umrl je leta 1927 v Ljubljani.
Kristina Z. Božič

Projekcija kratkih filmov Maka Sajka na Visokem

Filmi, ki so premikali zakone
Mako Sajko je ob predstavitvah svojih
filmov povedal nekaj anekdot s snemanj, za
zabavo pa so poskrbeli člani skupine Prelude.
Večera se je udeležilo okoli 30 obiskovalcev,
ki so tako lahko spoznali delo in življenje
Maka Sajka.
»Ideja za predstavitev Maka Sajka in
njegovih filmov je prišla ob njegovem 90.
rojstnem dnevu, ko smo njegove filme prika
zovali v Mariboru v GT22. Naša in Makova
želja je bila, da bi te zelo uspešne in odlične
filme lahko predstavil tudi v domačem okolju,
v bližini Žabje vasi, kjer prebiva. Zato smo se
v tesnem sodelovanju z njim odločili, da prip
ravimo večer z avtorjem, v okviru katerega bo
lahko sam s spomini, konteksti in anekdotami
uvedel svoje sokrajane in druge filmske lju
bitelje v svoj sicer ne količinsko, a umetniško
izjemno bogat filmski opus. Ker si je zaželel ob
tem živo glasbo, smo se dogovorili s skupino
Prelude, da pospremi dogodek z akustično
izvedbo svojega nastopa, in fantje so povabilo
prijazno sprejeli ter nam skupaj s filmskim
programom pričarali res lep večer na čudoviti
lokaciji. Zahvale za izvedbo gredo tudi občini,
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ki nam je prijazno odstopila Dvorec Visoko,
in Gostilni na Vidmu,« je povedal predstavnik
organizatorja Žiga Brdnik. Predstavljeni so bili
tisti Sajkovi filmi, ki so pretresli tako domačo
kot širšo javnost in zaradi katerih so mu tudi
onemogočili nadaljnje delo v filmski stroki ter
ga raje zaposlili na Ministrstvu za šolstvo.

Na ogled odmevni Sajkovi filmi

Obiskovalci večera so si tako lahko ogledali:
ekološki film Strupi (1964) – zmagal na
različnih festivalih in tudi edini kratki film,
ki je dobil nagrado za glasbo na glasbenem
festivalu, ker je glasba posneta tako, da se ne
prepozna nobenega instrumenta (licenco so
kupili tudi Američani za 27 let), Muzej zahteva
(1967), Samomorilci, pozor! (1967) – prikazan
v Beogradu na filmskem festivalu, doživel
močan odziv doma in v tujini, Narodna noša
(1975), Plamen v dvonožcu (1968) in Turnir
pri Šumiku (1965).
Društvo za razvoj filmske kulture sicer v
sodelovanju z interdisciplinarnim umetniškim
laboratorijem GT22, Fundacijo Sonda in ini
ciativo Za Kino Udarnik skrbi za izboljševanje

Foto: arhiv organizatorja

26. maja je v Tavčarjevem dvorcu na Visokem potekala projekcija kratkih
filmov režiserja in scenarista Maka Sajka, ki je letos dopolnil častitljivih 90
let. Organizator, Društvo za razvoj filmske kulture, je dogodek pripravil ob
njegovem jubileju.

Na Visokem so obiskovalci lahko pobliže
spoznali življenje in delo Maka Sajka.
filmske kulture v mestu Maribor, ki je edina
mestna občina v Sloveniji, ki nima svojega
digitaliziranega mestnega kina. »Ta manjko v
kulturni ponudbi zapolnjujemo z organizacijo
filmskih projekcij v Intimnem kinu v GT22
in na različnih lokacijah po Mariboru in dru
god po Sloveniji v okviru projekta Mobilni
Udarnik. Pripravljamo tudi filmske pogovore,
delavnice in festivale, da širimo filmsko znanje
in promoviramo kakovostno filmsko umetnost.
Naš osnovni namen pa ostaja, da se v mestu
znova vzpostavi redni filmski program v za
to primernem prostoru ‒ mestnem kinu,« je še
povedal Brdnik.
Kristina Z. Božič

Festival družin prvič v Poljanski dolini

Želijo si, da bi ostal na Visokem
Prvi konec tedna v juniju je na Visokem potekal 11. Festival družin, ki je Poljansko dolino obiskal prvič. Udeležilo se ga je okrog 300 družin iz vse Slovenije.

Foto: arhiv organizatorja

ta mladim na obisk v copatih), vodena moški
večer in ženski klepet, izjemno čudoviti nagovori
zakoncem patra dr. Andraža Arka, okrogla miza
s podjetnikoma Rupar in baletnikoma Clug ter
zelo zanimivo predavanje gospe Mirjam Kopše
(Prehrana in vrt). Otroci so v treh dneh lahko
uživali v skakanju na napihljivem gradu, ple
zanju po čisto pravi plezalni steni, na lutkovnih in
igranih predstavah, na delavnicah, pri nogometu,
jahanju konj, božanju živalic …
Ob vsem tem je potekalo še polno drobnih
spremljevalnih dejavnosti in delavnic, od prepe
vanja do rajanja in ‘žuriranja’. In plesali niso
samo otroci, temveč tudi starši!

Na Festivalu družin so se zbrale družine iz vse Slovenije.
Festival družin, ki ga organizira Zavod
iskreni.net, zadnjih pet let poteka v obliki
tridnevnega tabora s pestrim programom, ki pa
ni tipično festivalski, kot si običajno predstav
ljamo festivale, temveč je tipično družinski.
Namen Festivala družin je namreč, da se
družine povežejo, da se zavedo svoje vrednosti,

da uživajo in ‘napolnijo baterije’. To pa je
omogočeno s kakovostnimi vsebinami za starše,
upoštevanjem potreb po počitku najmlajših in
potreb po ‘divjanju’ malo starejših. In organi
zatorji so uspeli zajeti vse: med vsebinami je
bilo kar nekaj takih, ki so okrepile starše, npr.
zanimivo predavanje zakoncev Čerin (tema: K

Dež ni pokvaril veselja

Vreme je bilo za uživanje ravno pravo. Celo
nevihto, ki je tako v petek kot soboto za kakšno
uro ‘zalila’ prizorišče, so otroci vzeli bolj kot del
zabavnega programa in so z veseljem čofotali
po lužah. In ko je na prizorišče spet posijalo
sonce, so se najpogumnejši že vrgli v Soro.
Župan naše občine je v govoru na Festivalu
družin dejal: »Če kam, potem Festival družin
spada v Poljansko dolino, kjer imamo veliko
otrok in najnižjo povprečno starost.« In dodal
je še: »Slovenija nima bolj primernega kraja
za Festival družin. Tudi če ga ima, ne boste
nikjer tako toplo sprejeti kot pri nas.« Če bo
župan le držal obljubo, se bodo organizatorji z
veseljem odzvali gostoljubju Občine Gorenja
vas - Poljane in bo Festival družin ostal na
Visokem. Prav lokacija je, poleg kakovostnega
programa, letos navduševala vse udeležence. Ne
le domačinov, temveč tudi tiste, ki so nočili v
številnih šotorih in so se pripeljali z vseh kon
cev: od Prekmurja do Primorske.
P. S.

Pohodna pot Cvetje v jeseni
Občina Gorenja vas - Poljane v sodelovanju z
Loškim muzejem ob 100-letnici izida Tavčarjeve
povesti Cvetje v jeseni zadnji vikend v avgustu
pripravlja praznovanje, ki bo vključevalo različne
aktivnosti in bo k Tavčarjevemu dvorcu na
Visoko v Poljansko dolino privabilo številne
obiskovalce.
Ob prebiranju povesti se nam je zdel še posebej zanimiv odlomek, ki opisuje pot na Blegoš, ki
sta jo skupaj prehodila glavna lika povesti, Janez
in Meta. Odločili smo se, da opisano pot natančno
raziščemo, pregledamo, jo očistimo ter označimo.
Poimenovali smo jo pohodna pot Cvetje v jeseni
in vodi iz Poljan na Blegoš. Za markacijo smo izbrali cvetlico, imenovano ‘kristusova srajčka’, ki jo

pisatelj Ivan Tavčar večkrat omenja v povesti. Pot
ni naporna, je pa precej dolga, zato je primerna
za bolj vzdržljive pohodnike. Dolga je približno
16 kilometrov, prehodimo pa jo v štirih do petih
urah. Višinske razlike je 1.200 metrov.
Odprtje pohodne poti Cvetje v jeseni
načrtujemo za nedeljo, 27. avgusta, ob 8. uri.
Zbrali se bomo v Poljanah, se sprehodili do Volče,
povzpeli na Malenski Vrh, nato v Žetino, od tam
pa na Črni kal in do Blegoša. Vmes bodo člani
KD Poljane v poljanskem narečju odigrali nekaj
odlomkov iz povesti Cvetje v jeseni.
Druženje bo veselo, zato prav lepo vabljeni na
skupen pohod na Blegoš po poti Cvetje v jeseni.
Marjeta Šifrar

Po pohodni poti Cvetje v jeseni nas bodo vodile
‘kristusove srajčke’.
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Iz OŠ Poljane

Kolesar naj bo!

Vse več kolesarjev je na cestah, v šoli pa se rojevajo vedno novi – tako tisti,
katerih prvi metri so še negotovi, kot tisti, ki se že samostojno vozijo med stožci
in semaforji.

sta: »Hallo! Vsi, ki obiskujemo izbirni predmet
nemščino, smo odšli na avstrijsko Koroško.
Obiskali smo hišo eksperimentov, cerkev
Marije svete in Knežji kamen, Celovec in
Pyramidenkogel, največji leseni razgledni stolp
v Evropi. Tam smo se spustili po toboganu in
se polni vtisov odpeljali proti Sloveniji. Ta dan
nam bo ostal še dolgo v spominu.«

Kviz ‘Kako dobro poznaš svoj kraj’

Prvošolci kolesarji
Prvošolci so v vremensko muhastem maju
imeli srečo in ujeli čudovit dan, ki so ga iz
koristili za tretji pohod, in sicer na Sveti križ.
Tudi kolesarili so, res težko pa so čakali junijski
naravoslovni dan, ki jih je popeljal v Kekčevo
deželo.
Učenci 2. razreda so na športnem dnevu
prepešačili pot na Brda in nazaj. Po prehojenih
enajstih kilometrih so si čestitali za uspešno
opravljeno nalogo za zlati sonček. Imeli so tudi
naravoslovni dan, ki so ga namenili spozna
vanju lovstva, lovcev, gozda in živali.
Veliko se je dogajalo tretješolcem. Za nekaj
dni so odšli v okolje, kjer življenje teče bolj
umirjeno in v tesni povezanosti z naravo – v
Dom Medved na Medvedjem Brdu. Večino časa
so preživeli v naravi. Dnevi so bili napolnjeni z
nepozabnimi doživetji in novimi spoznanji.
Takoj po šoli v naravi je učence čakal še
20-urni tečaj plavanja v olimpijskem bazenu
v Kranju, ki je potekal ob ponedeljkih, torkih,
četrtkih in petkih. Pod vodstvom vaditeljev
plavanja so po dve šolski uri vadili različne
tehnike plavanja. Plavalni tečaj so zaključili s
preverjanjem znanja plavanja in prejeli morske
konjičke ter bronaste in srebrne delfinčke.

Petošolci do kolesarskega izpita

Učenci 4. razreda so bili v maju športni in
kulturni – povzpeli so se na Volbenk ter pohajali
po poti Šubičevih fresk.
Petošolci so celo leto z nestrpnostjo, malo
pa tudi s tremo pričakovali kolesarski izpit.
Že od jeseni dalje so pridobivali teoretično
znanje – vadili na računalniku. Teoretični del
izpita ni bil lahek, vendar je vsem uspelo. Še
večji izziv je bil kolesarski poligon na šolskem
igrišču. Z različnimi spretnostnimi nalogami so
premagali vse ovire. Sledila je vožnja v prometu
po Predmostu in Hotovlji. Ko se jim je pridružil
še policist, je šlo pa zares. Na koncu so vsi
prejeli kolesarske izkaznice, ki jim dovoljujejo
samostojno vožnjo v prometu.
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S kolesi in izkaznicami so se čez nekaj dni
odpravili k čebelarju na kmetijo pri Ingličevih.
Kolesarjenju je bil posvečen še en športni
dan petošolcev, združili so ga s pohodom na
Slajko.
Da radi tudi berejo, so dokazali v projektu
NMK (Naša mala knjižnica). Prebrali so šest
knjig in izmenjali pravljičnega junaka s šolo
iz Štajerske. Iz uredništva NMK jih je prišla
obiskat ga. Katja, ki jim je pripravila kviz
znanja. Vprašanja so bila iz vseh letos pre
branih knjig.

Na ljubljanski nebotičnik, na Blegoš …,
celo do Koroške

Turistično društvo Gorenja vas je pripravilo
6. osnovnošolski kviz ‘Kako dobro poznaš svoj
kraj’ za učence OŠ Ivana Tavčarja Gorenja
vas in učence OŠ Poljane. Vprašanja so bila
s področja kulturne dediščine, športa, znanih
osebnosti in splošne razgledanosti. Kviz so
modernizirali s pomočjo spletne aplikacije
Kahoot. Letos so v tekmovanje vključili neka
tere novosti, ena izmed njih je bila tudi igra
telefončki. Vsi tekmovalci so bili vključeni tudi
v igro ‘Beri mi z ustnic’.
Tekmovalci iz Gorenje vasi so zbrali
nekoliko več točk od naših in zmagali. Tekmo
vanje so popestrili mladi gorenjevaški igralci,
mažoretke in pevski zbor naše šole.

Mladi planinci

V nedeljo, 7. maja, so se nekateri planinci
skupaj s svojimi starši udeležili že 41. tradi
cionalnega pohoda na Blegoš. Na prireditvi so
sodelovali s svojim kulturnim prispevkom –
Maks in Jaka s planinskimi smešnicami, Tia pa
je prebrala pesmico, ki jo je napisala sama.
Obe skupini planincev sta težko čakali
zaključni izlet na Jezersko. Njihovo izhodišče
je bilo Planšarsko jezero. Pot jih je vodila po
dolini Ravenske Kočne, ob potoku Jezernica
prek travnikov, kjer se odpira veličasten pogled
na Kamniško-Savinjske Alpe z najvišjim vrhom
Grintovcem. Spoznali so, kako je nastala ta
ledeniška dolina, njeno živalsko in rastlinsko
bogastvo ter ostale znamenitosti.

Šestošolci so v Ljubljani obiskali Narodno
galerijo in Nebotičnik. Najprej je njihovo po
zornost pritegnila galerija na prostem v parku
Tivoli. V Narodni galeriji jim je kustosinja
predstavila najbolj poznana dela gotike, baroka Valeta
in impresionizma, z male terase na Nebotičniku
Od nas so se s prisrčno prireditvijo poslovili
pa so lahko opazovali pomanjšano Ljubljano.
devetošolci, ki so nekaj dni po valeti še zadnjič
Kako spretno oblikujejo z rokami, so učenci odšli v šolo v naravi na Roglo. Želimo jim vse
šestih razredov pokazali na tehniškem dnevu, najlepše v vsem, kar jih čaka!
na športnem dnevu pa so se merili v igrah in
Bernarda Pintar
orientacijskem teku.
Sedmošolci so v živo
spoznali podjetje Marmor
Hotavlje, v drugem delu
tehniškega dne pa so se
še sami preizkusili v kle
sanju. Izdelovali so tudi
iz lesa, in sicer na osnovi
računalniškega konstru
iranja na programskem
orodju ciciCAD.
Učenci 8. razreda so os
vojili Blegoš, devetošolci pa
so obiskali Kmetijo in sirarno
Bogataj v Gorenji vasi.
Larisa Pintar in Manica
Demšar obiskujeta izbirni
predmet nemščina. Zapisali Drugošolci so na naravoslovnem dnevu spoznavali lovstvo.

Iz OŠ Ivana Tavčarja

Konec šolskega leta – luč na koncu tunela
Prihaja tisti čas, ki nas spominja na luč na koncu dolgega tunela. Konec šolskega
leta je v posebno veselje tako učencem kot učiteljem, le staršem morda malo
manj, saj bodo otroci dobra dva meseca 24 ur na dan povsem njihova skrb.
Morda v tem času še tisti najbolj vztrajni dvomljivci v pomembnost učiteljskega
dela le priznajo, da pa morda le nekaj doprinesejo družbi.

Med dinozavri

5. maja so si učenci drugih razredov ogledali
Arboretum Volčji Potok. Med sprehodom
po parku so reševali učne liste, še posebej
navdušeni so bili nad dinozavri.

9. razred na Koroškem

V petek, 12. maja, smo z 9. razredi obiskali
zibelko slovenstva na avstrijskem Koroškem.
Brez zastojev smo prečkali državno mejo skozi
karavanški predor in naredili prvi postanek v
cerkvi Gospe svete na Gosposvetskem polju.
Drugi postanek je bil ob vojvodskem stolu, kjer
smo se okrepčali z malico in spoznali razlike
med vojvodskim stolom in knežjim kamnom.
Nadaljevali smo pot na grad Visoke Ostrovice,
ki nas je ponovno navdušila s svojo podobo in
razgledom. Izlet smo popestrili z Minimundusom
in sprehodom po centru Celovca. Vrnili smo se
preko Ljubelja. Med vožnjo sta nas zabavala živa
glasba in petje. Bilo je prijetno in poučno.

Zaključek bralne značke

V četrtek, 11. maja, je za učence od 1. do 9.
razreda potekala zaključna prireditev s pode
litvijo priznanj za opravljeno bralno značko.
Dramski krožek Podružnične šole Sovodenj je
pod mentorstvom Jelke Čadež pripravil pred
stavo Mili išče prijatelja. Po končani predstavi
je ravnatelj Izidor Selak skupaj z mentorico
bralne značke Marijo Frelih podelil priznanja
za opravljeno bralno značko.

MEPI – poskusna odprava

V soboto in nedeljo (20. in 21. maja) smo
MEPI-jevci (Nika Justin, Domen Oblak, Vida

Stržinar, Luka Oblak, Sara Buh in Maj Ambrožič)
odšli na poskusno odpravo. Hodili smo po Pri
morski. Štartali smo v Prešnici, se od tam podali
na Slavnik (1028 m. n. m.), prišli v Podgorje in
nadaljevali pot v Zazid, kjer smo si skuhali topel
obrok in spali v šotorih pod milim nebom. Po
prvem dnevu, ki je bil bolj ali manj deževen,
smo se naslednji dan podali najprej v Zanigrad,
potem v Dol pri Hrastovljah in nato v Hrastovlje,
kjer smo si ogledali cerkev Svete Trojice. Do
cilja smo morali prehoditi še pot do Kubeda, kjer
so nas starši pobrali in odpeljali domov. Namen
odprave je bil raziskati vpliv podnebja na tipe
naselja. Ugotovili smo, da so hiše kamnite, ker je
tam veliko kamenja, da ni površinskih voda, saj
smo videli veliko vodnjakov in zbiralnikov vode,
ter da so hiše tam prilagojene na burjo, torej ima
podnebje velik vpliv na naselja.

Kako dobro poznaš svoj kraj?

V petek, 26. maja, je bil na OŠ Poljane 6. kviz
Kako dobro poznaš svoj kraj, ki ga je organiziralo
TD Gorenja vas. Zmagali so učenci naše šole,
ki so jo so zastopali Patricija Bajt, Sara Buh in
Maj Ambrožič iz 9. c in Tomaž Potočnik iz 9. b
razreda. Zahvaljujemo se Turističnemu društvu
Gorenja vas za ves trud in odlično organizacijo,
navijačem pa za obilo hrupne podpore.

4. razred v Bohinju

Iz Gorenje vasi smo se odpeljali v Staro
Fužino, kjer smo si ogledali Planšarski muzej.
Spoznali smo pripomočke za izdelavo sira,
videli planšarski stan in izvedeli, kako so živeli
planšarji. Ogledali smo si Hudičev most in
slišali legendo o njem. Nato smo se odpravili

Na državnem prvenstvu v judu je Živa Kokalj
(levo) osvojila sedmo mesto, njen brat Gašper
Kokalj pa odlično tretje mesto.
k slapu Savica. Ogledali smo si tudi Bohinjsko
jezero in spomenik štirim srčnim možem.

Državno prvenstvo v judu

Državnega prvenstva, ki je potekalo 1. junija
v Kopru, sta se udeležila dva učenca naše šole.
Živa Kokalj je bila v kategoriji do 63 ki
logramov najmlajša, ampak ji je kljub temu
uspelo eno borbo zmagati. Na koncu je pristala
na 7. mestu (od dvanajstih tekmovalk) v njeni
kategoriji. Gašper Kokalj pa je eno leto starejši.
Dokazal je svojo kakovost v kategoriji do 50 ki
logramov in na koncu osvojil odlično 3. mesto.
Premagal je tri nasprotnike, proti drugemu
uvrščenemu pa je klonil v polfinalu. Bravo!

Na koncu naj objavimo še voščilo: novinar
ski krožek OŠ Ivana Tavčarja vsem učencem,
učiteljem, staršem in tudi ostalim bralcem želi
dolgo, vroče in brezskrbno poletje!
Učenci in učitelji OŠ Ivana Tavčarja
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Na Hotavljah blagoslovili nov gasilski dom

»Štalco imamo, zdaj vemo, kaj nas še čaka«
Tako je svoj nagovor v soboto, 10. junija, ob odprtju novega gasilskega doma, ki so
ga s prostovoljnimi prispevki in delom na Hotavljah gradili zadnjih šest let, zaključil
poveljnik hotaveljskih gasilcev in predsednik gradbenega odbora Blaž Potočnik.

izgradnji pripomogli krajani, med njimi mnogi
podjetniki, z delom in s prostovoljnimi prispevki.
Tako predsednik kot poveljnik sta dom simbolno
odprla z dvigom garažnih vrat, blagoslovil pa ga
je gorenjevaški župnik Gregor Luštrek.

Foto: Vito Debelak

Novo vozilo do leta 2020

Na Hotavljah so 10. junija namenu predali novi gasilski dom. Ta poleg garaže in prostorov za
opremo gasilcev v nadstropju ponuja tudi sejno sobo in večnamenski prostor za druženje.
Novi dom so zgradili na istem mestu, kjer trenutek, ko smo postavili ostrešje. Zatem smo,
so bile prej postavljene garaže za njihove kolikor so nam dopuščala sredstva, dom dograje
potrebe, za zadružnim domom. Da so o gradnji vali. Ne starega ne novega doma in pridobitev pa
začeli razmišljati že pred 15, 20 leti, je pojasnil ne bi bilo brez velikih naporov predhodnih članov
predsednik Prostovoljnega gasilskega društva in vodstev, ki so skozi skoraj 70-letno zgodovino
Hotavlje Lovro Demšar. »Minilo je kar nekaj delovali v dobrobit našega društva.«
časa, a pred šestimi leti smo staro stavbo porušili
Ker je v času gradnje zaradi slabega vre
in pričeli z izgradnjo novega objekta.«
mena odpadlo kar nekaj gasilskih veselic, z
Blaž Potočnik je povedal, da je gradnja poteka izkupičkom katerih so nameravali financirati
la dokaj tekoče. »Leta 2012 je bil za nas prelomen gradnjo gasilskega doma, so v veliki meri k

Po ravno končani investiciji pa že načrtujejo
nakup novega gasilskega vozila, kar bodo v
skladu z načrti Občinskega gasilskega pov
eljstva (OGP) in Občino Gorenja vas - Poljane
izpeljali do leta 2020. Poveljnik OGP Roman
Kokalj, slavnostni govornik na prireditvi, je
pojasnil: »Tako kot vsa društva 1. kategorije v
občini želijo na Hotavljah imeti vozilo Man za
osem članov posadke, s katerim lahko gasimo
manjše in srednje velike požare in je primerno
tudi za uporabo v zimskih razmerah. Vozilo je
vredno od 200.000 do 220.000 evrov. OGP bo
prispeval okrog 82.000 evrov, ostalo pa bodo
morali zbrati s prostovoljnimi prispevki in svojo
iznajdljivostjo, tako kot druga društva.«
Predstavil je tudi časovnico nakupa: »Dogo
vorili smo se, da bo prva investicija leta 2019,
druga 2020. Želimo namreč, da bi avto kupili
do leta 2020, saj leta 2021 praznujejo obletnico
in nadejamo se, da bi avto predali svojemu
namenu ob praznovanju.«
Nakup je že del dogovora o dolgoročnem
sodelovanju gasilcev oziroma OGP z občino,
saj, kot je pojasnil župan Milan Čadež, že ses
tavljajo dolgoročno pogodbo z OGP, ki naj bi
bila kmalu podpisana.
Damjana Peternelj

Kolesarsko tekmovanje v Poljanah

Bicikl 2017

Učitelji, delavci, učenke in učenci OŠ Poljane smo že dvanajstič zapored zgledno
organizirali tekmovanje s kolesi – Kaj veš o prometu oziroma BICIKL 2017.

Po poljanskih cestah
Starejši kolesarji so tekmovali na občinskem
prvenstvu, mlajši kolesarji – petošolci, ki so
pravkar opravili kolesarski izpit, pa v svoji
kategoriji, a z enakimi nalogami. Zaradi moti
vacijske vzpodbude kolesarje iz podružničnih
šol nagradimo posebej.
Tekmovanje je potekalo maja v sončnem in
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toplem vremenu na OŠ Poljane in po poljanskih
prometnicah. Kolesarji so najprej tekmovali v
znanju cestnoprometnih predpisov, to znanje
pa so nato pred kontrolorji, ki so jih letos
sestavljali učiteljice OŠ Poljane, inštruktorji
Avtošole Praktikum ter predstavniki ZŠAM,
prikazali v cestni vožnji po poljanskih cestah.

Na koncu so spretnosti na kolesu prikazali še
na spretnostnem poligonu.
Na BICIKLU je nastopilo 42 tekmovalcev
– kolesark in kolesarjev iz obeh osnovnih šol
naše občine ter podružničnih šol iz Javorij,
Lučin in Sovodnja.
Tekmovanje vedno pomagajo izpeljati SPVCP
Občine Gorenja vas - Poljane, Avtošola Praktikum
in OŠ Poljane. Vsi tekmovalci prejmejo majice z
logotipom, ki ga izdelajo učenci sodelujočih šol.
Letos je logotip izdelal učenec Vid Kavčič pod
mentorstvom Martine Jelovčan iz PŠ Lučine.
V kategoriji učencev 5. razreda je najbolje
kolesarila Barbara Kržišnik iz OŠ Poljane, na
drugo mesto se je uvrstila Izza Benedičič iz OŠ
Poljane, tretji pa je bil Blaž Stržinar iz OŠ Ivana
Tavčarja Gorenja vas.
Med podružničnimi šolami so se najbolje
odrezali učenci iz Javorij – Zmagala je Tina
Rupar, na drugem mestu je bil Blaž Oblak, na
tretjem pa Urban Režen.
Občinska prvakinja v kategoriji od 6. do 9.
razreda je postala Manca Trček iz OŠ Ivana
Tavčarja Gorenja vas, drugo mesto je osvojil
Rok Stanonik iz OŠ Poljane, tretje pa Nejc Buh
iz OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas.
Bernarda Pintar

27. Nacionalni otroški parlament

Sodelovali tudi poljanski in gorenjevaški učenci
29. maja je v Ljubljani potekal Nacionalni otroški parlament, ki je bil letos
izveden že sedemindvajsetič. Nastal je na pobudo otrok, ki so želeli s svojim
mnenjem o svetu spregovoriti javno.
Milana Brgleza in ministrico za šolstvo Majo
Makovec Brenčič). Ker so morali predčasno oditi,
so jim parlamentarci hitro zastavili nekaj vprašanj,
ki so se jim porodila na delavnicah. Ko so častni
gostje odšli, je sledila obravnava tem. Predstavnik
vsake delavnice je prebral ugotovitve, do katerih
so prišli med pogovorom. Sledila je javna raz
prava. Kdor je dvignil roko in dobil besedo, je
povedal svoje mnenje, ki so ga navzoči podprli z
manjšim ali večjim aplavzom.

Foto: arhiv šole

Udeležili so se ga predstavniki in pred
stavnice slovenskih šol, šolski novinarji in
novinarke, njihovi spremljevalci in nekateri
člani državnega zbora. Iz OŠ IT Gorenja vas
so se ga udeležili Maj Ambrožič (parlamenta
rec), Hana Oblak (novinarka) in spremljevalka
Bojana Mihalič Stržinar.
Po uvodnem pozdravu in izvolitvi nad
rejenih so bili mladi parlamentarci seznanjeni z
urnikom dneva. Ko so odhajali na delavnice, so
oddali že prej izpolnjene ankete, kjer so morali
obkrožiti temo za 28. Nacionalni otroški parla
ment, ki jim je bila najbolj všeč. Letošnja tema
je bila Otroci in načrtovanje prihodnosti in je
potekala v štirih sklopih: Kdo sem in kakšen
človek želim postati, Vrednote, Okolje in Pri
hodnost. Maj in Luka (predstavnik iz Poljan)
sta se udeležila delavnice o okolju.
Po delavnicah so se vsi spet zbrali v ve
liki dvorani. Najprej so spoštljivo sprejeli člane
državnega zbora (Mira Cerarja, Violeto Tomič,

Ugotovitve in sklepi

Mladi so ugotovili, da lahko vsak posameznik
največ naredi v svojem domačem in šolskem
okolju ter da svojega mnenja nikomur ne moremo
vsiliti, lahko mu ga le v dobri luči predstavimo.
Povedali so tudi, da je v nekaterih šolah preveč
vnaprej pripravljene hrane in da bi morali več
hrane kupovati v domačem okolju ter da so
dobra rešitev za to šolski biovrtovi, kjer bi se
otroci naučili praktičnega dela (ki ga v šolskem

Regijsko tekmovanje OPZ in MPZ v Gorenji vasi

Dve srebrni in eno zlato priznanje za naše pevce
Regijsko tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov za Gorenjsko je
tokrat potekalo v Osnovni šoli Ivana Tavčarja v Gorenji vasi. Sodelovala sta
tudi dva naša otroška pevska zbora, eden iz Poljan, drugi iz Gorenje vasi, in
gorenjevaški mladinski pevski zbor.
tekmovanje je bil za nas kar velik
zalogaj, saj smo se ga v času
mojega službovanja udeležili
prvič. Tričlansko žirijo je mladin
ski pevski zbor najbolj navdušil
s sodobno priredbo skladbe
Komarčkov let, za katerega
smo dobili še posebno priznanje.
Srebrno priznanje za otroški
pevski zbor, zlato priznanje za
mladinski pevski zbor, posebno
priznanje za najboljšo izvedbo
Mladinski pevski zbor iz Gorenje vasi je na regijskem tekmovanju sodobne skladbe in posebno
v Gorenji vasi za nastop prejel zlato priznanje.
priznanje za najboljšega kore
Vsi trije so na koncertu 24. maja dosegli lepe petitorja otroških pevskih zborov Marjanu Peter
rezultate, oba otroška pevska zbora, tako OPZ nelu – to je naša letošnja bera in dokaz, da se splača
Poljane, ki prepeva pod vodstvom Matjaža Slabeta, vztrajati in pridno delati.«
Marjan Peternel je bil korepetitor tudi OPZ
kot OPZ Mavrica iz Gorenje vasi pod vodstvom
Neže Erznožnik, sta prejela srebrno priznanje, Poljane, kjer je zborovodja učitelj glasbe Matjaž
Slabe. Slednji se je regijskega tekmovanja s
gorenjevaški mladinski pevski zbor pa zlato.
»Naš trud in delo sta se izplačala, saj smo na svojimi pevci že udeležil, priznanja pa je bil
območnem srečanju izvedli ustrezen pevski nastop vesel: »Tekmovanje je bilo za nas prijeten izziv
in dokazali, da sta zbora, OPZ Mavrica in MPZ, in potrditev dobrega dela. Učenci so uživali v
pripravljena za regijsko tekmovanje, kar je potrdila pripravi in izvedbi programa. Kot zborovodja pa
tudi strokovna ocenjevalka Jerica Gregorc. Na zelo me veseli, da smo bili v zadnjih treh sezonah že
dobri poti so tudi naši najmlajši: OPZ Rutice, ki drugič uvrščeni v program Gorenjskega tekmo
so ravno tako presenetili ocenjevalko z odličnim vanja OPZ. Srebrno priznanje in ocene komisije
nastopom,« je povedala zborovodja mladih pevcev so nam spodbuda za delo vnaprej.«
Mladim pevcem iz Poljan in Gorenje vasi
iz Gorenje vasi Neža Erznožnik. Priznala je, da je
bil letošnji program skladb zahtevnejši, raznolik iskreno čestitamo!
Neža Erznožnik, D. P.
in jim je predstavljal poseben izziv. »Regijsko

Predstavnika gorenjevaške šole, Maj in Hana,
v parlamentu
sistemu opazno manjka), hkrati pa bi v šolah
uživali več zdrave hrane, ki bi jo zaradi vloženega
truda bolj cenili. Predlagali so tudi, da bi za višje
razrede uvedli predmeta etika in spolna vzgoja,
kar so člani državnega zbora sicer zavrnili, so pa
soglašali s tem, da bi se morale te osnovne zadeve
omenjati pri vseh predmetih. Uprli so se NPZ-jem
v 3. razredu, a odgovor še ni znan. Na koncu seje
so razglasili temo za naslednje šolsko leto, in sicer:
Šolstvo in šolski sistem, kjer bo morala ministrica
za šolstvo odgovoriti še na veliko vprašanj.
Po dolgi seji je sledil še ogled parlamenta,
nato pa okusno kosilo.
Hana Oblak, novinarka

Eko olimpijada
V Vrtcu Agata smo v maju izvajali dejavnosti v sklopu dneva zemlje (22. april).
Vzgojiteljice smo pripravile igre iz odpadnega
materiala. Tako so otroci igrali tenis z loparji iz
papirnatih krožnikov in balonov, metali različne
pripomočke v določen cilj, gradili stolpe iz
pločevink in plastičnih kozarcev, spuščali zmaje
iz vrečk, lovili zamaške in žoge iz aluminijaste
folije v plastenke. Aktivnosti so bile zasnovane
za individualno delo in delo v parih. Čeprav so
bile dejavnosti primernejše za starejše otroke,
so v njih na svoj način aktivno sodelovali tudi
otroci iz prvega starostnega obdobja. Tako smo
ponovno dokazale, da se z malo denarnega
vložka in nekaj truda lahko pripravi zanimive aktivnosti, v katerih otroci uživajo in se mimogrede
še kaj naučijo.
Mateja Matjašec

17

KBKtrail 2017

Darilo narave in podaljšana trasa
Vsaj dva razloga sta letos za tak naslov poročila o tekaškem prazniku pod
Blegošem, ki se je odvil v soboto, 20. maja: pomladno zeleni Blegoš in (kljub
izredno slabi napovedi) izpeljava tekme v vedrem vremenu, ki jo je le med podelitvijo medalj zmotil dež. Zmagovalca sta bila Simon Strnad in Mojca Koligar.

Simon Strnad imel možnost, da se je skupaj z
najboljšo med dekleti, Mojco Koligar, lahko
v družbi znanega para s TV-ekranov, katerega
del prihaja iz domačih Hotavelj, slikal v okviru
‘KBK je zakon’. Oba zmagovalca sta krepko
presegla pričakovanja po časovnih znamkah. Pri
Simonu se je ura ustavila pri 1:34:03, Mojca pa
je ob prihodu v cilj videla rezultat 1:51:21.

Foto: arhiv ŠDMH

Posebna pozornost rekreativcem

Tekači so se letos iz Kopačnice prvič podali na Blegoš in nazaj po skoraj 20-kilometrski progi.
Po sedmih izvedbah KBK-ja v klasični možnosti za ‘objem’ Blegoša – to so značilnosti
varianti z vzponom in spustom iz Kopačnice nove trase, ki bo z gotovostjo ostala v koledarju
na Blegoš in nazaj (kar je naneslo dobrih 13 gorskih tekov tudi v prihodnje.
pretečenih kilometrov) smo letos prvič zagri
zli v novo zgodbo. Že mesece pred tokratnim Spet je zmagal Simon
Med zmagovalce Blegoša smo ponovno
druženjem v Kopačnici smo se spraševali, ali se
bo ideja po spremembi prijela. 150 udeležencev vpisali ime Simon, le da to ni bil zmagovalec
tekačev (pohodnikov) je dokaz, da KBK peljemo prvih petih tekov (Simon Alič), pač pa nekdo, ki
v pravo smer, po novem v KBKtrail različici. je v zadnjih letih na zmagovalnih stopničkah že
Podaljšek ob vračanju v dolino čez Robidnico in imel možnost izbirati med za KBK značilnimi
Krnice (kar nanese skoraj 20 kilometrov), pa zato medaljami v obliki dobrot iz krušne peči. Prav
manj najtežjih klancev, več ravninskih delov, več na praznik KBK-ja je novopečeni abraham

Ker s spremembo trase KBK-ja vedno večjo
pozornost namenjamo tudi povsem običajnim
rekreativcem, za katere je osnovni cilj predvsem
doživetje, potrditev svojih pričakovanj, ne na
zadnje pa tudi gibanje v družbi pozitivnih (so)
trpinov, ki spoštujejo vsak rezultat, tudi nekoga,
ki se z rekreacijo (tekom) šele spoznava. Ni
lepšega, kot v cilju videti sicer utrujen obraz,
ki pa hkrati kaže znake optimizma, doseženega
napredka. Če je to okrepljeno še s podporo ljudi
ob progi ali v cilju, je namen dosežen.

KBKtrail prvi utrgan cvet ‘pušeljca’

Prvi cvet Pušeljca gorskih tekov, KBKtrail,
je za nami, sledijo še Ratitovec, GM4O in Črna
prst, sezona primorskih gorskih tekov pa je tudi
že pošteno v svojem ritmu.
Organizator, Športno društvo Marmor
Hotavlje, pa že ‘grize’ naprej. V soorganizaciji
z drugimi društvi v Poljanski dolini bomo spet
kolesarili po polanskih puklih, se septembra spet
podali na Blegoš, le da takrat s kolesi. Za kole
sarje pripravljamo na Blegošu že v kratkem nov
izziv. Več o tem pa seveda na www.sdmh.si.
Niko Stržinar

ŠvicBol Poljane

12. izvedba več kot uspešna

V soboto, 3. junija, se je na igrišču pri Osnovni šoli Poljane odvijal že tradicionalni turnir v floorballu ŠvicBol Poljane. Letošnja izvedba je bila že 12. po
vrsti in ponovno lahko ponosno rečemo, da turnir ostaja najboljši rekreativni
floorball turnir v Sloveniji.
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obračuna nogometne Lige prvakov na velikem
platnu. V Cardiffu sta se pomerila torinski Juventus
in madridski Real, tekmo pa je prepričljivo dobil ak

Foto: Tadej Drlink

V lepem in sončnem vremenu, z izjemo krat
kotrajne popoldanske plohe, se je turnirja udeležilo
19 ekip, večinoma iz Poljanske doline, Škofje Loke,
prišle pa so tudi ekipe iz Ljubljane in Zgornjesavske
doline. Razdeljene so bile v tri skupine po pet ekip
ter eno skupino s štirimi ekipami, v izločilne boje pa
so se uvrstile najboljše štiri ekipe iz vsake skupine.
Na koncu sta se za prvo mesto ter osvojitev prehod
nega pokala pomerili ekipi Hipijev in Debilkotov.
V izjemno izenačenem obračunu so po izvajanju
kazenskih strelov daljši konec potegnili Debilkoti, v
obračunu za tretje mesto pa je ekipa Lord A.G.C.#9
ugnala ekipo Krokodilčkov. Najboljši strelec
turnirja je bil Sašo Bizjak iz ekipe Lord A.G.C.#9,
med ženskami pa je največ zadetkov dosegla
Karin Žavbi iz ekipe Brezimenski. Za popestritev
dogajanja je sočasno potekalo tudi tekmovanje v
priljubljenem »beerpongu«, v večernih urah pa so
na svoj račun prišli tudi ljubitelji okroglega usnja,
saj smo letos ponovno organizirali prenos finalnega

tualni španski prvak z rezultatom 1 : 4. Tako smo še
enkrat uspešno združili slovensko floorball družbo,
za katero menimo, da je bila več kot zadovoljna z
organizacijo. K boljši izvedbi turnirja pa gre poleg
članov in članic Fbk Polanska banda velika zahvala
tudi vsem, ki so na kakršen-koli način pomagali pri
organizaciji. Zagotovo se ponovno vidimo nasled
nje leto.
Miha Pustavrh

Zmagovalci Debilkoti spodaj levo v rdečih majicah, desno drugouvrščeni Hipiji, stojijo pa člani
tretjeuvrščene ekipe Lord A.G.C.#9, povsem levo pa stoji Gašper Klinec, predsednik ŠD Poljane.

Prijatelji Jelenc

Letošnja akcija najuspešnejša doslej
Vsi trije so prejeli lepe nagrade. Cilj akcije
je, da se planinci med zimsko sezono čim
večkrat povzpnejo na Blegoš po označenih
planinskih poteh, ki vodijo mimo zavetišča na
Jelencih, kjer se tudi vpišejo.
Pohodniki so v večini člani društva in
domačini iz Gorenje vasi, Kopačnice, Volake,
Javorij, Hotavelj, Trebije ...
»Čedalje več vpisnikov je tudi z druge
strani Blegoša, iz Davče, Zalega Loga, Mar
tinj Vrha in iz Potoka. Nekaj jih prihaja tudi
iz okolice Škofje Loke in Rovt,« pojasnjuje
predsednik društva Rafael Krvina, ki dodaja,
da je pohodnikov še več, a se vsi ne vpisu
jejo v knjigo. Društvo beleži porast v številu
pohodnikov iz drugih krajev, tako tistih, ki
hodijo po občinskem pohodnem krogu, kot

tistih, ki obiskujejo slovenske planinske koče
in domove, zbrane v knjižici Slovenske pla
ninske postojanke. »Udeležba na zaključku je
bila številčna. Okrepčali smo se z odojkom,
ki smo ga spekli na Jelencih. Tako člani kot
pohodniki smo bili glede druženja zadovoljni,
piko na i pa je dalo tudi lepo majsko vreme.«
Poleg najboljših treh so praktično nagrado
prejeli tudi vsi drugi pohodniki, ki so v tem
obdobju zbrali 20 vpisov. Glede na to, da je
bila letošnja akcija najuspešnejša do zdaj, je
društvo nagradilo prvih pet pohodnikov, med
njimi Francija Fortuno, Andrejo Klemenčič
in Darka Miklavčiča. Na Jelence hodijo tudi
otroci, v letošnji sezoni se jih je vpisalo pet, le
eden izmed njih pa je zbral 20 vpisov.
Lidija Razložnik

Foto: Darko Miklavčič

21. maja je na Jelencih potekal zaključek akcije Prijatelji Jelenc v organizaciji
PD Gorenja vas. V šesti izvedbi je od 1. novembra do 2. maja sodelovalo približno
90 pohodnikov, ki so imeli možnost zbrati 59 vpisov. Največ, 57 vpisov, je imel
Drago Trček in tako osvojil prvo mesto, 56 vpisov je zbral drugouvrščeni Pavle
Razložnik, 52 vpisov pa tretjeuvrščeni Marko Purgar.

Letošnji nagrajenci akcije Prijatelji Jelenc
skupaj s predsednikom Rafaelom Krvino (prvi
z leve, kleči), poleg Drago Trček, zadaj (od leve
proti desni) Franci Fortuna, Marko Purgar,
Andreja Klemenčič in Darko Miklavčič. Manjka
Pavle Razložnik.

Športni dan na Hotavljah

Tekli so za dober namen

Foto: arhiv ŠDMH

Športno-družabno-dobrodelni dan smo v nedeljo, 4. junija, začeli z otroškimi
teki, kjer je doslej največje število otrok (67) v osmih kategorijah teklo različno
število krogov na prizorišču športnega dne. Popoldne pa smo na dobrodelnem
teku nabirali kilometre in zbirali evre za šolska sklada obeh osnovnih šol.

Tekači so na športnem dnevu na Hotavljah z olimpijcem Tonetom Kosmačem na čelu zbirali
sredstva za šolska sklada obeh osnovnih šol v občini.
Vsi otroci so bili nagrajeni s sladko na
grado, najboljši tudi z medaljami, ki smo jih
podeljevali v družbi predsednika društva in
Pike Nogavičke, ki je tudi sicer popestrila
otroške teke.
Od 12. do 17. ure je nato sledil dobrodelni
tek (hoja), kjer so tekači (pohodniki) po svojih
zmožnostih oz. sposobnostih na kilometrskem
krogu nabirali kilometre. Otvoritveni krog v
družbi sovaščana Toneta Kosmača, olimpijca na
lanskih olimpijskih igrah v Riu, je odteklo oz.
prehodilo nekaj deset tekačev oz. pohodnikov
vseh generacij. Udeleženci so prispevali v šolski
sklad osnovnih šol v Gorenji vasi in Poljanah,

Uživali v streljanju z lokom,
metu krogle …

Prisotni so se imeli možnost preizkusiti tudi
v metu krogle.
Glavna atrakcija spremljevalnega programa
pa je bila predstavitev lokostrelstva, kjer so se
interesenti poleg svetovanja o varni in pravilni
uporabi loka lahko tudi streljali z lokom na
različno oddaljene tarče.
Seštevek vseh pretečenih kilometrov tega
dne (otroški teki, dobrodelni tek, nogomet) je
pokazal okrog 350 kilometrov.
Športni dan na Hotavljah je bil tudi ena
izmed aktivnosti letošnje sezone Hotaveljske
grče, ki se nadaljuje po dopustih, v septem
bru.
Hvala vsem, ki ste nam pomagali ustvariti
letošnji športni dan na Hotavljah, predvsem pa
vsem tistim, ki ste prispevali (in tekli oz. hodili)
za dober namen.
Niko Stržinar

vsaj en krog je odteklo (prehodilo) več kot 70
udeležencev. Nekateri so odtekli ali prehodili en
krog, drugi več, celo 10 ali več krogov.
Med dobrodelnim tekom se je odvijal tudi
nogometni turnir šolskih ekip iz različnih
vasi občine (Gorenja vas, Poljane, Hotavlje,
Lučine) in tekma deklet (ekipi Šus in Punce),
kjer so na koncu slavili predstavniki Gore
nje vasi oz. dekleta Šus-a. Igralci vseh ekip
so skupaj s sodnikom Milanom za nagrado
prejeli lesene skodelice, v katere smo jim na
devali šmorn, ki smo ga sicer poleg kranjskih
klobas pripravili za vsa lačna usta udeležencev
športnega dne.
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19. Visoški tek

Več kot polovica tekačev iz domače občine
Foto: Miha Prijatelj

Letošnji 19. Visoški tek so znova pospremili lepo vreme in športni boji. Najmlajši
so se letos pomerili v desetih starostnih kategorijah, medtem ko sta v članski
kategoriji absolutna zmagovalca postala Tajda Bogataj (Sportka) in Gregor
Kustec (ŠD Osovnikar), ki je ubranil lansko zmago.

Start letošnjega 19. Visoškega teka za najmlajše. Za jubilejno 20. izvedbo, ki bo prihodnje leto,
organizator napoveduje, da bo nekaj posebnega.

Otroci so tekli po sedaj že ustaljeni progi, ki je
speljana okrog stavb Tavčarjevega dvorca na Vi
sokem. Tek za članske kategorije na 9.700 metrov
dolgi progi pa je potekal na poti med Visokim, Ho
tovljo, Žabjo vasjo ter nazaj skozi Predmost in Ho
tovljo na Visoko. Tekmovanje, ki se ga je udeležilo
269 tekačev, je tako kot že vrsto let štelo tudi za
občinsko prvenstvo. Med vsemi nastopajočimi je
bilo kar 162 tekačev iz naše občine. Rezultati in
fotografije so na voljo na spletni strani prireditve
(http://www.visoski-tek.si).
Prihodnje leto, 26. maja 2018, v ŠD Poljane
prirejajo že 20. izvedbo Visoškega teka. Kot
obljubljajo, se bodo potrudili, da bo prireditev
ob jubileju nekaj posebnega.
K. Z. B.

Stari vrh: raj za poletne aktivnosti

Odprtje družinskega parka in vrsta pohodov
Pod Starim vrhom bo v poletnih mesecih veliko priložnosti za aktivno preživljanje
prostega časa.
24. junija ob 11. uri bo odprtje novega
Družinskega parka Stari vrh. V njem se bo
mogoče preizkusiti na adrenalinskih plezalnih
napravah. Istega dne se prav tako na Starem vrhu
ob 20. uri začne kresovanje z živo glasbo.
Na državni praznik 25. junija bo pohod
Javorje–Žetina–Javorje, prvi izmed treh
tradicionalnih pohodov za veliko nagrado TD
Stari vrh. Pohod se začne ob 9. uri pri Gostilni
Blegoš. Trajanje pohoda s postanki je okoli pet
ur, primeren je tudi za družine, priporočljivo je,
da imajo pohodniki vsaj malo kondicije. Letos
za okrepčilo na pohodu skrbijo člani PGD
Javorje, tako da bodo pohodniki z udeležbo
podprli tudi javorske gasilce. Nagrade za
udeležence vseh treh pohodov (poleg omen

Na Starem vrhu so uredili družinski park, ki ga
bodo odprli v soboto, 24. junija, dopoldne.
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jenega še pohod Med gorami in po Valentinovi
poti) prispevajo STC Stari vrh, Alpina Žiri,
koča na Starem vrhu in drugi lokalni podjetniki.
Glavno nagrado (letna karta za smučišče Stari
vrh) bo izžrebala komisija. Posebno nagrado
prejmeta tudi najmlajši pohodnik in tisti, ki bo
prišel od najdlje. Po pohodu ob 17. uri se bo
pri šoli v Javorjah pričela gasilska veselica z
ansamblom Raubarji.
16. julija bo potekal pohod na Blegoš kot
nekoč, v spomin na čase, ko se do vznožja
Blegoša na Črnem kalu še ni pripeljalo z avto
mobili, ampak se je peš krenilo iz Javorij – od
tam bo start ob 8. uri.
Jure Ferlan

Šolsko leto zaključili tudi v Vrtcu Agata
Za zaključek šolskega leta smo se v vrtcu
Agata zbrali vsi: otroci, starši, prijatelji in znanci,
ter skupaj zapeli himno našega vrtca, ki jo je za
nas napisal Robert Pustovrh, ki pravi, da ‘piše
rime za povrh’. Poslovili smo se od bodočih
prvošolcev, ki so se predstavili s kratkim
programom. Za zaključek je sledila predstava
Sovica Oka, delo avtorice Svetlane Makarovič,
v izvedbi vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic.
Le-ta je otroke popeljala v pravljični svet in jim
narisala prešerne nasmehe na obraze.
Leto so v Vrtcu Agata zaključili z druženjem in
Špela Dolinar Sovico Oko.

Rojenje čebel

Lastniki zemljišč morajo dovoliti
čebelarjem, da poberejo svoje roje čebel

Foto: arhiv ČZS

Rojenje čebel je naravno razmnoževanje čebeljih družin. Pri tem se družina
razdeli na dva dela. En del ostane v panju, drugi del pa ga zapusti. Približno
polovica čebel, včasih tudi več, se pridruži stari matici in si poišče novo domovanje. Preostale čebele ostanejo v panju in čakajo, da se iz pokritih matičnikov
izleže mlada matica, se opraši in začne zalegati.

Roj je popoln naraven začetek nove čebelje
družine, saj z izjemo satja, zalog hrane in zalege
s seboj prinese vse, kar potrebuje mlada čebelja
družina za svoj razvoj.
Ker velika večina čebelarjev vzreja čebele
zaradi pridelovanja medu in drugih čebeljih
pridelkov, je rojenje nezaželeno. Rojilno
razpoloženje poruši delovno harmonijo v
čebelji družini. Čebelje družine, ki so v rojilnem
razpoloženju in pozneje tudi rojijo, pridelajo
tudi do 70 odstotkov manj medu. Izrojenec in
roj – še posebej, če sta kasnejša - sta za določeno
čebelarsko sezono tako rekoč izgubljena. Prav
tako nam roji niso potrebni za povečanje števila
družin, saj te lahko povečamo umetno – z nare
jenci ali ometenci.
Naloga naprednega čebelarja je, da si na več
načinov prizadeva, da mu družine ne izrojijo.
S pravilno oskrbo in pravilnimi posegi v panj
se lahko izognemo marsikateremu roju. To je
še posebej pomembno, če čebelarimo z večjim
številom panjev v čebelnjakih, ki so daleč od
našega kraja bivanja.

Kako ogrebsti roj?

Žal ne gre vedno vse gladko, in če zamu
dimo optimalni čas za preprečevanje rojenja, je
rezultat roj na veji. Za uspešno ogrebanje rojev
čebelarju zelo koristijo hladnokrvnost, preudar
nost, iznajdljivost, spretnost in mirna roka.
Roj je najlaže ogrebsti, če sedi v obliki
grozda na koncu veje, na robu krošnje nizkega
drevesa. Pred ogrebanjem roj popršimo z vodo,
ki smo jo za ta namen pripravili v ročnem
tlačnem razpršilniku, saj s tem preprečimo, da
bi se čebele takoj razletele. Povsem mirno, da
čebele ne začutijo nobenega tresljaja, sunemo

z ogrebalnikom navzgor, da se roj sesuje vanj.
Skoraj nikoli ne prestrežemo vseh čebel, saj
jih nekaj vedno zleti mimo, nekaj pa jih ostane
na veji. Zato ogrebalnik toliko časa pustimo

na mestu, da se večini, med katero je navadno
tudi matica, pridružijo tudi te čebele. Na koncu
ogrebalnik pokrijemo z mrežastim pokrovom in
roj odnesemo za dan ali dva na hladno v klet,
da se čebele umirijo.

Lastnike zemljišč obvezuje zakon

Marsikateri čebelar izgubi kar nekaj čebeljih
družin, ker jim lastniki zemljišč ne dovolijo
pobrati svojega roja čebel. Lastniki zemljišč
morajo dovoliti čebelarjem, da poberejo svoje
roje čebel. To je opredeljeno v zakonodaji in
sicer v Stvarnopravnem zakoniku (Uradni
list RS, št. 87/2002, 17. 10. 2002), kjer je v
84. členu, ki govori o zasledovanju živali,
napisano:
(1) Domače in udomačene živali sme lastnik
zasledovati na tuji nepremičnini.
(2) Lastnik ali posestnik lahko lastniku živali
prepove dostop na nepremičnino le, če žival
brez odlašanja sam izroči lastniku.
Maj in junij sta meseca rojenja čebel, in če na
vaš vrt prileti roj, pokličite bližnjega čebelarja, ki
mu je pobegnil roj, in mu dovolite, da si ga pobere.
Če v vaši okolici ne poznate nobenega čebelarja,
dobite na Čebelarski zvezo kontakte čebelarjev, ki
bodo roj na vaši nepremičnini strokovno odstranili
in ga tudi pravilno oskrbeli.
Čebelarska zveza Slovenije

Obiskala nas je Ema Klinec

Junija nas je v vrtcu na Dobravi v skupinah
Mehurčki in Mavrice obiskala znana slovenska
smučarska skakalka Ema Klinec.
Povedala nam je nekaj pomembnih stvari
o smučarskih skokih, kaj vse je pomembno za
dolg skok, demonstrirala nam je tudi pravilen
počep, ki ga imajo skakalci na odskočni deski.
Predstavila nam je tudi vso opremo, ki jo kot
skakalka potrebuje. Otrokom je prinesla svojo
prvo opremo, s katero je pričela pri zgodnjih
šestih letih trenirati in tekmovati. Povedala nam
je, da kot vrhunska športnica mora paziti na

prehrano, gibanje in počitek. Otroci so jo z
zanimanjem poslušali in seveda kaj vprašali.
Najbolj pogumni so tudi poskusili z odskokom v
njeno naročje.
Za konec nam je Ema še podpisala kartice,
se z nami fotografirala, mi pa smo ji obljubili, da
bomo zagotovo v naslednji sezoni in na olimpij
skih igrah v letu 2018 stiskali pesti za njo. Ema,
želimo ti uspešno sezono brez poškodb in z
uspešnimi rezultati, s katerimi si nas do zdaj
razveseljevala.
Vzgojiteljice skupin Mavrice in Mehurčki
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17. Večer slovenskih viž v narečju

Zmagovalci Ano urco al pej dvej,
Galopu nagrada občinstva!
V Škofji Loki se je 9. junija z novimi narečnimi narodnozabavnimi skladbami predstavilo devet ansamblov iz vseh koncev Slovenije. Po mnenju strokovne komisije je
bil najboljši ansambel Ano urco al pej, po mnenju občinstva pa ansambel Galop!

Prifarski muzikanti so prejeli nagrado za
najboljšo melodijo, ki jo je napisal Žiga Bižal,
Barbara Gropajc pa je napisala najboljše narečno
besedilo za zmagovalko večera. Vodovnikovo
nagrado je za dolgoletno kakovostno ustvarjanje
besedil prejela Metka Ravnjak Jauk.

Letošnji zmagovalci festivala – ansambel Ano urco al pej dvej (levo) po mnenju strokovne komisije
in ansambel Galop (desno) po mnenju občinstva
Zmagovalci večera so bili člani ansambla slikarja in kiparja Petra Jovanoviča. Ta je bil
Ano urco al pej dvej iz tržaškega zaledja, ki jim do zdaj dve leti v lasti ansambla Raubarji, ki so
je strokovna komisija za skladbo v notranjskem se letos predstavili s skladbo ‘Sosedu peteln’ in
narečju ‘Zbugn lastovca’ (avtorica glasbe in po mnenju občinstva za le nekaj glasov pristali
besedila Barbara Gropajc, aranžma Aleksander na drugem mestu.
Nastopili so tudi Mladi Pomurci (prleško in
Vodopivec) dodelila nagrado in plaketo Škofje
prekmursko narečje) in Meh ekspres (dolenj
Loke za najboljši nastop v celoti.
Občinstvo je najbolj navdušil kamniški sko narečje), Prifarski muzikanti so zapeli v
ansambel Galop, ki je za skladbo v goren dolenjskem narečju, poslušalci pa so slišali še
jskem narečju ‘Ajga punca’ (avtor besedila tri narečja, ki se jih govori na Škofjeloškem:
Igor Pirkovič, avtor glasbe in aranžmaja Jožef Raubarji in ansambel Bolj počas’ so zapeli po
Vidergar) prejel nagrado občinstva, z njo pa poljansko, Hozentregarji po selško, Dor ma cajt
tudi prehodni leseni kip ‘Vandrovček’, delo pa po škofjeloško.

Vrtec v gozdu
Nekaj, kar bo otrokom zagotovo ostalo v spominu v tem
šolskem letu, je naš projekt
Vrtec v gozdu, ki ga je naša
skupina izvajala od 5. do 16.
junija. Vsak dan, ne glede na
vreme, smo po zajtrku odhajali
v gozd, kjer smo izvajali različne
dejavnosti. Otroci so zagotovo
najbolj ponosni na našega dinozavra, narejenega iz hlodov,
vej, žebljev in vezic. Gozd nam
je dan za dnem dajal ogromno pozitivnih čutnih doživetij.
Plezali smo čez veje, pod njimi,
premagovali smo takšne in
drugačne ovire, plezali po klancu, se spuščali po bregu ... Našli smo avtobus, šotor, močerada, posebno
drevo, žago, hišico – kar dokazuje, da otroška domišljija res nima meja. Vsi smo se lahko naučili, kako
malo je potrebno, da je otrok nadvse srečen in da za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa res
ne potrebujemo zgolj igralnice. Narava nam ponuja mnogo, mnogo več ...
Špela Dolinar, Vrtec Agata
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Rdeča nit revijalnega dela je bila naša kul
turna dediščina z narečji v ospredju. Zaplesala
je Folklorna skupina Škofja Loka, Jožica Svete
s svojimi Primorci pa je zapela nekaj Avsenik
ovih uspešnic. Skeč v narečjih, ki ga je posebej
za festival napisala Lucija Kavčič, sta odigrala
člana dramske skupine Turističnega društva
Žirovski Vrh Olga Šubic in Janez Čadež.
Prireditev so povezovale voditeljice Radia
Sora Andreja Čamernik, Jana Jenko in Damjana
Peternelj.
17. Večer slovenskih viž v narečju je
organiziral Radio Sora ob tehnični pomoči
agencije Geržina Videoton. Zaradi prispevka k
ohranjanju slovenskih narečij je letošnji festival
potekal pod častnim pokroviteljstvom predsed
nika Republike Slovenije Boruta Pahorja.
P. N.

Vabljeni v Dvorec Visoko!

21. aprila je svoja vrata odprla Tavčarjeva
domačija na Visokem. V lepo prenovljenih
prostorih so obiskovalcem na ogled razstave
Kalanove rodbine, originalno ohranjena
Visoška črna kuhinja, zbirka Ivana in Franje
Tavčar ter predstavitev stavbne dediščine
domačije na Visokem.
Razstave so odprte:
• ob petkih od 16. do 19. ure,
• ob sobotah in nedeljah od 10. do 18. ure,
• po predhodnem dogovoru so ogledi možni
tudi izven odpiralnega časa.
Za obiskovalce pa je odprt tudi letni vrt, kjer
vam z veseljem postrežejo kavo, sok … in še
marsikaj drugega in kjer lahko uživate v objemu
zelenja in miru.
Lucija Klemenčič
Foto: Matevž Lenarčič

Foto: arhiv Radia Sora

Revijalni del – kulturna dediščina z
narečji

Dvorec Visoko vabi na obisk z zanimivimi
razstavami in letnim vrtom.

• 23. junij ob 20. uri: Kulturni program s podelitvijo priznanj in kresovanjem ob lipi
samostojnosti v parku sredi Poljan. V primeru dežja bo prireditev v dvorani kulturnega doma
Poljane. Organizira KS Poljane.
• 24. junija od 9. ure dalje: Historial Škofja Loka. Organizira RAS – Turizem Škofja Loka.
• 24. junij ob 19. uri: Sveta maša za domovino v cerkvi Janeza Krstnika, Gorenja vas.
• 24. junij ob 19. 30 uri: Sveta maša za domovino v cerkvi sv. Janeza Nepomuka, Nova Oselica.
Po maši prireditev s kulturnim in zabavnim programom. Organizira KS Sovodenj.
• 24. junij ob 20. uri: Prireditev s kulturnim programom ob dnevu državnosti na Trgu Ivana
Regna, Gorenja vas. Slavnostni govornik dr. Bogdan Filipič. V primeru dežja bo prireditev v
Sokolskem domu. Organizira KS Gorenja vas.
• 25. junij ob 6. uri: Pohod izpred farne cerkve v Poljanah k poljanskim podružnicam.
Organizira KS Poljane.
• 25. junij ob 8. uri: Kolesarjenje izpred Gostilne na Vidmu k poljanskim podružnicam.
Organizira KS Poljane.
• 25. junij ob 10. uri: Sveta maša za domovino v cerkvi sv. Tilna, Javorje. Po maši kratek
kulturni program. Organizira KS Javorje.
• 25. junij ob 17. uri: Gasilska veselica z ansamblom Ravbarji na igrišču PŠ Javorje. Organizira
PGD Javorje.
• 27. junij ob 18. uri: Ustvarjalna delavnica: delavnica izdelave naravne kreme za telo v
Šubičevi hiši. Delavnica je brezplačna, udeleženci naj prinesejo sabo samo lonček. Obvezne
prijave do 23. junija po e-pošti apolonija@zavodo.org ali na telefonski številki 040/477-640 od
ponedeljka do petka od 10. do 14. ure. Organizirajo Večgeneracijski center Gorenjske, Zavod
O in Šubičeva hiša.
Do 30. junija: Razstava Preplet niti: razstava o tkanju in tkalcih v Rokodelskem centru Duo,
Mestni trg 34. Organizira Rokodelski center Duo.
• 1. julij ob 10. uri: Redno vodenje po utrdbi Rupnikove linije na Golem vrhu. Organizira
Občina Gorenja vas - Poljane.
• 2. do 7. julij: 12. oratorij v Gorenji vasi. Organizira župnija Trata - Gorenja vas.
• 5. julij od 7. do 13. ure: Krvodajalska akcija v OŠ Poljane.
• 8. julij ob 20. uri: Gasilska veselica z ansamblom Ravbarji na Trebiji. Organizira PGD
Trebija.
• 15. julij ob 19. uri: Gasilska veselica s skupino Pop Design na Kalarjevem travniku. Organizira
PGD Gorenja vas.
• 22. julij: Veselica s Poskočnimi muzikanti na Hotavljah. Organizira ŠDMH.

Vrtec Javorje

Sodelovali v projektu Turistične zveze Slovenije

Tudi letos smo se v vrtcu v Javorjah odločili za sodelovanje v projektu Turistične
zveze Slovenije, in sicer pod geslom Potujem, torej sem.
Obiskali smo spominsko sobo
in spomenik Antonu Ažbetu,
izdelali zemljevid in na njem
označili najpomembnejše kraje,
iz gline izdelali spominke v
obliki javorovega lista, ki je
tudi značilnost Javorij, narisali
cerkev po opazovanju, odšli na
pohod po Meteoritkovi poti,
spoznali meteorit pri Darmotu
in preizkusili njegovo težo.
Spoznali smo narodno nošo in
folklorne plese ter se ples Metla
tudi naučili. Prebirali smo leg
ende in pripovedke iz knjige
rojaka Janeza Dolenca Kres na
Spoznali smo narodno nošo in se plesa Metla tudi naučili.
Grebljici. Mirko Štibelj nam je
Odkrivali in spoznavali smo zanimivosti
in posebnosti domačega kraja Javorje. Veliko pokazal, kako se plete košare iz leskovih viter.
stvari smo o našem kraju že vedeli in poznali, Preizkusili smo se v pisanju rim o našem kraju
naučili in spoznali pa smo tudi veliko novega. in se kar dolgo deklamacijo tudi naučili in jo
Osredotočili smo se na točke, ki bi bile predstavili staršem na zaključni prireditvi.
zanimive za turista, ki bi obiskal naš kraj.

Otroci in vzgojiteljici iz skupine Žogice

Ob cesti med Fužinami in Sovodnjem
popotnika pozdravijo domačije vasi Hobovše,
ki so bile v preteklosti priče živahnega gospo
darskega življenja. Rudnik bakra, žage na
vodni pogon, kovaška obrt, tovorništvo in
prevozništvo s Kranjskega na Tolminsko so
ljudem dajali kruh. V letih pred prvo svetovno
vojno so zgradili cesto, ki je ljudi povezala s
kraji v dolini.
Foto: A. Bogataj

Kam
junija in julija?
• 23. junij ob 19. uri: Sveta maša za domovino v cerkvi sv. Martina, Poljane.

Obnovljena kapelica v
Hobovšah

Nova kapelica v Hobovšah je posvečena
Mariji Pomočnici
Od letošnje pomladi je ta kraj bogatejši
za versko-kulturni spomenik. To je kapelica,
posvečena Mariji Pomočnici, ki stoji visoko
nad reko Hobovščico ob stari pešpoti med
Kočarjevo in Jeričevo domačijo, ki pelje naprej
do starooseliških hiš in farne cerkve. Leži na
Kočarjevi zemlji, postavil jo je lastnik pred
davnimi časi. Vzrok za to ni znan, po ustnem
izročilu jo je postavil gospodar po srečni vrnit
vi iz prve svetovne vojne pred sto leti. Božji
materi Mariji se je z njo zahvalil za varstvo in
blagoslov.
Stojan Poljanšek (1957), sedanji gospodar na Kočarjevem domu, je iz propadajoče
kapelice pred mnogimi leti rešil Marijin kip in
nabožne table ter začel obnovo, ko je zmogel
pokriti stroške. Z deli je pričel pred desetimi leti,
večino je opravil sam. Očistil je okolico in razširil
pot za lažji dostop. Vsa zidarska dela (znotraj
in zunaj) je opravil sam. Obnovil je nekdanjo
opremo, dodal je železen križ iz masivnega
železa, ki so ga mu podarili prijatelji motoristi
iz dalmatinskega mesta Vodice. Fresko na
notranji steni je izdelal sosed Niko Kosmač.
Opravljena dela je blagoslovil oseliški
župnik Janez Cerar in povabil številne prisotne
k obiskovanju kapelice, ki stoji sredi širnih gozdov in prelepih razgledov.
Sosedje in prijatelji od drugod so se z
veseljem odzvali vabilu in se zadržali na
družabnem srečanju.
Anton Bogataj
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GORENJA VAS

sobota, 24. junija 2017
ob 19. uri sveta maša za domovino
ob 20. uri prireditev s kulturnim programom na Trgu Ivana Regna
YSULPHUXGHçMDERSULUHGLWHYY6RNROVNHPGRPX
6ODYQRVWQLJRYRUQLNERGU%RJGDQ)LOLSLĀ

POLJANE

petek, 23. junija 2017
ob 19. uri sveta maša za domovino
ob 20. uriNXOWXUQLSURJUDPVSRGHOLWYLMRSUL]QDQMLQNUHVRYDQMHPREOLSLVDPRVWRMQRVWL
YSDUNXVUHGL3ROMDQ YSULPHUXGHçMDERSULUHGLWHYYGYRUDQLNXOWXUQHJDGRPD
nedelja, 25. junija 2017
ob 6. uriSRKRGL]SUHGIDUQHFHUNYHY3ROMDQDKNSROMDQVNLPSRGUXçQLFDP
ob 8. uriNROHVDUMHQMHL]SUHG*RVWLOQHQD9LGPXNSROMDQVNLPSRGUXçQLFDP

NOVA OSELICA

sobota, 24. junija 2017
ob 19.30 sveta maša za domovino
SRPDåLSULUHGLWHYVNXOWXUQLPLQ]DEDYQLPSURJUDPRP

JAVORJE

nedelja, 25. junija 2017
ob 10. uri sveta maša za domovino
po maši kratek kulturni program
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