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GLASILO OBČINE
GORENJA VAS
- POLJANE

• Cene odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih voda z majem višje
• Nad prehitre voznike z novim radarjem
• 20 let Plesne skupine Step
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Iz županovega
dnevnika
• 1. 4. – Na
odprtju novih
proizvodnih prostorov podjetja Hiplex v Todražu.
• 1. 4. – Na
uvodu šahovskega
turnirja za pokal
Poljanske doline
v Poljanah.
• 4. 4. – Nov pravilnik za šport nam
je predstavil strokovnjak s tega področja.
Pravilnik je sedaj že sprejet in usklajen z
državnim pravilnikom in zakonom.
• 6. 4. – Na Visokem sem sprejel profesorje Filozofske fakultete iz Ljubljane,
navdušeni so bili nad videnim in se dva dni
zadržali v naši dolini.
• 7. 4. – Podpisal sem pogodbe o najemu
prostorov MORS v Todražu z ministrico za
obrambo go. Andrejo Katič.
• 12. 4. – Podpisal sem sporazum o sofinanciranju projekta protipoplavne varnosti
v Poljanah z ministrico za okolje in prostor
go. Ireno Majcen.
• 18. 4. – Sprejel sem našo obetavno
smučarko, državno prvakinjo v veleslalomu
in podprvakinjo Rebeko Oblak iz Gorenje
vasi ter Sandro Možina iz Leskovice, ki je
na specialni olimpijadi prejela bronasto
medaljo v alpskem smučanju.
• 19. 4. – Na sestanku z DRSI na lokaciji
bodočega krožišča v Poljanah. Potrudili se
bomo, da bi čim prej dobili zeleno luč za
projektiranje.
• 21. 4. – Na ogledu zapuščenega objekta
bivše ZSMS v Žirovskem vrhu z našim poslancem Žanom Mahničem in s predstavniki
ŠOS-a, TD Žirovski Vrh in Občine Žiri.
TD Žirovski Vrh bi ga rad dobil v last in
upravljanje.
• 22. 4. – Na pohodu po Meteoritkovi
poti v Javorjah, kjer so PŠ Javorje, TD Stari
vrh, Drmotovi in domačini pripravili res lep
dogodek. Povabim na ogled …
• 25. 4. – Na sestanku na DRSI glede
naših projektov, ki so v teku: Gorenja
vas–Todraž, Trebija–Sovodenj, odcep za
Dobje. Oddal sem ločeni projektni nalogi
Krožišče Poljane in Rekonstrukcija odseka
Gorenja vas–Hotavlje.
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Uvodnik

Spoštovane bralke, dragi bralci!
Pred vami je majska, letošnja že četrta
številka Podblegaških novic. Glede na vsebino
bi jo čisto lahko naslovili z: V akciji!
Tla nove telovadnice se v teh dneh utrjujejo s
piloti, mladina je pomagala čistiti revir ribičem
z Visokega, vabimo na kar dva aktivna tedna
na Škofjeloškem – Teden obrti in podjetništva
in takoj za njim na Teden podeželja.
Predstavljamo intervju z mlado obetavno
skakalko Niko Križnar, ki pravi: »Če v tem uživaš,
to počni.« Kar so ob 20-letnici delovanja dokazala
tudi dekleta Plesne skupine Step, katerih slovesnost
smo obiskali v začetku maja. Najprej sploh ni bilo
mišljeno, da bi osnovnošolske plesalke nadaljevale
s to dejavnostjo skozi srednjo šolo, fakulteto …
Pa se je izkazalo popolnoma drugače: če v nečem

uživaš, to res rad in z veseljem počneš.
In se seveda prav tako rad ozreš na vse
doživeto. Kot se je naš sogovornik Jurij Kumer s
Hotavelj, ki je aprila napisal rodoslovno knjigo,
v kateri je preveril ne le svoje življenje, pač pa
korenito tudi svoje prednike.
Uživali smo tudi v mnogih športih aktivnostih, pohodih, kolesarjenju, kar smo strnili v
številne prispevke – pa se sezona tovrstnih
prireditev še niti ni dobro začela. Uživali, upam,
da boste tudi vi ob prebiranju naslednjih strani
– ob čemer vam želim mirno in zanimivo branje
brez naglice … Ta ni priporočljiva še nekje – na
naših cestah, na katerih nas lovi nov radar. No,
predvsem mimo tega, nikarte (!) prehitro.
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 04/5183-100 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: 20. junija
Vaše prispevke za naslednjo številko Podblegaških
novic pošljite do 8. junija 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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NUSZ

Odmera v letu 2017

Določanje kriterijev za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
(NUSZ) je na podlagi Zakona o stavbnih zemljiščih v pristojnosti občin, ki to
področje urejajo z odloki občinskih svetov. Na višino nadomestila vpliva površina
objektov ali nezazidanih stavbnih parcel, komunalna opremljenost lokacije in
območje, v katerega nepremičnina sodi.

Javna razgnitev podatkov
za odmero NUSZ v letu 2017
Občina Gorenja vas - Poljane obvešča, da bo v
času od 29. maja do 27. junija 2017 v prostorih
občinske uprave Občine Gorenja vas - Poljane
v času uradnih ur potekala javna razgrnitev
podatkov za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2017.
Med javno razgrnitvijo bo lastnikom omogočen
vpogled v evidenco zazidanih in nezazidanih
stavbnih zemljišč, posodobljeno s podatki
registra nepremičnin REN, katerega vodi
Geodetska uprava RS.
Zavezanci, pri katerih se podatki za odmero
NUSZ v tekočem letu spreminjajo, bodo prejeli
tudi pisna obvestila z navodili za predhodno
najavo udeležbe na javni razgrnitvi.

Skladno z navodili ministrstva za okolje
in prostor in glede na določbe Zakona o graditvi objektov so občine pri pripravi evidenc
za odmero NUSZ dolžne upoštevati podatke iz uradnih evidenc, torej katastra stavb,
zemljiškega katastra in registra nepremičnin
(REN). S tem namenom bodo obstoječe
evidence za odmero nadomestila za leto 2017
za območje Občine Gorenja vas - Poljane v
celoti posodobljene s podatki REN-a, ki se
upošteva kot uradna evidenca o površinah
stavb in stavbnih delov. Pri tem se za odmero
NUSZ upošteva neto tlorisna površina vseh
zaprtih prostorov stavbe, ki je seštevek vseh
zaprtih površin prostorov stavbe. Skrbnik podatkov REN je Geodetska uprava RS, v njeni
najbližji škofjeloški izpostavi pa lahko lastniki
nepremičnin uskladijo morebitne nepravilnosti
glede površin svojih stavb.

Oprostitev plačila NUSZ
Občinska uprava Občine Gorenja vas Poljane posebej obvešča, da lahko lastniki
novozgrajenih stanovanjskih objektov na občino
vložijo vlogo za petletno oprostitev plačila
NUSZ. Plačila so na osnovi oddane vloge
oproščeni tudi prejemniki socialnih pomoči
Centra za socialno delo in lastniki objektov, ki so
jih prizadejale elementarne nesreče.
Obrazec vloge za oprostitev je zavezancem na
voljo na spletni strani občine v rubriki Obrazci,
vloge, dokumenti/Nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča NUSZ.
Zavezanci za plačilo NUSZ bodo v juniju
po pošti prejeli informativne izračune NUSZ
za leto 2017. Istočasno bo potekala tudi javna
razgrnitev evidenc za odmero NUSZ v Občini
Gorenja vas - Poljane, med katero bodo zavezanci lahko v evidencah predhodno preverili
podatke o svojih nepremičninah.
Občinska uprava
Občine Gorenja vas - Poljane

Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda

Telovadnica

Obveščamo vas, da so se s 1. majem 2017 spremenile
obračunske cene storitev odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih voda. Cene so sestavljene iz cen infrastrukture
in cen storitev, njihovo oblikovanje je določeno z državno
uredbo o metodologiji za oblikovanje cen.

Mesec po pripravljalnem začetku del za novo telovadnico
pri gorenjevaški osnovni šoli sledov o starem objektu skorajda ni več.

Tla bodo utrdili
Cene storitev
se z majem zvišujejo s 46 piloti

M. B.
Foto: D. P.

Kljub prizadevanjem in 60-odstotni subvenciji omrežnin nam ni uspelo, da bi cene ostale nespremenjene. Novi ceni omrežnin za vodomere
nazivnega primera do vključno DN 20 (z že upoštevano 60-odstotno
subvencijo občine) znašata 4,5157 evra/mesec za odvajanje in 0,4890
evra/mesec za čiščenje oz. skupaj 5,0047 evra/mesec, kar je za nekaj
manj kot 1,53 evra več od starih cen (3,4752 evra/mesec za odvajanje
in 0,00 evra/mesec za čiščenje (poračun 2015). Cena storitev odvajanja
se ne spreminja (0,1945 evra/m3), cena čiščenja pa se povečuje za 0,07
evra/m3. Vse cene so brez 9,5-odstotnega DDV.

10. aprila so se začela izvajati pripravljalna dela in organizacija
gradbišča. Postavili so gradbiščno tablo, gradbiščno ograjo, uredili nov
varen dostop za šolarje in dovozno rampo.
Rušitvena dela so vključevala odstranitev notranje in zunanje opreme
in naprav. Sledilo je rušenje konstrukcije dvorane: odstranitev strehe,
rušenje jeklenih in betonskih nosilcev, odstranitev stavbnega pohištva,
rušenje zunanjih in notranjih AB ter zidanih sten.
Izvajalec del zdaj gradi pilote za utrditev temeljnih tal. Zgraditi jih je
treba 46, in sicer največ do 14 metrov globine. Predvidoma bodo končani
junija, nato pa bo sledila gradnja temeljne plošče ter inštalacij v njej.

Primerjava z MKČN

Primerjava s stroški individualnih sistemov za čiščenje komunalnih odpadnih voda: stroški gospodinjstva, vezani na odvajanje in
čiščenje komunalnih odpadnih voda, niso zanemarljivi tudi v primeru
čiščenja na lastni mali komunalni čistilni napravi (MKČN). Vzorčni
izračun omrežnine za čiščenje za malo komunalno čistilno napravo
(4–6 populacijskih enot, upoštevana nabavna vrednost z vgradnjo
4.000 evrov, življenjska doba 25 let) je 13,33 evra/mesec. Stroški
storitev (stroški, povezani z električno energijo, vzdrževanjem (brez
dela lastnika) in odvozom mulja (enkrat na tri leta) ter servisnim
vzdrževanjem) pa so odvisni od tipa MKČN in se pri večini gibljejo
nad 10 evrov/mesec.
V primeru nejasnosti smo vam na voljo na tel. št. 04/51-83-122.
Dr. Kristina Knific, višja svetovalka

Izvajalec v tem času gradi pilote za utrditev temeljnih tal.
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Dimnikarske storitve

30. junija se izteče rok za izbiro izvajalca
S 1. januarjem je stopil v veljavo nov Zakon o dimnikarskih storitvah. Ta ureja
način izvajanja dimnikarskih storitev in plačilo zanje, pogoje in postopke za
pridobitev licenc za izvajanje ter dovoljenj za opravljanje dimnikarskih storitev,
naloge dimnikarske družbe in dimnikarja, obveznosti uporabnika dimnikarskih
storitev ter druge zadeve, povezane z dimnikarskimi storitvami.
Kdo je uporabnik dimnikarskih storitev?
Uporabnik je oseba, ki je lastnik
nepremičnine, za katero se uporablja mala
kurilna naprava, pomožna naprava, dimovodna
naprava ali prezračevalna naprava. Posebnosti
glede uporabnikov v večstanovanjskih stavbah
določa Zakon v 3. členu.
Po 18. členu Zakona mora uporabnik dimnikarskih storitev: izbrati dimnikarsko družbo,
omogočiti prvi pregled za novo vgrajeno malo
kurilno napravo, omogočiti vpis male kurilne
naprave v evidenco, dovoliti izvajanje dimnikarskih storitev, omogočiti pregled pred uporabo malih kurilnih naprav ob spremembah pri
malih kurilnih napravah, vgradnji novih naprav
in začetku obratovanja neaktivnih naprav, eno
leto hraniti zapisnik o izvedenem pregledu.
Na podlagi odločbe pristojne inšpekcije
mora odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti.
Termin izvajanja storitev: Svoj obisk mora
dimnikar napovedati sedem dni vnaprej (28. člen
Uredbe). Uporabniku mora biti dana možnost
prestavitve termina in možnost dogovora o uri
izvedbe storitve. Vsak uporabnik lahko storitev
dimnikarske službe tudi sam naroči.
Kdo lahko izvaja dimnikarske storitve?
Zakon uvaja koncesioniran način izvajanja
dimnikarske službe, kar pomeni, da uporabnik lahko sam izbere kateregakoli izvajalca s
Seznama dimnikarskih družb (Tabela 1, popolni
seznam je objavljen na spletni strani MOP:
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/
dimnikarska_dejavnost/#c18301). Rok za izbiro
je do 30. junija tekočega leta za obdobje, ki traja
od 1. julija tekočega leta za obdobje najmanj
12 mesecev.
Dosedanji koncesionar Dimnikarstvo Domen
Verač, s. p., Za Savo 1, 1430 Hrastnik, nima več
dovoljenja za opravljane dimnikarskih storitev,
nov koncesionar za območje Občine Gorenja
vas - Poljane še ni izbran, zato uporabniki
storitev izberemo izvajalca s Seznama
dimnikarskih družb.
Določanje cen dimnikarskih storitev
Cene dimnikarskih storitev določi Vlada
RS s sklepom. Zadnji veljavni cenik – Sklep o

ceniku dimnikarskih storitev (Uradni listi RS,
št. 57/2010). Cene veljajo od 17. 7. 2010 za vsa
dimnikarska območja v Sloveniji.
Kaj obsegajo dimnikarske storitve?
Dimnikarske storitve obsegajo pregledovanje malih kurilnih naprav in z njimi pove
zanih dimnih vodov zračnikov in pomožnih
naprav, čiščenje malih kurilnih naprav in z
njimi povezanih dimnih vodov, zračnikov in
pomožnih naprav, odstranjevanje katranskih
oblog in izvedba protikorozijske zaščite,
pregledovanje in čiščenje zračnikov, izvajanje
meritev obratovalnega monitoringa emisij snovi
v zrak iz malih kurilnih naprav in informiranje
uporabnikov storitev javne službe o energetski
učinkovitosti malih kurilnih naprav, posredovanje podatkov o malih kurilnih napravah
za vpis v evidenco kurilnih naprav (5. člen
Uredbe).
Prvi pregled se opravi na novih ali rekonstruiranih napravah zaradi preverjanja, ali
so vgrajene v skladu s projektno dokumentacijo oziroma predpisi. Če so naprave vgrajene
neoporečno, pristojna dimnikarska služba izda
pozitivno poročilo o prvem pregledu naprav, s
katerim lastnik izkazuje primernost vgrajenih
naprav. Namen teh pregledov je preprečiti, da
bi bile na novo vgrajene naprave napačno vgrajene, preprečiti vgrajevanje naprav, ki kot tipski
proizvod presegajo mejne vrednosti emisij,
zagotoviti potrebne evidence o napravah,
ugotoviti odgovorne osebe. Koncesionar mora
izdati poročili o prvem pregledu. Prvi pregled
praviloma naroči investitor ali v njegovem
imenu pooblaščena oseba.
Izredni pregled se opravi praviloma po
naročilu pristojnega inšpektorja (lahko tudi po
naročilu uporabnika), s katerim se opravi enak
postopek kot pri novih napravah, le da gre
za preverjanje primernosti obstoječih naprav.
Preverja se, ali so obstoječe naprave primerne
za obratovanje. Koncesionar izda poročilo o
izrednem pregledu naprav. V kolikor naprave
niso primerne, mora v poročilu podati nepravilnosti in izdati pisno opozorilo z rokom odprave
pomanjkljivosti.
Redni letni pregled se opravi periodično

Tabela 1: Seznam izvajalcev dimnikarskih storitev iz upravnih enot Škofja Loka, Kranj in Logatec
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zaradi ugotavljanja morebitnih nepravilnosti
na obstoječih napravah. Gre za ugotavljanje
morebitnih sprememb v pogojih obratovanja,
morebitnih poškodb na napravah, ustreznosti
dovoda zraka itd. Za neoporečne naprave
uporabnik prejme pozitivno poročilo, v primeru ugotovljenih nepravilnosti pa negativno
poročilo o letnem pregledu in pisno opozorilo
z navedbo roka odprave pomanjkljivosti. Namen pregleda je preprečevanje obratovanja
obstoječih naprav s pomanjkljivostmi zaradi
dotrajanosti naprav, poškodb zaradi obratovanja, vremenskih vplivov in spremenjenih
okoliščin s strani uporabnika, kar ima lahko za
posledico nezanesljivosti obratovanja naprav
in zmanjšanje varnosti. Kakšne so obveznosti
uporabnika?
Meritve emisij dimnih plinov se opravijo
zaradi preverjanja, ali kurilne naprave presegajo predpisane mejne vrednosti izpustov.
Poleg tega so rezultati meritev pokazatelj,
kako so naprave vzdrževane, kar je še posebej
pomembno za kurilne naprave, odvisne od zraka
v prostoru, kot so npr. bivalni prostori. Izvajalec
dimnikarske službe je dolžan izdati predpisano
poročilo o meritvah in uporabnika seznaniti z
rezultati meritev. Če izpusti iz kurilnih naprav
presegajo mejne vrednosti, je dimnikar dolžan
uporabniku izdati pisno opozorilo in mu podati
rok za odpravo pomanjkljivosti. Namen meritev
emisij dimnih plinov je preprečiti, da bi se
vgrajevale kurilne naprave, ki presegajo mejne
vrednosti, da se zagotovi njihovo vzdrževanje
in nastavitev parametrov zgorevanja tudi z
vidika varstva okolja, česar sam uporabnik ne
more preveriti.
Mehansko (in tudi kemično) čiščenje je
namenjeno odstranjevanju saj, katranskih in
drugih oblog s površin naprav, ki pridejo v kontakt z dimnimi plini ali ostanki zgorevanja.
Vodenje evidenc: koncesionar je dolžan
zbirati evidence s področja dimnikarske
službe, kot so podatki o napravah, izmerjenih
emisijah, opravljenih in neopravljenih storitvah
dimnikarske službe, pritožbah uporabnikov ...,
ki so pomembne za zagotovitev nadzora nad
napravami in koncesionarji ter za zagotavljanje
doseganja ciljev te javne službe. Podatke o malih kurilnih napravah in izvedenih storitvah je
koncesionar dolžan posredovati ministrstvu.
Primer dimnikarskih storitev za kurilne
naprave do 50 kW toplotne moči, ki so praviloma vgrajene v individualnih stanovanjskih

objektih (vir Pravilnik 1 in Pravilnik 2):
• Kurilna naprave na trdno gorivo, ki redno
obratujejo, je potrebno očistiti v času kurilne
sezone štirikrat in opraviti enkrat na leto letni
pregled.
• Kurilne naprave na biomaso, katerih izkoristek je nad 80 odstotkov, je potrebno očistiti
dvakrat v času kurilne sezone in enkrat na leto
opraviti letni pregled.
• Kurilne naprave na olje je potrebno očistiti
enkrat na kurilno sezono, letni pregled opraviti
enkrat na leto in opraviti enkrat na leto meritve
emisij dimnih plinov.
• Za kurilne naprave na plin z atmosferskim
gorilnikom je potrebno opraviti letni pregled
in enkrat na leto pregledati meritve emisij
dimnih plinov in čiščenje dimovodnih naprav
po potrebi.
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zgoraj navedene uredbe opravlja:
• področje varstva okolja: inšpekcija,
pristojna za varstvo okolja (Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje, Območna enota Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, tel. št. 04/231-9133, e-naslov: kranj.irskgh@gov.si),
• področje požarne varnosti: inšpekcija,
pristojna za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat
RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, Izpostava Gorenjska, Nazorjeva
ulica 1, 4000 Kranj, tel. št. 04/281-73-10; enaslov: gorenjska.irsvndn@mors.si),
• področje varovanja človekovega zdravja: inšpekcija, pristojna za zdravje (Zdravstveni
inšpektorat RS, Območna enota Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, tel. št. 04/231-91-40;
e-naslov: gp-oekr.zirs@gov.si),
• področje cen: inšpekcija, pristojna za trg
– Tržni inšpektorat (Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo – Tržni inšpektorat RS,
Območna enota Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, tel. št. 04/231-93-34; e-naslov: kranj.
tirs@gov.si).
Predpisi, ki urejajo področje dimnikarskih storitev:
• Zakon o varstvu okolja,
• Zakon o dimnikarskih storitvah,
• Uredba o načinu, predmetu in pogojih
izvajanja obvezne državne gospodarske javne
službe izvajanja meritev, pregledovanja in
čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite
rabe energije, varstva človekovega zdravja in
varstva pred požarom,
• Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju
javne službe izvajanja meritev, pregledovanja
in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov,
• Sklep o ceniku dimnikarskih storitev,
• Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in
srednjih kurilnih naprav,
• Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih
za njegovo izvajanje,
• Zakon o gospodarskih javnih službah.

Merjenje hitrosti

Na terenu že novi radar

Skupna občinska uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Vrhnika,
Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Borovnica, Log
- Dragomer in Horjul bo odslej poleg že obstoječega stacionarnega merilnika
hitrosti uporabljala tudi nov stacionarni merilnik hitrosti motornih vozil.
Ta se od starejšega razlikuje predvsem v
tem, da je bistveno manjši. Ob meritvah bo
postavljen na trinožnem stojalu ter tako bolj
prilagodljiv pri postavitvi na mestih, kjer ne
moremo uporabljati starega merilnika, ki je
nameščen v osebnem vozilu. Uporabljati se bo
pričel maja.
Novi samodejni merilnik hitrosti se bo
uporabljal predvsem na krajih, kjer zaradi
neprimernih parkirnih mest ne moremo uporabljati starega merilnika, ki je vgrajen v vozilu
Fiat Panda. Kraji, kjer bo uporabljen, so tako
predvsem središča naselij, kraji v bližini šol,
vrtcev, cerkva ter drugih objektov, kjer je več
pešcev in kolesarjev, oziroma kraji, kjer je
povečana prisotnost najbolj ranljivih kategorij
udeležencev v cestnem prometu.
Mesta merjenj bodo izbrana skupaj s
predstavniki Svetov za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu, predstavniki občin, policisti
ter tudi na podlagi predlogov občanov.
Predvidevamo, da bodo z novim sistemom
še bolj učinkovito varovane najbolj ranljive sku
pine udeležencev v cestnem prometu ter da bo
nov radar prispeval k dvigu kakovosti bivanja
občanov, saj je hitrost po vseh kazalnikih eden
izmed poglavitnih razlogov za hujše prometne
nesreče v naseljih.
Medobčinski inšpektorat

Tudi na območju naše občine je že v uporabi
nov stacionarni radar.

Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, na podlagi 50. in 60. člena
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12) objavlja

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI
dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Poljane nad Škofjo Loko
za del POL-13 – širitev stanovanjskega zaselka Dobenska Amerika.
I.
Občina Gorenja vas - Poljane obvešča vse občane, da javno razgrinja dopolnjeni osnutek Odloka o
Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Poljane nad Škofjo Loko: za enoto urejanja POL-13, ki
obsega širitev stanovanjskega zaselka Dobenska Amerika.
II.
Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224
Gorenja vas (sejna soba, prvo nadstropje) v poslovnem času občinske uprave.
Javna razgrnitev bo trajala od 19. 5. 2017 do vključno 28. 6. 2017.
III.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, 21. junija 2017, ob 16.30 na
sedežu Občine Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, Gorenja vas.
IV.
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani na naslov občine posredujejo pisne pripombe in predloge
k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Poljane
nad Škofjo Loko za enoto urejanja POL-13 ali pa jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb.
Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
V.
To javno naznanilo se objavi na spletu, na oglasni deski Občine Gorenja vas - Poljane in v glasilu občine
Podblegaške novice.
Gorenja vas, 19. 5. 2017

Župan Milan Janez Čadež

Kristina Knific
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Ribiška družina Visoko

Očistili revir, opozarjajo na onesnaženja voda
Člani ribiške družine Visoko so redno čiščenje svojega revirja, ki se na Poljanski Sori razteza od jeza na Hotavljah do mostu v vasi Log, izvedli že v začetku
aprila. Na obrežju so našli najrazličnejše vrste odpadkov, opozarjajo pa tudi
na problem gnojenja ob priobalnih pasovih.

Kranj, glede vpliva gnojenja na reke pravi, da
so kmetje, ki so vključeni v kmetijske ukrepe,
na izobraževanjih poučeni o pravilni izvedbi
gnojenja in se morajo tega tudi držati. Na njih
poudarjajo pomen dobrih kmetijskih praks in
posebno pozornost namenjajo uredbam na vodovarstvenih območjih. Količina uporabljenega
gnojila mora biti skladna z dovoljeno količino
vnosa na določeno površino zemljišča. Pri tem
velja pravilo navzkrižne skladnosti: glede na
število živali in površino kmetijskih zemljišč
v obdelavi se izračuna količina pridelanega
gnojila, ki se lahko nanese v določenem obdobju. Pri tem je kmetom v pomoč kmetijska
svetovalna služba, po potrebi pa to nadzira
inšpekcija za kmetijstvo.

Vzroki za onesnaženje voda številni
Tudi podmladek Ribiške družine Visoko je pomagal čistiti revir.
Čistilne akcije se je 1. aprila v dopoldanskih urah udeležilo okoli 40 od približno 60
članov društva. Ob obrežjih Sore so naleteli na
precejšnjo količino različnih odpadkov, med
njimi izstopa odpadni gradbeni material. Nekdo
je po bregu stresel večjo količino pokvarjenega mesa, našli pa so celo vrečko z mrtvimi
mačkami. Opažajo, da je plastike v primerjavi
s prejšnjimi leti manj.

Za vključevanje krajanov v akcijo

Kot je povedal gospodar ribiške družine
Franc Dolenec, v tem letnem času velik problem
predstavlja intenzivno gnojenje z gnojnico, ki
prodira v strugo in zaradi katere je dno reke
potemnelo. Po pravilih naj bi bil varovalni
pas za gnojenje 15 metrov odmaknjen od reke
1. reda (kar Sora je), na pritokih pa sedem

metrov. Vendar se v praksi teh določil ne
držijo vsi, še posebej v odročnejših predelih,
kjer ni nadzora. V tem času poteka drst sulca,
njegovo razmnoževanje je zato oteženo. Dolenec je izrazil željo, da bi v prihodnosti čistilno
akcijo razširili tudi v naselja ob Sori in vanjo
vključili krajane. Ribiče je pri čiščenju podprla
gorenjevaška občina z vrečami za smeti in
odvozom nabranih odpadkov. Ker se s 1. aprilom začne ribolovna sezona, so ribiči prevzeli
letne karte. Po čiščenju so imeli še občni zbor,
na katerem so izvolili novega predsednika
Mirka Horvata.

KGZ Kranj – priobalnim pasovom
posvečajo posebno pozornost

Tomaž Cör, vodja oddelka za kmetijsko
svetovanje na Kmetijsko-gozdarskem zavodu

Do onesnaženja struge sicer lahko pride iz
različnih vzrokov. Do razrasta alg na podlagi
dušika pride tudi zaradi izpustov iz industrijskih
obratov ali zasebnih hiš in različnih naravnih
pojavov, nizkega vodostaja itd. Med drugim so
ponekod po Sloveniji opazili, da nepooblaščene
osebe, ki niso nujno kmetje, s svojo mehanizacijo praznijo hišne greznice in vsebino
spuščajo v vodotoke. Tako po Cörovem mnenju
ne gre iskati vzrokov samo pri kmetih. Kot
opaža, v zadnjih letih na območju KGZ Kranj
ne beležijo večjih problemov zaradi gnojenja,
npr. poginov rib. Če pa bi posamezniki opazili
resnejše kršitve dobre kmetijske prakse, svetuje,
naj se obrnejo nanje ali na inšpektorat, da bodo
ustrezno ukrepali. Želi si tudi dialoga z ribiči in
drugimi zainteresiranimi, predvsem konstruktivnih predlogov za izboljšanje dosedanjega
stanja na področju usklajevanja kmetijstva in
varstva narave.
Jure Ferlan

11. Teden obrti in podjetništva na Loškem
Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka in Razvojna agencija Sora
bosta ob finančni podpori vseh občin na Škofjeloškem od 20. do 26. maja ponovno pripravili bogat program dogodkov tradicionalnega, letos že 11. Tedna
obrti in podjetništva na Loškem – TOP 2017.

Program dogodkov:

• Pohod obrtnikov in podjetnikov se je že
odvijal v soboto, 20. maja, do 26. maja pa se bodo
zvrstili še dogodki, ki jih predstavljamo spodaj.
• Strokovno predavanje: Kako bančnik
vidi obrt in družinsko podjetje?
Ponedeljek, 22. 5., ob 17. uri, Galerija F.
Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka
• Fotografska razstava obrtnikov in
podjetnikov
Ponedeljek, 22. 5., ob 20. uri, Sokolski
dom, Mestni trg 16–17, Škofja Loka, odprtje
• Predavanje: ko vas obišče davčni
inšpektor
Torek, 23. 5., ob 17. uri, Šolski center
Škofja Loka, Podlubnik 1b, Škofja Loka
(predavalnica C099)
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• Svetovanje za podjetnike začetnike:
Gremo mi na svoje!
Sreda, 24. 5., ob 17. uri, Velika sejna soba
OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2a, Škofja Loka
• Razstava izdelkov dijakov Šolskega
centra Škofja Loka s podelitvijo nagrad
OOZ Škofja Loka
Sreda, 24. 5., ob 18. uri, Sokolski dom,
Mestni trg 16–17, Škofja Loka, odprtje
(ogled razstave je mogoč do 4. 6. 2017)
• Dobimo se v Coworking centru lokomotiva Škofja Loka
Četrtek, 25. 5., ob 19. uri, Lokomotiva,
inkubator in Coworking center, Mestni trg 38,
Škofja Loka
• Dan odprtih vrat Kreativnega centra
Mizarnica Žiri

Četrtek, 25. 5., ob 18. uri, Kreativni center
Mizarnica, Loška cesta 70, Žiri
• Predstavitev in ogled podjetja Lesko
Žiri, d. o. o.
Četrtek, 25. 5., ob 19. uri, LESKO Žiri, d.
o. o., Pot v Skale 10, Žiri
• Obrtniška tradicija v Železnikih
do današnjih dni: strokovno vodenje po
Muzeju Železniki
Petek, 26. 5., ob 19. uri, Muzej Železniki,
Na Plavžu 58, Železniki
Obvezne prijave na dogodke in dodatne
informacije:
Razvojna agencija Sora, d. o. o., Poljanska
cesta 2, 4220 Škofja Loka, tel. 04/50-60-220,
e-pošta: info@ra-sora.si, www.ra-sora.si.
Območna obrtno-podjetniška zbornica
Škofja Loka, Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka,
tel. 04/50-60-200, e-naslov: ooz.sk.loka@siol.
net, www.ooz-skofjaloka.si.

15. Teden podeželja na Loškem

Tržnice, ekskurzije, strokovni posveti …

Foto: arhiv RAS

Od 3. do 10. junija Razvojna agencija Sora v sodelovanju z drugimi institucijami in društvi na Škofjeloškem organizira že 15. Teden podeželja na Loškem,
katerega namen je promocija podeželja, dejavnosti na podeželju ter predstavitev
rezultatov razvojnih aktivnosti na Škofjeloškem.

Blegaške sinice na Tednu podeželja 2016
Teden podeželja pričnemo v soboto, 3. junija, v Škofji Loki s Tržnico kmetijskih pridelkov
in izdelkov in zaključujemo naslednjo soboto,
10. junija, s tržnico v Gorenji vasi. V tem
tednu pa za vse obstoječe ponudnike kmetijskih
proizvodov in tiste, ki o registraciji dodatne
dejavnosti na kmetiji še razmišljajo, v torek,
6. junija, organiziramo brezplačni strokovni
posvet na temo dopolnilnih dejavnosti, kjer bo
predstavljena uredba o dopolnilnih dejavnostih, govora bo o davkih v kmetijstvu, vsebino
posveta pa bosta s predstavitvijo osnov dobre
higienske prakse in postopki inšpekcijskega nad
zora nadgradili tudi predstavnici Uprave RS za

Škofjeloškem, njihove izkušnje in način trženja,
pa lepo vabljeni na ekskurzijo z vodenimi
predstavitvami v soboto, 10. junija. Obiskali
bomo ponudnike, ki se ukvarjajo s predelavo
lesa, peko kruha in peciva, predelavo sadja
in zelenjave, zeliščarstvom, predelavo mesa
in izdelavo testenin, se med tem razvajali še
z Okusi loškega podeželja in ob zaključku
spoznali Turistično informacijsko točko v
Muzeju Železniki ter ustvarjalke domače in
umetnostne obrti.
Prispevek udeležencev ekskurzije znaša 10
evrov za kosilo, ostale stroške avtobusnega
prevoza, predstavitve kmetij, TIC-a ter pokušin
izdelkov krije Razvojna agencija Sora. Prijave
na ekskurzijo zbira Razvojna agencija Sora,
e-naslov: kristina.miklavcic@ra-sora.si in tel.
št. 04/50-60-225.

Dan odprtih vrat čebelarjev

varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
Vsi zainteresirani lahko že pred posvetom
pošljejo vprašanje, ki se nanaša na teme posveta
na Razvojno agencijo Sora, na e-naslov: kristina.miklavcic@ra-sora.si ali pokličejo na tel.
št. 04/50-60-225. Na vprašanja bodo odgovorile
strokovnjakinje na posvetu.

Delo ponudnikov
bo predstavljeno na ekskurziji

Če bi radi spoznali delo posameznih že
uveljavljenih ponudnikov, nosilcev dopolnilnih
dejavnosti in osebnega dopolnilnega dela na

Ta dan bodo čebelarji Čebelarskega društva
Škofja Loka odprli vrata svojega Doma
čebelarjev v Brodeh in vam predstavili svoje
dejavnosti, dom, zeliščni vrt, prikazali točenje
medu, izvedli ustvarjalne delavnice z voskom,
svetovali o čebelarstvu in vam med ponudili
tudi v pokušino.
Podrobnejši program posameznih dogodkov
15. Tedna podeželja na Loškem lahko dobite
na Razvojni agenciji Sora, Poljanska cesta 2,
Škofja Loka, lahko pa si ga preberete tudi na
spletni strani www.ra-sora.si in http://babicadedek.ra-sora.si. Posamezni dogodki so navedeni
tudi v koledarju dogodkov teh Podblegaških
novic. Dodatne informacije so na voljo na tel.
št. 04/50-60-225.
Kristina Miklavčič, Razvojna agencija Sora

Praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

Redno praznjenje najmanj enkrat na tri leta
Greznice in male komunalne čistilne naprave (MKČN) je potrebno prazniti
najmanj enkrat na tri leta, lahko tudi pogosteje. Čiščenje komunalnih odpadnih
voda in blata se izvaja na čistilni napravi (ČN) Gorenja vas.
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode (Uradni list RS št. 98/2015, v
nadaljevanju Uredbe) določa, da prevzem in
odvoz komunalne odpadne vode, ki se zbira v
nepretočnih greznicah, prevzem in odvoz blata
iz malih komunalnih čistilnih naprav do 50
populacijskih enot (PE) ter pretočnih greznic
lahko izvaja le izvajalec gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalnih in
padavinskih voda. Na območju Občine Gorenja vas - Poljane je to režijski obrat občine.
Pogostost praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav je najmanj enkrat na tri
leta (redno praznjenje), pri malih komunalnih
čistilnih napravah in nepretočnih greznicah
je interval praznjenja lahko tudi krajši in je
odvisen tudi njene zmogljivosti (glej navodila
proizvajalca). Lastnik oz. upravljalec objekta

je o rednem praznjenju predhodno obveščen,
izredno praznjenje pa lahko naroči na tel. št.
041/669-400. Čiščenje komunalnih odpadnih
voda in blata se izvaja na ČN Gorenja vas.

Izjema – kmetijska gospodarstva

Izjema pri zgoraj navedenem so objekti
kmetijskega gospodarstva, ki sami poskrbijo
za praznjenje in dodatno obdelavo komunalne
odpadne vode iz greznice oz. blata iz male
komunalne čistilne naprave oz. pretočne greznice v okviru kmetijskega gospodarstva, in
sicer na način, da navedeno vsebino, zmešano
skupaj z gnojevko oziroma gnojnico, skladiščijo
najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo
v kmetijstvu (razvoz gnojevke na svoje kmetij
ske površine). Odločitev o zagotavljanju
navedenega in obvezo o izpolnitvi ravnanja

skladno z zahtevami poda nosilec kmetijskega
gospodarstva z izjavo, ki jo predloži izvajalcu
javne službe ob vsakokratni napovedi izvedbe
storitve. Obrazec izjave je na voljo tudi na
spletni strani občine.

Globe za kršitelje

Opozarjamo, da tudi kmetijska gospodarstva
ne smejo prazniti greznic objektov, ki niso sestavni del kmetijskega gospodarstva.
Globa po 45. členu Odloka o odvajanju in
čiščenju komunalne in padavinske vode na
območju Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni
list RS, št. 52/2014) znaša 500 evrov za fizične
osebe, 1.400 evrov za samostojne podjetnike
in mala podjetja ter 2.500 evrov za velika in
srednja podjetja.
V primeru nejasnosti se lahko obrnete
na Kristino Knific (045183122 ali kristina.
knific@obcina-gvp.si).
Dr. Kristina Knific,
višja svetovalka
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Intervju z mlado obetavno skakalko Niko Križnar

»Če v tem uživaš, to počni«
Letos ste na ekipni tekmi v Utahu zasedli
3. mesto za Slovenijo, s sotekmovalkami ste
bile tudi mladinske svetovne podprvakinje
v ekipni tekmi. Kako je skakati v ekipi in
v čem se takšno tekmovanje razlikuje od
skokov posamezno?
Da, na mladinskem svetovnem sem dobila
kar tri medalje: bronasto posamično, srebrno
z dekleti in zlato v mešani ekipi (dva fanta in
dve dekleti). Zame so ekipne tekme super, med
tekmovalci veje ekipni duh in vsak se vedno
potrudi po svojih najboljših močeh. Vedno je
nekdo najboljši in nekdo najslabši, a mislim,
da vsi tekmovalci dobro vemo, da se vsakemu
lahko zgodi slab skok in obratno. Na ekipni
tekmi si bolj sproščen kot na posamični. Vendar
obakrat daš vse od sebe.
Kako sicer gledate na minulo sezono?
Težko si predstavljamo, koliko treningov je
potrebnih, da pride športnik/-ica do takšnih
uvrstitev.
Minula sezona je bila zame super sezona.
Začela sem malo slabše, a formo stopnjevala, da
mi je bilo kar malo žal, ko je bilo sezone konec.
Treningi so vsak dan, le nedelje so običajno
proste (če ni tekem), a to mora biti: če ne bi bilo
toliko treningov, tudi rezultatov ne bi bilo.
Med letom ste gotovo razpeti med šolo
in treningi. Kako poteka vaš dan in kako
uspete uspešno zaključevati šolo in uskladiti
vse športne obveznosti?
Med tednom imam večinoma šolo, trening in po njem sledi učenje. Trenutno moram
pridobiti še ogromno ocen, zato skoraj ves
prosti čas porabim za učenje. Kdaj pa kdaj si

vzamem čas za prijatelje, a trenutno malokrat.
V šoli imam narejen učni načrt in razporejene
teste in spraševanja. Če mi kdaj česa ne uspe
opraviti, kar se je letos zgodilo velikokrat, lahko
kaj opravim na daljavo, ostalo pa se vedno da
v dogovoru s profesorji ponovno pisati. Poleti
sem običajno s starši sedem ali deset dni na
morju ali v toplicah.
Stari ste 17 let. Ste na začetku športne
poti. Kje se vidite čez pet, deset let? Kakšni
so vaši cilji v smučarskih skokih?
Drži, imam 17 let in v skokih se še dolgo
vidim, upam, da toliko časa kot Kasai (smeh,
op. a.). Najprej se želim uvrstiti na olimpijske
igre, nato pa upam, da bom formo še stopnjevala
in mi uspe kdaj stopiti v svetovnem pokalu
na stopničke. Upam pa tudi, seveda, da mi
poškodbe ne bodo preprečile volje in dobrih
skokov. Željo imam, ko bodo dekletom dovolili
polete preko 200 metrov, da bi tudi jaz poletela
čez to mejo.
Začetki vaših nastopov na mednarodnih
tekmah segajo v čas, ko ste šteli 13 let. Kaj
se je v tem času spremenilo?
Pri 13-ih letih sem prvič nastopila na mednarodnih tekmah. V tem času sem zrasla in postala
še bolj ‘zagnana’. S tekem imam različne vtise.
Všeč so mi nekateri kraji, ljudje, ki jih spoznam,
navijači, ki me spodbujajo. Imam pa tudi slabe
izkušnje, kot je slaba hrana, ali pa, ko sem imela
smolo pri doskoku na Eyofu mladih v Turčiji,
kjer sem bila 100-odstotna, da bom zmagala, a
sem padla in tako pristala na 2. mestu.
Živite v Delnicah. Kam najraje zahajate,

Foto: osebni arhiv

Nika Križnar je komaj sedemnajstletno dekle iz Delnic v Poljanski dolini. Je ena
od šestih otrok v družini, ki jo na njeni poti ves čas podpira. Lansko sezono je
debitirala na svetovnem pokalu na Ljubnem, kjer je dosegla 12. in 14. mesto.
Letos je sezono zaključila na 33. mestu. Velja poudariti, da se polovice tekem ni
mogla udeležiti zaradi mladinskega svetovnega prvenstva in Eyofa – olimpijade
mladih. Njen osebni rekord je 132 metrov dolg skok, dosežen v Planici.

Nika na stopničkah mladinskega svetovnega
prvenstva v Park Cityju, kjer je dosegla 3.
mesto. Na sliki: prva z desne.
ko ste doma in imate prosti čas? S čim se
takrat ukvarjate?
Da, živim v Delnicah v Poljanski dolini. Med
prostim časom rada pomagam doma na kmetiji,
kjer imamo različne živali. Drugače pa rada
grem na Blegoš ali Lubnik. Rada tudi rolam in
pazim na mlajšega bratca. Najraje pa naredim
kakšne indijančke, ki so zame ‘naj naj’.
Za konec – kaj bi svetovali mlademu
človeku, ki si želi biti uspešen v smučarskih
skokih? Če pogledate sebe nekaj let nazaj
morda, kaj bi takrat želeli slišati in kaj
potem prinesejo resnično življenje, treningi,
obveznosti in na koncu tudi uspehi?
Vsakemu mlademu skakalcu bi rekla: »Če
v tem uživaš, to počni.« Kljub trdemu delu na
treningih moraš uživati v vsakem skoku, ne
sme te biti strah, preprosto se je treba prepustiti
in poslušati trenerje, jih ubogati in boš uspel.
Odrekanja so, a če ti v tem uživaš, to ni težko.
Uspehi poplačajo vse: vsak trud, vsak dan, ko ti
je bilo hudo. Preprosto rečeno: uživaj dan, kar
se najbolj da, in bodi ti vedno ti – naj te nihče
in nič ne spremeni.

Foto: osebni arhiv

Kristina Z. Božič

Mlada obetavna skakalka iz Delnic Nika Križnar
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Nika trenira od svojega sedmega leta. S
smučarskimi skoki je začela skupaj s svojima
starejšima bratoma. Po dveh letih sta skoke
opustila, Nika pa še vedno trenira. Sledil ji je tudi
mlajši bratec. Čeprav je najprej razmišljala, da
bi postala frizerka, obiskuje gimnazijo Franceta
Prešerna v Kranju, kjer ji nudijo veliko podpore
in razumevanja. Najbolj ponosna je na svetovno
prvenstvo v Lahtiju, kjer je dosegla 13. mesto
posamično in 4. mesto na ekipni mešani tekmi,
ter na svetovno mladinsko prvenstvo, kjer je
bila posamično tretja, ekipno z dekleti druga, z
mešano ekipo pa je stopila na najvišjo stopničko.

20 let Plesne skupine Step

S čustvi nabit plesni performans

Foto: Vito Debelak

Stepice so 20 let obeležile v avli OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, kjer že vsa leta trenirajo.
V vabilu na dogodek so dekleta zapisala, da bara, Milena), Jaka Osredkar in Dunja Pustavrh
se »Stepic ne da prijeti in zaviti v celofan, jih pa sta zaplesala izvrsten duet.
položiti na polico, da bi tam ostale«. Kar še kako
Osnovnošolki Taniša in Lučka sta s plesalkami
drži – v vseh teh letih nikakor niso mirovale! na odru pletli prihodnost, nastopil je tudi pod
Družile so se in plesale ob nedeljskih večerih, mladek – osnovnošolska zasedba Step junior.
ustvarjale koreografije, s katerimi so posegale
Svoje so dodali tudi govorniki, ravnatelj
tudi po visokih evropskih priznanjih.
Izidor Selak (med plesalkami je bila tudi njeZadnjega pol leta je bilo še posebej pestro. gova hči), ki se je spomnil prehojene poti in
Rojevale in pilile so se koreografije, ki so jih največjih uspehov Stepic, ki že vsa leta trenirajo
Lea, Dunja, Dajana, Helena, Daša, Eva, Kaja, v šolski avli. Mihaela Oblak Vehar, predsednica
Katja, Tjaša, Nika pod Petrinim mentorstvom Športnega društva Blegoš, pod okrilje katerega
postavile na oder in skoznje pred očmi obisk- sodijo plesalke, se je zahvalila s priznanjem
ovalcev v nabiti šolski avli odplesale rojstvo tako zasedbi kot mentorici. Župan Milan Čadež
plesalke, njeno odraščanje in vstop v odraslo pa je prav tako plesalkam zaželel uspešno delo
dobo. »Ko smo začele pripravljati koreografije, tudi v prihodnje.
smo imele v glavi samo eno idejo – pripraviti
kakovostno prireditev z veliko humorja in pred- Plesna izpoved 20-ih let
Pritekla je tudi kakšna solza, ne le med
staviti kar največ stilov,« so povedala dekleta.
slavljenkami, ampak tudi med občinstvom.
Brez presenečenj ni šlo
Na poseben način se je Petra zahvalila vsem
Za posebno presenečenje so poskrbele tudi sedanjim in nekaterim nekdanjim plesalkam, še
nekdanje Stepice, ki ne plešejo več, na veliko posebej Lei Bašelj, ki se je z jubilejnim nastopresenečenje so po več letih na oder postavile pom poslovila od odrov, ne pa še od treningov,
koreografijo Zombiji (Darja, Nika, Tina, Bar- kjer plesalke dihajo kot »malo večja družina«.

Stepice so nastop zaključile s kankanom.

Ob tem so obiskovalci izvedeli, da je Petra, ki
poučuje ples na območju občine tako vrtčevske
otroke kot osnovnošolce (njena plesna družina
ima prek 200 članov), Plesno skupino Step pred
20-imi leti ustanovila zato, ker so se nanjo obrnila nekatera dekleta, ki jih je ples poučevala v
osnovni šoli. Pogrešala so treninge, pa so rekla:
‘Petra, plešimo še naprej!’.
Dekleta so vztrajala, mnogo si jih je že
ustvarilo družine, prihajajo nove plesalke,
Petra pa zanje pravi: »Biti del Stepic je dar,
ki ga prejmejo samo tisti najbolj neukrotljivi
in pogumni.«
In prav najbolj pogumne in najzaslužnejše
plesalke z mentorico vred so iz rok vodje
škofjeloške izpostave Javnega sklada za kulturo
Marka Črtaliča prejele bronasta, srebrna in zlato
priznanje Mete Vidmar za 5-, 10- in več kot
15-letno udejstvovanje.

Načrti v prihodnje

»Ostajam brez besed,« je dan potem zapisala Petra Slabe. »V pripravi obletnice ni obstajala beseda,
da se nečesa ne da. Dokazale smo še enkrat, da smo
ekipa, ki zna, zmore in ve, kaj hoče! Tudi meni je
solza spolzela po licu, ko sem zjutraj prižgala telefon
in se je usulo sporočilc. Takih posebnih, iskrenih in
duhovitih! Od tistih ljudi, ki nas imate radi in nas
podpirate. Brez vas tudi nas ne bi bilo.«
»Glede na število plesalcev, ki si želijo
pristati v tej plesni skupini, verjamem, da bomo
z njihovim prihodom in svežimi idejami imeli
vedno polno vetra v jadrih,« optimistično zre v
prihodnost. In še, da je deset let čisto prekratka
doba, ki jo še napoveduje svojim plesalkam.
Stepice so 21. maja nastopile tudi na Dnevu
prijateljstva na Visokem, obenem pa se konec
maja že veselijo nastopa s Pihalnim orkestrom
Cerkno v Cerknem, v juniju odhajajo na nastopa
v Kamnik in Trbovlje.
Škoda, da izjemno svežega in s čustvi
nabitega plesnega performansa dekleta nimajo
namena ponoviti. A naslednjega ljubitelji plesnih korakov in občudovalci Stepic zagotovo
ne bodo hoteli zamuditi – ta bo, če ne prej, čez
pet let ob srebrnem jubileju.
Damjana Peternelj

Foto: Vito Debelak

Foto: Vito Debelak

V začetku maja so s slavnostno prireditvijo 20 let delovanja v gorenjevaški
šoli proslavila dekleta Plesne skupine Step, ki jih že vsa leta vodi mentorica in
ustanoviteljica skupine Petra Slabe.

Petra Slabe je na slovesnosti iz rok Marka
Črtaliča z JSKD prejela zlato priznanje Mete
Vidmar.

9

Izid rodoslovne knjige Jurija Kumra

Korenine in veje mojega drevesa
Foto: D. P.

30. aprila je Jurij Kumer, Vresjakov s Hotavelj, sorodnikom ter prijateljem v
Sokolskem domu predstavil rodoslovno knjigo Korenine in veje mojega drevesa,
ki je nastajala zadnjih pet let.

Vresjakova domačija

Jurij se zelo dobro spominja svojega otroštva,
kmetovanja na domačiji. Gojili so maline, črni
ribez pa jagode, na leto so pridelali tudi po 200
kilogramov kumine. Ukvarjali so se s sadjarstvom, redili so živino. Eno najljubših opravil,
ki se jih spominja, pa je bila košnja v senožeti
v Stranah na severovzhodnem delu Slajke, kar
so včasih pokosili na roke, seno pa posušili v
treh dneh. »Tudi hrana je bila za kosce nekoliko boljša, mama je prinesla ajdove štruklje.
Otroci smo naslednji dan travo razstlali. Ko se je
posušila, smo jo z vozom pripeljali domov.«
Spominja se očeta, ki je imel zelo pozitiven
in hudomušen odnos do sveta, bratov, ki sta
umrla v otroštvu, ter treh sester, od katerih sta
dve še živi.

Že takrat dokončal ‘devetletko’

Jurij Kumer ob sliki Vresjakove domačije, kjer še danes živi in pomaga sedanjemu gospodarju,
svojemu sinu Matjažu.
K temeljitejšemu raziskovanju in pisanju
ga je spodbudilo posebno darilo, ki ga je prejel
2012 ob 70-letnici od svakinje Simonke Mrak
Hartman: fotokopija lastniškega lista iz glavne
zemljiške knjige, iz katere je razvidno, da je na
podlagi kupne pogodbe 1859 lastnik Vresjakove
domačije na Hotavljah postal Martin Tavčar.
»O svojih prednikih nisem vedel veliko.
Vedel sem pa, da se je tudi moja babica Marjana
pred poroko pisala Tavčar. Kar težko je bilo
ugotoviti, od kod je na Hotavlje k Vresjaku
prišel njen oče, Martin. Šele po informacijah
iz Nadškofijskega arhiva iz Ljubljane sem izvedel, da je bil lastnik domačije Pri Topličarju
v Kopačnici. Nato sem navezal stike z Rodoslovnim društvom Slovenije in Peter Hawlina
mi je posredoval največ informacij, ki sem jih
potreboval za to Tavčarjevo rodbino in še druge.
Marsikaj sem poiskal tudi na domačijah, kjer
sem vedel ali slutil, da so bili moji sorodniki.
Pa tudi na Župnijskem uradu v Gorenji vasi
in, zgodovinskem arhivu v Škofji Loki,« pove
o virih.

V sorodu celo s Tavčarjem

»Predniki Martina Tavčarja so prišli v
Kopačnico s Tavčarjeve domačije s Četene
Ravni. Druga veja iz te Tavčarjeve rodbine
je rasla proti Poljanam, ena celo do Kosma v
Poljanah, kjer se je rodil dr. Ivan Tavčar.«
Tudi Topličarjeva domačija ima posebno
zgodbo, predvsem, kar se izvira tople vode tiče.
Zanimivo je tudi, da je 1859 domačijo kupila
Rudarska družba Škofje, ki jo je prodala družini
Kristan, od katere jo je nekaj let nazaj odkupila
naša občina.
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Priimek Tavčar je zamenjal Kumer

Jurijeva babica, Marjana Tavčar, se je
poročila z Jakobom Kumrom, ki se je k Vresjaku
priženil od Jurca na Srednjem Brdu. »Nisem
mogel takoj ugotoviti, kje bi Pri Jurcu bilo. Pa mi
je Janko Gartner povedal, da je to bilo na njegovi
domačiji, kjer se zdaj reče Pri Klemenu. Andrej
Kumer, dedek mojega očeta, je namreč prodal
domačijo Klemenovemu iz Volake, sam pa se
je preselil k Loncmanu. Rod Kumrov se je pa
nadaljeval pri Jurcovem Matevžu na Srednjem
Brdu. Na tej domačiji ni več priimka Kumer, toda
Kumrov nas je še kar nekaj, tako da priimek še
ne bo tako hitro izumrl,« pove.

Mama Helena je bila Graparjeva

Marjani in Jakobu Kumru so se rodili štirje
otroci, med njimi tudi Jurijev oče, prav tako Jurij, ki pa se je poročil s Heleno Justin s Hlavčih
Njiv, Graparjevo. »Tudi ta rodbina je precej
zanimiva. Moj dedek, Janez Justin, je šel s
trebuhom za kruhom trikrat v Ameriko, dvakrat
ovdovel in bil trikrat poročen. Imel je skupaj
pet otrok: mojo mati, Frančiško in Janeza, iz
drugega zakona Albino in iz tretjega Antona.
Poleg Janeza je bil na tej domačiji rojen tudi
France, ki se je poročil k Trohu na Hotavlje.
Ta je bil pa sedemkrat v Ameriki.«
Posebno mesto je namenjeno teti Franci, ki
je živela v Ameriki in se kar štirikrat poročila.
»Oče je imel zanjo navado reči, da se vsakokrat,
ko pride iz Amerike, drugače piše.«
Vse rodbine je raziskal do tam, do koder ga
je zanimalo: »Ti podatki so zbrani in bo lahko
marsikdo na tej osnovi dopolnil podatke za
svojo rodbino še po drugi strani.«

Knjigo zaključuje poglavje o avtorjevem
življenju in delu, tudi dejstva iz osnovnošolskih
in srednješolskih let: »Prav neverjetno se sliši,
da sem bil leta 1955 v Gorenji vasi edini učenec,
ki bi želel obiskovati 7. razred.« Vsi ostali
učenci so iz različnih razlogov nehali hoditi v
šolo, pove, »zato sem dve leti moral hoditi v 6.
razred in počakati na naslednjo generacijo, da
sem končal z njimi 8. razred. Zagotovo sem bil
eden prvih, ki je končal ‘devetletko’.«
Nato se je vpisal na Kmetijsko srednjo šolo
v Maribor, kjer so jih opremili ne le z znanjem, pač pa tudi s pomembnimi življenjskimi
lekcijami: spominja se, kako so potem, ko so v
šolskem vinogradu ‘narabutali’ grozdje, le-tega
pred inšpekcijskim pregledom vsega pojedli, da
ne bi bilo po sobah dokazov. A posledice so bile
vidne v dolgih vrstah pred stranišči.
Letos bodo imeli 55-letnico srečanja dijakov,
ki so zaključili šolanje leta 1962. In še danes se
ne le spominja, ampak zna na pamet (!) pesem
o redovalnici, ki so jo zrecitirali na zaključni
prireditvi.

Prostor za dopolnitve ostaja

Po srednji šoli se je Jurij Kumer vpisal na
Biotehniško fakulteto, diplomiral in magistriral.
Zaposlil se je v Kmetijski zadrugi Škofja Loka
kot kmetijski pospeševalec, kjer je bil zaposlen
od 1967–1990. Od leta 2001 do leta 2005, ko
se je upokojil, je bil direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj. V knjigi je dobilo mesto
kar nekaj pripetljajev s sodelavci in prijatelji.
Večino jih je delil s svojimi najožjimi pa tudi
z daljnjimi sorodniki in prijatelji na posebnem
aprilskem srečanju ob svoji 75-letnici.
Raziskovanje rodbine ga je potegnilo do te
mere, da ima še nekaj načrtov: »Rodoslovje je tema,
ki se nikoli ne konča, tu me stvari še zanimajo.«
Čilega uma in strumnih načrtov soprog
žene Jožice in oče treh sinov, Matjaža, Jurija in
Gregorja, ter dedek sedmih vnukov, obljublja,
da bo kakšno informacijo o koreninah in vejah
svojega drevesa predstavil 24. junija v sklopu
proslave ob dnevu državnosti v Gorenji vasi.
Damjana Peternelj

Krvodajalstvo

Med krvodajalci vse več mladih
Foto: Inés Dueñas Perdigones

4. junija v Sloveniji obeležujejo slovenski dan krvodajalstva, saj je bilo na ta dan
leta 1945 odvzetih in konzerviranih prvih 19 steklenic krvi. Po vsem svetu pa
se svetovni dan krvodajalcev obeležuje 14. junija. Darovanje krvi je ena izmed
plemenitejših oblik pomoči sočloveku.

Andreja Trček iz Leskovice trenutno zaradi študija živi na Primorskem, kjer se vsako študijsko
leto oktobra in aprila udeleži krvodajalske akcije študentov ‘Častim pol litra’.
Po podatkih Zavoda RS za transfuzijsko še nekoliko večja, saj se ljudje, ki začasno živijo
medicino je dnevno potrebno okoli 300 do in delajo drugod po Sloveniji, tam udeležujejo
350 krvodajalcev za zagotavljanje zadostne tudi krvodajalskih akcij.
količine krvi. Razveseljiv je podatek, da smo
na področju preskrbe s krvjo samozadostni. Po Zahvala darovalcem
številu krvodajalcev se Slovenija uvršča v evza plemenito dejanje
ropsko povprečje, na Škofjeloškem pa odstotek
Enkrat letno območno združenje pripravi
prijavljenih krvodajalcev od leta 2000 dalje
srečanje s podelitvijo priznanj tistim, ki so kri
krepko presega republiško povprečje.
darovali 5-, 10-, 15-krat …, ter se jim na tak način
zahvali za njihovo humano delo. V februarju so
Na krvodajalski akciji na Škofjeloškem tako na srečanje v Škofjo Loko povabili 585
darovalcev iz vseh štirih občin. Iz naše občine
na dan več kot 200 krvodajalcev
Območno združenje Rdečega križa Škofja je priznanje prejelo kar 106 krvodajalcev. »Letos
Loka je preteklo leto v 20 odvzemnih dneh smo med drugim podelili priznanje za 100-krat
zabeležilo 4111 prijav, kar je povprečno 206 darovano kri. Dobil ga je Zuhdija Mušedinović.
krvodajalcev na dan. »To je četrti najboljši Neizmerno sem bila vesela, ko sem na letošnji
rezultat v Sloveniji za Ljubljano, Mariborom prireditvi spoznala, da krvodajalstvo lahko
in Novim mestom,« pojasnjuje sekretarka Fani postane tudi družinska tradicija. Po priznanje
Mikš in dodaja, da je vsako leto nekaj novih so prišli tako nekateri starši kot tudi že njihovi
krvodajalcev, samo lani 256. Med krvodajalci otroci. Podelitev priznanj krvodajalcem ni ‘kr
je vedno več mladih. »Opažamo, da kri daruje en dogodek’! To so trenutki, ko se lahko tudi
čedalje več mladih. Pri nekaterih gre že za mi, navadni ‘smrtniki’ zavemo, da živijo med
družinsko tradicijo,« izpostavlja Mikševa in se nami tudi zelo srčni, pogumni posamezniki, ki v
na tem mestu zahvaljuje vsem prostovoljcem – s trenutkih, ko je treba pomagati sočloveku, nikoli
tem nekomu bodisi pomagajo ob težki bolezni ne rečejo ne. In ta misel me ne le veseli, zelo me
bodisi celo rešijo življenje. V bazi krvodajalcev osrečuje,« je povedala predsednica RK Škofja
je aktivnih 615 moških in 600 žensk. Združenje Loka Milena Miklavčič.
občasno pripravi predavanja za srednješolce in
tudi za prostovoljce. Predavatelji so strokovni Vsi si želijo (le) pomagati sočloveku
sodelavci za krvodajalstvo RKS oziroma iz
»Spomnim se, da nas je več fantov delalo
Zavoda za transfuzijsko medicino. Iz naše v mehanični delavnici, ko smo se odločili, da
občine je bilo v letu 2016 registriranih 239 se udeležimo krvodajalske akcije. Kaj točno je
krvodajalcev. Po vsej verjetnosti je ta številka bil povod zanjo, ne vem. Takrat sem bil star 18

Kri lahko daruje vsak posameznik med
18. in 65. letom starosti, ki tehta več
kot 50 kg oziroma je njegov volumen
krvi, izračunan na podlagi telesne
višine in telesne mase, več kot 3500
ml, je dobrega zdravja in počutja, ima
vrednosti hemoglobina 135 g/l (moški)
in 125 g/l (ženske). Moški lahko kri
darujejo na vsake tri, ženske na vsake
štiri mesece. Priporočljivo je, da na
odvzem pridete spočiti. Pred odvzemom
krvi se morate počutiti zdravi, obvezno
pojesti nemasten obrok, npr. kruh z
marmelado, čaj, sadni sok ali kavo,
nikakor pa se odvzema ne udeležujte
tešči. K odvzemu krvi bodisi pridete na
povabilo RK (v kolikor so zaloge točno
določene krvne skupine premajhne)
bodisi v okviru rednih krvodajalskih
akcij ali v času dela transfuzijske
službe. V kolikor se odločite za
samoiniciativno darovanje krvi v okviru
katere izmed krvodajalskih akcij, je
priporočljivo, da preverite trenutno
stanje zaloge krvi in delovni čas
najbližje transfuzijske službe. Udeležite
se lahko akcij v Gorenji vasi, Škofji
Loki, Žireh in Železnikih ali na Zavodu
za transfuzijsko medicino Ljubljana
oziroma Jesenice.
let in šele po nekaj odvzemih sem dojel bistvo
krvodajalstva, kako je koristno, da s tem, ko
daruješ ‘en del sebe’, pomagaš drugemu … in
to mi je v veliko veselje in zadovoljstvo,« je
povedal Ivan Alič iz Javorij, ki je kri daroval že
78-krat in se akcij udeležuje trikrat letno.
Marinka Frlic iz Suše, prejemnica priznanja za 25-kratno darovanje: »Do krvodajalstva
sem imela spoštljiv odnos že kot otrok. Spomnim se, kako je starša, ki sta bila prav tako
krvodajalca, prišel iskat kombi in ju odpeljal
na odvzem krvi. Že takrat se mi je to dejanje
zdelo izredno – da lahko na tak način pomagaš
drugim. Takoj, ko sem dopolnila 18 let, sem
tudi sama postala krvodajalka. Enkrat letno se
udeležim krvodajalske akcije v Gorenji vasi,
sicer pa sem krvodajalka že 31 let, sem pa vmes
kakšno akcijo izpustila zaradi rojstva otrok,
menjave službe.«
»Krvodajalka sem že od svojega 18. leta,
torej pet let. Pred kratkim sem jo darovala
desetič. Krvodajalstvo mi veliko pomeni.
Darovanjem krvi meni predstavlja malenkost,
nekomu pa lahko tako rešim življenje. K darovanju krvi me je vzpodbudil moj oče, Franci
Trček, s svojim zgledom, saj kri daruje že več
desetletij. Tako lahko tudi jaz prispevam za dobrobit in zdravje družbe,« je povedala Andreja
Trček iz Leskovice.
Lidija Razložnik
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Med

Ne le sladilo, tudi odličen dodatek jedem
Med je naravna sladka snov, ki jo izdelajo medonosne čebele. V naravi navadno
v cvetovih rastlin najdejo nektar ali medičino ali pa mano, ki jo po sesanju
rastlinskega soka izločajo uši, kaparji, lahko tudi škržati. Medičino ali mano
predelajo z določenimi lastnimi snovmi, shranijo, posušijo in pustijo dozoreti v
satju. Pokrijejo ga z voščenimi pokrovci in čebelar ga iztoči.
Med je lahko tekoč, viskozen ali delno do
popolnoma kristaliziran. Barva, okus, vonj in
aroma medu se razlikujejo glede na rastlinski
izvor.

Sestava in lastnosti

Razlike tudi znotraj istih vrst

Medovi se med seboj zelo razlikujejo, ne
samo med vrstami, ampak tudi znotraj vrst
obstajajo velike razlike, saj čebele medičine ali
mane ne naberejo samo na eni rastlini. Kadar
prevladujejo lastnosti ene rastline, ga lahko
označimo po tej rastlini. Najpogostejše vrste
medu v Sloveniji so: akacijev, lipov, smrekov,
kostanjev, hojev, tudi med oljne ogrščice. Kadar
čebele nabirajo medičino in ne prevladujejo
lastnosti ene rastline, govorimo o cvetličnem
medu, kadar nabirajo mano, pa tak med
označimo kot gozdni med.

Uporaba medu

Med se večinoma uporablja kot nepredelano
živilo, uporablja pa se tudi v živilskopredelovalni
industriji kot sladilo. Uporabljajo ga tudi zaradi
okusa in viskoznosti.
Zaradi njegove sestave se prebava medu
pri človeku razlikuje od prebave drugih vrst
sladkorjev. Med vsebuje predvsem enostavne
sladkorje, ki jih naše telo lahko neposredno
izkoristi. Če ga primerjamo z belim sladkorjem,
ima med tudi manjši vpliv na količino glukoze

Jedem doda aromo

Pri pripravi jedi iz medu je potrebno
upoštevati tudi njegovo aromo. V splošnem je
za svetlejše vrste medu značilna mila, nežna
aroma, temnejše vrste pa imajo močnejšo
aromo. Zato bomo za slajenje nežnih jedi, kjer
ne želimo, da prevladuje okus medu, uporabili
nežen akacijev med, v golaž bomo dodali temen
gozdni med, medenemu pecivu pa bo odlično
aromo dal kostanjev med. Medu pri peki in kuhi
ne uporabljamo zaradi njegovih zdravilnih lastnosti, ampak predvsem zaradi njegove arome.
Če je le možno, ga dodamo na koncu kuhanja,
da ohranimo več sestavin.
Uživajmo med slovenskega porekla, ki
je lokalno pridelan. Poiščite medove, ki so
vključeni v sheme kakovosti (Slovenski med
z geografsko označbo, Kočevski gozdni med
z geografskim poreklom in Kraški med z
geografskim poreklom), ter ekološki med, ki
je podvržen še dodatnemu nadzoru.
Mag. Andreja Kandolf Borovšak,
Čebelarska zveza Slovenije

Foto: arhiv ČZS

Med je zelo kompleksno živilo. Vsebuje
okrog 200 različnih snovi. V glavnem je koncentrirana vodna raztopina ogljikovih hidratov,
med njimi fruktoze, glukoze, saharoze, maltoze
in drugih oligo- ter polisaharidov. Povprečna
energijska vrednost medu je 321,4 kcal/100
g. Kljub temu da vsebuje veliko sladkorjev,
je vseeno cenjen v prehrani ljudi, saj v manjši
meri vsebuje tudi beljakovine, encime, organske kisline, aminokisline, maščobe, vitamine,
minerale, flavonoide, fenolne snovi, ki spadajo
med antioksidante. Svež med ima podobno
antioksidativno učinkovitost kot nekatero sadje
in zelenjava. Antioksidanti naj bi preprečevali
nastanek rakavih obolenj, raznih vnetij, preventivno naj bi delovali na procese staranja.
Vsebnost teh sestavin v medu je majhna in
se lahko zelo spreminja glede na botanično in
geografsko poreklo, v manjši meri pa nanje
vplivajo tudi postopki pridobivanja medu in
pogoji skladiščenja. Od slovenskih medov imajo najvišjo antioksidativno učinkovitost hojevi

medovi, sledijo smrekovi, gozdni, kostanjevi,
cvetlični, lipovi in nazadnje akacijevi.

v krvi, in to predvsem zaradi visoke vsebnosti
fruktoze.
Raznolikost medu lahko s pridom izkoristimo pri pripravi raznovrstnih jedi in napitkov.
Uporabimo ga lahko za zajtrk, malico, večerjo
pa tudi pri pripravi kosila je uporaben. Poda se
pri pripravi piščančjih, divjačinskih in azijskih
jedi. Tudi omake, prelivi, marinade in zelenjava
dobijo z dodatkom medu posebno aromo.
Nepogrešljiv je seveda pri pripravi slaščic. Le
kdo ne pozna medenjakov?

Ugodni krediti za podjetja in dopolnilne dejavnosti na kmetijah
V okviru kreditne sheme, v katero svoja
finančna sredstva združujejo občine Gorenja
vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri
ter Območna obrtno-podjetniška zbornica
Škofja Loka, so objavljeni razpisi, v okviru
katerih je podjetjem in tistim, ki opravljajo
dopolnilno dejavnost na kmetijah, omogočeno
ugodno kreditiranje njihove dejavnosti.
Dolgoročni krediti se v okviru odprtih razpi
sov dodeljujejo za obdobje do 10 let po obrestni
meri 6-mesečni EURIBOR + 1,95 % p. a.
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Pridobite jih lahko za:
- nakup stavbnega zemljišča in njegovo
komunalno opremo,
- nakup, graditev in adaptacijo poslovnih
prostorov ter
- nakup opreme in kmetijske mehanizacije.

Posamezen prosilec lahko v koledarskem
letu pridobi največ 50.000 evrov, pri tem pa je
pomembno, da najmanj 30 odstotkov celotne
investicije podjetje ali dopolnilna dejavnost na
kmetiji pridobi iz lastnih virov.

Prav tako so v okviru kreditne sheme
na voljo sredstva za kratkoročne kredite.
Kratkoročni krediti so namenjeni financiranju tekočega poslovanja. Do vrednosti
20.000 evrov jih lahko za obdobje do enega
leta pridobite po obrestni meri 1,8 % p. a.
fiksno, nominalno.
Za podrobnejše informacije se obrnite
na Razvojno agencijo Sora, Poljanska c. 2,
Škofja Loka, tel. št. 04/50-60-220.

Krajevni odbor Rdečega križa Gorenja vas

Aktivni in hvaležni
za vsakršno pomoč

Že leta poteka zbiranje oblačil v naši krajevni organizaciji
dvakrat letno – spomladi in jeseni. Prav hvaležni smo
vsakemu, ki se odzove. Nekateri pridejo sami iskat, kar
potrebujejo, za mnoge posameznike pa prostovoljke same
naberemo oblačila, obutev in druge artikle, ker vsaka na
svojem terenu najbolje pozna situacijo ali stisko ljudi.
Vsako leto je odziv enih in drugih večji, kar je res pohvalno. Hvala
vsem, ki prinesete vse, česar ne potrebujete več. Imamo pa veliko upanje,
da v prihodnosti najdemo tudi v naši občini prostorček, kamor bi lahko del
nabranega shranili. Sicer se da v skladišču v Škofji Loki najti marsikaj,
je pa le dosti bolj priročno, če je to na dosegu roke.
Rdeči križ ni le zbiranje oblačil, obutve. Pod naše okrilje spada tudi
krvodajalstvo (letos v šoli v Poljanah), zdravstvene postaje, pomoč ljudem v stiski, ob naravnih nesrečah, kot so bile poplave, žled, pa tudi stiske
posameznikov zaradi izgube službe, bolezni . . . Pa izvajanje tečajev prve
pomoči, v skupinah starejših za samopomoč v naši krajevni organizaciji
izdatno delujemo v skrbi za socialno vključenost starejših.

Mesečna druženja za starejše

Tri skupine: Zarja v Gorenji vasi, Klas na Dolenji Dobravi in Frklje
na Hotavljah, skrbijo, da se nekaj pametnega, koristnega, zanimivega
dogaja tudi še v letih, ko se človeka polotijo vseh sort težave in težavice,
ko se ljudem poti krajšajo, ko niso več tako vključeni v okolje, kot so bili
v mlajših letih . . . Skratka, naša skrb so tudi starejši, le bolezen jih zadrži
doma, ko enkrat začno s takim druženjem ..., pa tudi takrat poskušamo
pomagati, kolikor je v naših močeh. Vsakoletno srečanje skupin na
Svetem Andreju, kjer Lidija tako lepo poskrbi za vse nas, pa vsakoleten
obisk Brezij in še kaj, je delo na našem koščku sveta. V Sloveniji deluje
že blizu 500 takih skupin!
Prav zato, ker so za naše ljudi tudi tovrstna druženja zelo pomembna
– nenazadnje so starejši neizmerna zakladnica znanj, vedenja in izkušenj
– smo aprila spet poslali tri naše upokojenke, ki imajo čas, voljo in energijo kaj koristnega narediti za soobčane na izobraževanje za voditeljice
skupin. Le-to bo potekalo leto in pol v Domžalah.
Taka srečevanja, vsak teden ob isti uri na istem kraju, so neprecenljiv
delček nečesa pozitivnega in koristnega, kar lahko, če hočemo, storimo drug
za drugega. Prav socialna izključenost starejšega, manj aktivnega človeka, je
tisti zaviralec, ki marsikoga zapre med štiri stene, kar pa nikakor ni dobro.

VABILO K SODELOVANJU

Si član našega društva? Želiš biti član?
Želiš aktivno sodelovati v društvu?
Pišeš pesmi? Igraš na inštrument? Lepo poješ?
Želiš interpretirati lepo pesem v besedi ali glasbi?
Želiš prispevati nekaj lepega na srečanju naših članov 1. julija
2017?

Tema kulturnega dela srečanja je
»OD POEZIJE DO GLASBE«.
Zberi korajžo in se prijavi!!!
To je priložnost, da pokažeš svoje talente,
razveseliš sebe in vse prisotne.
Vabilo velja za vse, ki se želite prvič predstaviti s svojim prispevkom,
in tudi za tiste, ki ste že sodelovali na naših kulturnih prireditvah.
Če še nisi član društva, se vpiši pri poverjenici našega društva na
svojem območju. Letna članarina je simbolična – 10 evrov.
Pridi, z veseljem bomo sprejeli tvoj nastop.
Prijavi se Mileni Kejžar, poverjenici za kulturo v društvu, na tel. št.
041/756-354 ali na e-naslov: milena.kejzar@siol.net
do petka, 9. junija 2017.

Tradicionalna kosila

Kosila za starejše, eden naših tradicionalnih dogodkov, ki jih imamo
od lanskega leta tudi na Hotavljah, pa seveda v Gorenji vasi, Lučinah,
Leskovici, Stari Oselici, je le delček naše pozornosti do starejših. Vsi
bomo prišli v tista leta, ko ne bo šlo več vse gladko, ko bomo potrebovali,
morda še bolj kot kdajkoli, taka druženja, take ljudi okrog sebe, ki imamo
posluh, voljo in si vzamemo čas, da ga delimo ...
Nekomu mora biti mar tudi za starejšo generacijo in mlajši smo tisti,
ki lahko z malo volje še kako polepšamo obdobje, ki prinese tudi mnogo
lepega, ne le omejitev, osamljenosti, bolezni in težav.

Pomoč tudi na drugih področjih

Letovanja otrok na Debelem rtiču, letos prvič tudi v Beli krajini,
pomoč v stiski so tudi del našega programa. Napisati to in ono vlogo,
prošnjo, pripeljati pomoč, pohištvo, večji kos pohištva, kar rabijo
naši občani, plačilo položnice, prevoz, včasih pa le prijazen pogovor,
poslušanje, slišati stisko – vse to so kamenčki našega vsakdana.
Nenazadnje pa gre velika hvaležnost vsem vam, ki nam darujete.
Darujete oblačila, pohištvo, posodo, obutev, stroj, aparat . . . pa denar, ta
sveta vladar! Z veliko hvaležnostjo gledam na vse vas, ki namenite delček
svojega, težko prisluženega. Darujete s srcem, mi podelimo s srcem naprej.
Včasih se najde kdo, ki ne ve, kako zelo smo odvisni in hvaležni za vsak
evro. Hvala vam, vsakemu posebej in vsem skupaj, za vašo srčnost!
Marija Knafelj
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Iz OŠ Poljane

Berimo in bodimo neodvisni!

V tokratnem članku je nanizanih veliko različnih stvari, izpostavljamo pa zlati
priznanji turističnega krožka.

ovali smo jo ‘Kaj imata skupnega krokodil in
čokolada?’
105 učencev je najprej prisluhnilo zgodbi o
Gromozanskem krokodilu Roalda Dahla, velikega ljubitelja čokolade. Nato so sledile delavnice:
dramska in lutkovna delavnica Krokodil v
gledališču, ustvarjalna delavnica in delavnica
Lačni krokodil, ki je poskrbela za večerjo.
Skupina učencev se je podala na ‘lov za
zakladom’ in ga uspešno odkrila.
V izmenjevalnici knjig so učenci ‘knjigobon’ zamenjali za izbrano knjigo.
Kar pozno so se odpravili spat v veliko
telovadnico. V spalkah so s čelno ali ročno
baterijo še malo brali, naslednje jutro pa se
odpravili domov.

Neodvisen.si

Na noč knjige smo z učenci našli bralni zaklad.

Umetnost

Najprej o umetnosti naših učencev, ki pod
mentorstvom učiteljice Mihaele Žakelj Ogrin
pogosto sodelujejo na raznih natečajih in so za
svoja dela nemalokrat tudi nagrajeni.
Uprava RS za zaščito in reševanje je razpisala natečaj Naravne in druge nesreče – POZOR,
NEVARNE SNOVI. V 3. triletju OŠ je bilo na
regijskem izboru izbranih pet del, kar vseh pet
iz naše šole. Nagrajeni so bili osmošolci Anže
Križnar, Žan Pustovrh, Ognjen Dević, Klementina Peternel in David Peternel.
Uspešni sta bili tudi Tia Zorko iz 5. razreda
in šestošolka Zala Stržinar, ki sta na Unescovem
nacionalnem likovnem natečaju Umetnost in jaz
prejeli priznanji, in sicer Tia za sodelovanje na
razstavi, Zala pa Slapernikovo priznanje za 1.
mesto v drugem triletju.

Varnost

Najbolj prizadevne učenke projekta Varno
na kolesu so se udeležile regijskega srečanja
na OŠ Šenčur, na katerem so spoznale delo
policistov in izvedele, kakšna sila deluje na
nezaščiteno glavo ob padcu s kolesom. Merile
so obrate pri kolesarjenju ter dolžine zavorne
poti pri zaviranju z motorjem.

Turizem

Na šoli v letošnjem šolskem letu poteka
turistični krožek za 4. in 5. razred. V okviru
krožka so učenci na 31. državnem festivalu
Turizmu pomaga lastna glava osvojili zlato
priznanje.
S turistično nalogo S Šarevčevo slivo v žepu
so na območni turistični tržnici v Mercator
centru Kranj predstavili svoj načrt za izvedbo
kulturnega dne na Visokem. To pa še ni vse!
Zlato priznanje so osvojili tudi na državni
turistični tržnici v Mariboru!
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Prihodnost poljanskega turizma so oblikovali četrtošolci Tadeja Omejc, Katja Buh,
Manca Ravnikar in Sara Robba ter petošolci
Manca Buh, Gašper Čadež, Lena Grebenc,
Ožbej Krek, Eva Križnar, Tilen Mrak, Maja
Peternel, Lejla Vita Rihtaršič, Nina Šink, Tia
Zorko, Taja Lesjak in David Omejc.

24. aprila je tudi v naš kraj prišel program Neodvisen.si, ki mlade in odrasle zelo
jasno seznanja z najrazličnejšimi pastmi zasvojenosti.
Naši učenci so se predstavitve v Kulturnem
domu Poljane udeležili v dveh skupinah, in sicer
najprej učenci drugega triletja, sledili so jim
učenci tretjega triletja. Vodja programa Bojan
Kodelja ter psihoterapevt Miha Kramli sta
učencem njihovi starosti primerno s pomočjo
zgodbe in pogovora predstavila razliko med
odvisnostjo in zasvojenostjo ter pasti in možne
rešitve, s katerimi se različnim oblikam zasvojenosti lahko uprejo.
Bernarda Pintar

Pozornost do starejših

Ob prihodu pomladi so naši učenci obiskali
starejše krajane in jim izročili darila. Za motiv
so naslikali živahne ptičke, ki so v teh dneh
‘poleteli’ do krajanov KS Poljane, starejših od
75 let. Letos je teh krajanov okrog 180 – prav
vse je kar 90 učencev šole obiskalo na domu.

Dnevi dejavnosti

Petošolci v sklopu družboslovja spoznavajo
preteklost od prazgodovine do današnjih dni.
V ta namen so obiskali Narodni muzej Slovenije.
Šestošolci so eno dopoldne posvetili spoznavanju gozdne učne poti na Visokem, v pomladnem Arboretumu Volčji Potok pa so nekaj
dni kasneje občudovali rože, nasade, drevesa
in parke. Učenci 7. razreda se niso navduševali
nad rastlinami, ampak so odšli v živalski vrt.
Osmošolci so uživali v šoli v naravi v Fiesi.

Knjige

Zaključku letošnje bralne značke so učenci
od 1. do 5. razreda posvetili kulturni dan, med
ljubitelje knjig pa je prišel mladinski pisatelj
Žiga Gombač in učencem s svojo zgovornostjo,
širino in bogatimi izkušnjami s svoje pisateljske
poti približal branje, knjige in pisanje.
Ker je april mesec knjige, se je na šoli odvijala noč knjige, ki so jo učenci preživeli kar v
šoli – noč s petka na soboto, 21. aprila. Poimen-

Vabljeni na PRIREDITVE
OB DNEVU DRŽAVNOSTI
v Občini Gorenja vas - Poljane
• GORENJA VAS – sobota, 24. junij 2017
ob 19. uri sveta maša za domovino
ob 20. uri prireditev s kulturnim programom
(slavnostni govornik bo dr. Bogdan Filipič) na Trgu
Ivana Regna (v primeru dežja v Sokolskem domu)
• POLJANE – petek, 23. junij 2017
ob 19. uri sveta maša za domovino
ob 20. uri kulturni program s podelitvijo priznanj
in kresovanjem ob lipi samostojnosti v parku
sredi Poljan (v primeru dežja v dvorani kulturnega
doma)
nedelja, 25. junij 2017
ob 6. uri pohod izpred farne cerkve v Poljanah k
poljanskim podružnicam
ob 8. uri kolesarjenje izpred Gostilne na Vidmu k
poljanskim podružnicam
• NOVA OSELICA – sobota, 24. junij 2017
ob 19.30 sveta maša za domovino
po maši prireditev s kulturnim in zabavnim
programom
• JAVORJE – nedelja, 25. junij 2017
ob 10. uri sveta maša za domovino
po maši kratek kulturni program
VLJUDNO VABLJENI!

Iz OŠ Ivan Tavčar Gorenja vas

Delavno – na šoli in okrog nje
Medtem ko se tam nekje na obzorju že svetlikajo počitnice, je delo na naši šoli
v polnem teku, tako v učilnicah kot na gradbišču.

učenčeve domače delavnice in bo svoj izdelek
ter nalogo predstavil tudi na državnem tekmovanju v Ljubljani.
13. aprila pa je bilo na Šolskem centru v
Kranju regijsko tekmovanje iz robotike Robobum 2017. V kategoriji Robosled je za našo
šolo uspešno tekmoval Dominik Ušeničnik
iz 8. b.
15. maja je v Murski Soboti potekalo vsakoletno državno srečanje mladih raziskovalcev,
na katerem sta avtorici Beti Črešnovar in Špela
Koprivnikar tekmovali z nalogo o klopih. Člani
komisije so jima prisluhnili z enako mero zanimanja kot naši bralci, ki vsebino naloge spoznavajo v posebni rubriki. V res težki konkurenci
je naloga prejela srebrno priznanje.
Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo.

Kulturni dan
Naši učenci na spominskem pohodu na Blegoš
Gradbeni stroji brnijo na vso moč, včasih
tako silno, da vibracije in sunki odmevajo po
celotni šoli. Gradnja je velika popestritev tako
za najmlajše, ki so gradbišče takih razsežnosti
dotlej videli najbrž le v slikanicah, kot tudi tiste
starejše, tehnično že bolj podkovane, ki v čem
podobnem morda vidijo svojo poklicno prihodnost. Pa preverimo, kaj se je pri nas dogajalo v
preteklih tednih.

Šport

Državnega prvenstva v badmintonu 18. aprila v Medvodah se je ekipa naše šole udeležila
brez predhodnega tekmovanja (na območju

Gorenjske je bilo prijavljenih premalo ekip).
Luka Stanonik, Sara Buh, Klara Pustavrh, Lara
Istenič, David Ušeničnik in Anže Jereb so se
odlično odrezali in med nekategoriziranimi
ekipami dosegli odlično 1. mesto.

Znanje

7. aprila je na OŠ Franceta Prešerna v
Kranju potekalo Regijsko tekmovanje v konstruktorstvu in obdelavi gradiv, ki se ga je
udeležilo tudi 15 učencev naše šole. Bronasta
priznanja so dosegli: Nina Frelih in Valentina
Kokelj iz 6. b ter Dejan Oblak iz 9. b. Matej
Oblak iz 9. b je tekmoval v kategoriji Iz

Tako pa mi vidimo Poljane
Najstarejši skupini otrok v enoti Vila Čira čara
Čebele in Gosenice iz Vrtca Agata Poljane, ki
sodelujeta v mednarodnem projektu Pomahajmo
v svet, sta v marcu opazovali, spoznavali in
raziskovali domači kraj Poljane.
Otroci so fotografirali njim pomembne objekte,
kot so šola, vrtec, trgovine, tovarne, cerkev,
kulturni dom s knjižnico, Šubičeva hiša, mrliška
vežica s pokopališčem in most, pod katerim teče
reka Sora. Risali so Poljane in izvedli fotoori-

entacijo s pomočjo lastnih fotografij. Izdelali so
maketo Poljan. Naredili so tudi zastavo Občine
Gorenja vas - Poljane in povedali, zakaj so jim
Poljane zanimive. Naš kraj smo na 4. videoklicu
predstavili tudi našim litovskim prijateljem iz
mesta Kaunas.
V začetku aprila smo imeli otvoritev razstave
z naslovom Tako pa mi vidimo Poljane, na kateri
so otroci prikazali vse dejavnosti, ki so jih ob tem
izvedli.
Jožica Maček

Učenci četrtih razredov so imeli 24. in 25.
aprila v Sorici v Groharjevi hiši likovne in
glasbene dejavnosti. Nad izvedbo kulturnega
dne so bili zelo navdušeni. Vsi so bili aktivni in
ustvarjalni. Na poti domov smo se ustavili še v
Železnikih, kjer so si ogledali muzej in plavž.

Ples

V tem letu plesna skupina Step pod vodstvom Petre Slabe praznuje 20. obletnico, ki
jo je praznovala v petek, 5. maja. Plesalke so
pripravile čudovit nastop, v katerem so bile
nekatere nove in nekaj preteklih koreografij.
Posebna točka je bil ples Zombiji, kjer so kot
presenečenje zaplesale tudi bivše plesalke.
Za popestritev večera so nam zaplesale tudi
plesalke plesne skupine Step junior in mladi nadobudni plesalki Lučka ter Taniša. Program sta
povezovala Damjana Peternelj in Rok Kužel.

Planinci

7. maja se je 16 učencev z dvema spremljevalkama udeležilo spominskega pohoda na
Blegoš. Navdušeni so bili nad lepim vzdušjem
in vremenom, ostali udeleženci pa nad kulturnim programom, ki so ga učenci pripravili.
Zahvaljujemo se vam za branje in vas vabimo k spremljanju naše rubrike tudi vnaprej.
Hana Oblak, Jana Rojc,
Martin Oblak, Mojca M. Drmota

Vabilo

V času razširjenega Tedna vseživljenjskega
učenja bo na OŠ Poljane organizirano zanimivo
predavanje: Skrita sporočila v pisavi otrok
in odraslih.
Kaj razkrivajo in skrivajo pisave posameznikov? Kdo jih raziskuje in kje so lahko
dognanja uporabna? Ali obstaja povezava
med osebnostjo in pisavo? Na ta in podobna
vprašanja bo v svojem predavanju skušala
odgovoriti strokovnjakinja za analize pisav ga.
Marijana Jazbec.
Predavanje bo v torek, 30. maja 2017, v
OŠ Poljane. Lepo povabljeni!
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Odprtje Meteoritkove poti v Javorjah

Po krožni poti kar dvesto pohodnikov
Petkilogramski meteorit …

Pohodniki smo krenili izpred
Gostilne Blegoš do prve postaje
na kmetiji Par Darmut, kjer
nas je čakal Mirko Štibelj. Tu
smo lahko videli pravi meteorit
in potežkali repliko originala.
In marsikdo je bil presenečen
nad njegovo težo, saj komaj
za dve dobri pesti velika kepa
tehta le malenkost manj kot pet
kilogramov (4.920 gramov). Po
prvi pogostitvi smo nadaljevali pot in sledili markacijam
po lepi poti čez travnike do
gozda, ki mu domačini pravijo
Mesto najdbe meteorita novembra 2009 je lično urejeno.
‘na Požari’. Tu so nam na jasi
Ko se združijo dobra ideja, želja po turistični
učenci pripravili nalogo, in
uveljavitvi in prepoznavnosti kraja, prizadevnost sicer je bilo s kamenčki, ki smo jih prej nabrali,
domačinov in veliko dobre volje, se lahko na- potrebno zadeti luknjico v tarči v obliki zemlje.
redi marsikaj. Pravi ljudje na pravem mestu in Naloga ni bila lahka, s tem so želeli pokazati,
ob pravem času. Čeprav je bilo potrebnih kar kako malo možnosti je, da je meteorit padel
sedem let, da je javorski meteorit dobil mesto ravno v naše kraje.
tudi v domačem okolju.
Glavni pobudnik in idejni vodja Meteoritk- Mesto najdbe je označeno in urejeno
ove poti Janez Šturm, Turistično društvo Stari
Pot smo nadaljevali do mesta, kjer sta Mirko
vrh, Krajevna skupnost Javorje in najditelj Štibelj in strojnik Miha Buh 5. novembra 2009
tretjega in najtežjega meteorita v Sloveniji ob izkopavanju gozdne poti našla meteorit. Kraj
Mirko Štibelj so skupaj z otroki združili moči je lepo urejen. Na mestu je obeležje, kjer sta
in krožno pot, ki je bila do zdaj poznana le zapisana datum in ime najditelja. Zraven stoji
nekaterim domačinom, uredili, označili z tabla z opisom meteorita. V bližini so lepa miza
ličnimi markacijami in na lep sobotni dan po in klopi, ki kar kličejo k počitku. Lastnik Mirko
njej popeljali okoli dvesto pohodnikov.
je tu vsem pohodnikom opisal, kako sta pred doS projektom Iskanje izgubljenega koščka brimi sedmimi leti s strojnikom Mihom Buhom
vesolja so javorski učenci sodelovali tudi na ob kopanju poti našla meteorit. Nekaj besed o
državnem tekmovanju osnovnih šol, ki ga vsako najdbi je povedal tudi prof. Pavel Florjančič.
leto pripravlja Turistična zveza Slovenije, in
Markacije so nas vodile naprej mimo
zanj prejeli srebrno priznanje.
Barbarčeve hiše. Tu se je leta 1818 rodil Luka

Jeran, duhovnik, nabožni pesnik in pisatelj,
časnikar in urednik Zgodnje Danice. O njegovem
življenju je veliko povedala Mihela Kokalj, nekaj
besed pa je dodal še župnik Ciril Istenič.

Zaključek poti s kulturnim programom

Od tu smo se vrnili v Javorje, kjer je bil v
šoli kratek program, zapeli so nam javorski
pevci, prof. Pavel Florjančič je spregovoril
o meteoritu, pomembnosti najdbe in načrtih.
Letošnjo jesen načrtujejo srečanje znanstvenikov v Javorjah, leta 2019, na deseto obletnico
najdbe, pa mednarodni simpozij v Ljubljani na
temo javorskega meteorita ter preostalih treh,
ki so jih našli v Sloveniji do danes.
Po proslavi sta sledili svečana otvoritev in
blagoslov obeležja, kjer je v stekleni vitrini
razstavljena replika meteorita, ki sta jo izdelala
Jože in Zdena Tavčar.
Prijetno druženje smo zaokrožili s pogostitvijo kmečkih žena.
Hermina Jelovčan

Foto: Hermina Jelovčan

Foto: Hermina Jelovčan

Na mednarodni dan zemlje 22. aprila se je v Javorjah zgodil velik dogodek.
Učenci turističnega krožka Podružnične šole Javorje pod vodstvom mentorice
Maje Kokalj in ostalih učiteljic ter Turistično društvo Stari vrh so nas popeljali
na novo, lepo in razgledno pohodno pot, imenovano Meteoritkova pot. Pohod
je bil prvi v sklopu pohodov, ki jih organizira TD Stari vrh pod skupnim imenom
Od cvetja do jeseni.

Meteorit – drobna za dve pesti velika kepa –
tehta skoraj pet kilogramov.
Meteoritkova pot je dolga približno tri kilometre
in pol in je primerna za prav vso družino, od
najmlajših otrok do dedkov in babic. Lepo ste
povabljeni, da jo obiščete in sledite markacijam, ki
se začnejo v središču Javor ob novem obeležju.
Obenem pa lepo vabljeni tudi na druge pohode
pod skupnim imenom Od cvetja do jeseni, ki si
mesečno sledijo od pomladi pa vse do pisane
jeseni. Dobrodošli.

Uprava RS za zaščito in reševanje že tradicionalno ob 1. marcu, dnevu Civilne zaščite,
podeljuje priznanja in nagrade. Regijska podelitev
se je letos odvijala v Železnikih. Med nagrajenci
je bil tudi naš občan Branko Mur iz Jamarskega
društva Gorenja vas. Za uspešno minulo delo je
na pobudo Jamarske reševalne službe Slovenije,
ki deluje v okviru Jamarske zveze Slovenije,
prejel srebrni znak Civilne zaščite. Priznanje je
zahvala za minulo delo – 17 let operativnega
dela v jamarski reševalni službi in sedem let
aktivnega opravljanja nalog gospodarja opreme
za celotno JRS, tj. vzdrževanje, nabava skupne
in osebne opreme. »V ta namen imam zadolženo
vozilo za podporo in vodenje večjih intervencij.
V vozilu je tudi dodatna oprema za reševanje iz
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večjih globin. Priznanje je zahvala
tudi za šest let aktivnega sodelovanja v inštruktorskih vrstah,
kjer se usposablja tako domače
kot tudi tuje jamarje reševanja iz
jam. Biti opažen v svojih vrstah,
kjer je veliko dobrih in aktivnih
reševalcev, mi ogromno pomeni.
Je pa priznanje nedvomno tudi
spodbuda in odgovornost za
naprej,« je po prejemu priznanja
povedal Mur, ki je pred tremi leti
prejel bronasti znak za dolgoletno
delo na področju jamarstva in
usposabljanja kot inštruktorja za
jamarstvo.
L. R.

Foto: Osebni arhiv Branka Mur

Branko Mur prejemnik srebrnega znaka Civilne zaščite

Branko Mur je v Železnikih prejel srebrni znak Civilne zaščite.

Z letošnjega pohoda skozi Zalo

Veselo, zaljubljeno, čarobno …
Foto: arhiv TD Žirovski Vrh

Barvita in neokrnjena narava, svež zrak, druženje, sproščeno vzdušje ter presunljiva Tavčarjeva zgodba – vse to je na zadnji dan prvomajskih počitnic na
Žirovski vrh privabilo okoli 200 obiskovalcev, ki so se podali na tradicionalni
spomladanski pohod skozi čarobne gozdove Zale.

erna predvsem za družine z majhnimi otroki.
Ta ponuja različne tematske igre, povezane z
gozdno pedagogiko in čutnim zaznavanjem,
glavna junakinja poti pa je zagotovo več kot tri
metre visoka mahovita Medvedka Štefka.
Manjkalo pa seveda ni niti pijače in jedače,
ki so jo pripravile domače gospodinje, zato
pohodniki, po besedah organizatorjev, domov
niso odšli žejni in lačni, vsekakor pa prijetno
utrujeni, nasmejanih obrazov in polni lepih
vtisov.
Pogled članov TD Žirovski Vrh pa je že
usmerjen v jesenski pohod skozi Zalo, ki bo
še bolj šaljiv, saj bo postregel s predstavitvijo nenavadnih izumov domačinov, ki se jih
poslužujejo pri vsakodnevnem delu. Nasmejali
se jim boste lahko 30. septembra.

Pogled s Šimčevega griča
Čeprav je jutro kazalo na bolj vremensko
turoben dan, se pohodniki po zaslugi odlične
organizacije članov Turističnega društva
Žirovski Vrh niso pustili pregnati sivim oblakom. Okoli 12-kilometrska krožna pot jih je,
tako kot prejšnja leta, vodila skozi zgodbo Ivana
Tavčarja, a tokrat je nesrečna ljubezen Mrakove
Katarine in duhovnika Amandusa zaživela na
malce dugačen način. Igralci in igralke TD
Žirovski Vrh so jo predstavili na način, kot bi
se vse skupaj odvijalo šele na vajah, zato so se
obiskovalci lahko nasmejali številnim šaljivim
situacijam in zapletom. Pohodniki so se ustavili
tudi ob utrdbi Rupnikove linije na Golem vrhu,
ki si jo je možno ogledati vsako prvo soboto v
mesecu. Skozi Zalo sicer vodi tudi krajša, tri
in pol kilometre dolga Medvedkova pot, prim-

Foto: arhiv TD Žirovski Vrh

Mojca Oblak

Pohodniki prihajajo na domačijo pri Mraku.

Župan sprejel bronasto olimpijko

V maju je župan Milan Čadež sprejel smučarko Sandro Možina, dekle
s posebnimi potrebami iz Laz pri Leskovici. 30-letna domačinka se je med
18. in 24. marcem udeležila Zimskih svetovnih iger specialne olimpijade
v Avstriji in domov prinesla
bronasto veleslalomsko
medaljo. Župan je olimpijki
čestital za ves pogum, ki
ga premore, da se spusti
po najstrmejših svetovnih
smučarskih strminah, ter
trud, ki je potreben za
doseganje takšnih vrhunskih rezultatov. Ob Sandri
sta bila tudi njena starša
Martina in Tone ter trener
Pajo Cakići, ki so prav tako
Župan Milan Čadež je sprejel bronasto
zaslužni za njen uspeh.
Mojca Oblak olimpijko Sandro Možina. Od leve proti

desni: župan, Sandrina mama Martina,
Sandra, oče Tone in trener Pajo Cakići.

... in državno prvakinjo

Zadnja dva meseca sta bila za mlado
in uspešno smučarko Rebeko Oblak
naporna, a izjemno uspešna, saj se je
na vseh državnih tekmovanjih uvrstila na
zmagovalne stopničke. Bila je prva v veleslalomu, druga v slalomu, tretja v superveleslalomu in druga v alpski kombinaciji. Na
mednarodnem tekmovanju v Italiji za pokal
Pinocchio je osvojila prvo mesto v slalomu
in tretje v veleslalomu. Skupno je slovenska
reprezentanca zasedla tretje mesto. Sredi
aprila jo je sprejel tudi naš župan Milan
Čadež. »Bila sem presenečena in hkrati
vesela, ko sta mi starša povedala, da sem
povabljena na sprejem pri županu. Lepo sva
poklepetala o moji dosedanji športni poti in
načrtih za prihodnost,« je povedala mlada
smučarka, ki je bila vesela tudi nagrade za
dosežene rezultate, za katero se županu še
enkrat zahvaljuje.
L.R.

Obetavno mlado smučarko
Rebeko Oblak je sredi aprila
sprejel tudi župan Milan
Čadež.

17

Uradno odprtje pohodnega kroga

Prvič letos organizirano po delu trase
Foto: Anton Debeljak

Kljub muhastemu vremenu v zadnjem mesecu je bila predzadnja aprilska sobota
pohodnikom naklonjena. Izkoristili so jo tudi navdušenci, ki so se prvič letos
organizirano podali po delu občinskega pohodnega kroga.

pa je vsem na kratko
predstavila projekt
pohodne poti ob 100.
obletnici Tavčarjeve
povesti Cvetje v jeseni,
ki bo luč ugledala avgusta.

Iz Poljan do Kremenka, čez Bukov
vrh … na Visoko

Ob devetih dopoldne se je sredi Poljan
zbralo 39 nadebudnežev, ki so komaj čakali, da
zagrizejo v hrib in s tem uradno odprejo letošnjo
občinsko pohodno sezono. Najprej jim je Mateja Čadež iz Gostilne Jager razdelila kartončke
in zemljevide ter zabeležila novince. Uvodno
jih je pozdravil tudi eden izmed idejnih očetov
pohodnega kroga Občine Gorenja vas - Poljane,
Tone Debeljak, in predstavil letošnjo nagrado
za tiste, ki bodo prehodili celoten krog. Najbolj
zagreti bodo tako dobili pollitrsko termovko.
Marjeta Šifrar, občinska strokovna sodelavka,

Nato se je začelo
zares – pohodniki so se
iz Poljan odpravili na
Kovček, skozi Vinharje in naprej na Kremenk. Ko
so opoldne prispeli na Pasjo ravan, so bile noge
že prijetno utrujene, oglašati pa so se začeli tudi
želodčki. Zato so topel čaj in sveže dišeči flancati,
s katerimi jih je na vrhu pričakala Mateja iz Jagra,
še kako teknili. Spust je hribolazce vodil do Bukovega Vrha, med potjo pa ponujal prečudovite
razglede vse tja do Triglava, ki se je tisto soboto
sicer nekoliko sramežljivo skrival v megli. Preden
so dokončno sestopili v dolino, so se ustavili še
na poljanskem Kuclju, kjer plapola slovenska
zastava, in tam v fotografski objektiv ujeli še nekaj

Nov rekord
občinskega pohodnega kroga
Janez Cankar z Dolenje Dobrave je v preteklih
letih dosegel številne visoke športne rezultate na
različnih tekmovanjih za slabovidne, ob pomoči
prijateljev pa tudi na drugih, predvsem kolesarskih
in tekaških prireditvah. Najbolj znan je njegov vzpon
na Triglav avgusta 2014, ki ga je začel od doma
na Dobravi. Že lani je skupaj z Jožetom Koširjem
naenkrat prehodil celoten takrat na novo odprti
pohodni krog naše občine, letos pa se jima je
pridružil še Primož Šifrar. Če je bilo lani za celotno
pot potrebnih 20 ur in pol, so letos čas izboljšali kar
za tri ure in ga prehodili v 17 urah in pol. Rezultat
so lahko izboljšali tudi zaradi bolje označenih poti,
saj so bile nekatere oznake dopolnjene za lažjo
orientacijo. Na pot so se podali 30. aprila malo čez
peto popoldan iz Poljan, poleg krajših vmesnih
počitkov je bila daljša le malica na Blegošu. Brez
pravilne in dobre opreme seveda ne bi šlo, saj so se
temperature ozračja precej spreminjale, na Blegošu
je bilo pod ničlo. Na izhodišče so se vrnili naslednji
dan ob pol enajstih dopoldne in tako postavili nov
rekord pohodnega kroga.
Jure Ferlan
prelepih prizorov Poljan, Gorenje vasi in Blegoša.
Za piko na i so pohodniki dan zaključili v veseli
družbi na Visokem, kjer je potekala Salamijada.
Mojca Oblak

41. spominski in rekreativni pohod na Blegoš

Muhasto vreme ni odgnalo pohodnikov
Foto: arhiv PD Gorenja vas

Prva nedelja v maju je rezervirana za pohod na Blegoš, ki ga pripravlja Pla
ninsko društvo Gorenja vas v sodelovanju s Planinskim društvo Škofja Loka.
Tudi letos se je pohoda, ki velja za enega izmed pohodov z najdaljšo tradicijo
pri nas, kljub muhastemu vremenu udeležilo precej pohodnikov.

Tudi osrednjo prireditev ob koči na Blegošu je spremljalo kar nekaj pohodnikov.
V začetku je bil poudarek na spominu na Čabrače, Leskovico ali Sušo. Največ pohodzmago v drugi svetovni vojni, danes pa je v nikov je šlo čez Javorje in Črni kal ter iz Leskospredju planinska rekreativna nota. Pohod je ovice. Udeleženci so se vpisovali ali potrjevali
v nedeljo, 7. maja, potekal kar iz štirih izhodišč: pohodne kartončke pri koči na Blegošu. Tam
Cerkna, Javorij, Zalega Loga in Hotavelj, od je bila ob 11. uri tudi slavnostna sklepna prikoder so bile mogoče tri variante smeri: čez reditev s kulturnim programom. Pohodnike sta
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nagovorila predsednik PD Gorenja vas Rafael
Krvina, ki je poudaril pomen prostovoljstva
kot sestavnega dela pravega planinstva, in
predsednik komiteja dražgoških prireditev
Drago Štefe. Nekaj planinskih in domoljubnih
pesmi je zapel operni pevec Tone Habjan ob
spremljavi harmonikarja Jerneja Jemca. S skeči
in recitacijami sta nastopili planinski skupini
obeh osnovnih šol v naši občini.

Kar trije na pohodu že 40-krat

Podelili so tudi priznanja za udeležbo
na pohodu. Letos sta dva pohodnika dobila
priznanji za 20 pohodov, kar trije pa za 40. Za
veselo vzdušje je poskrbel ansambel Projekt.
Dobiti je bilo mogoče okrepčilo, ponujali so
tudi palačinke. Svoje dejavnosti so prikazovali
jamarji iz Gorenje vasi, posebno pozornost je
pritegnil zipline. Člani Društva medicinskih
sester, babic in zdravstvenih tehnikov iz Ljubljane so izvajali meritve krvnega tlaka. Letos
je bilo pohodnikom vreme kljub muhastim
napovedim, ki so koga odvrnile od udeležbe,
kar se je nekoliko poznalo na pohodu, naklonjeno. Pohod ne bi tako uspel brez številnih
prostovoljcev, ki so poskrbeli za vse potrebno
pri koči, prevoz nastopajočih in delavcev ter
izposojo opreme, za kar se jim predsednik PD
Gorenja vas lepo zahvaljuje.
Jure Ferlan

Z manj sladkorja do več zdravja

Mladostniki zaužijejo kar
67 kilogramov sladkorja na leto!
Doktorica dentalne medicine Vilma Šifrar Eniko zadnje čase opozarja na nevarnosti pretiranega uživanja sladkorja. O preveliki porabi sladkorja v vsakodnevni
prehrani predava ravnateljem, učiteljem, staršem in načrtovalcem prehrane v
šolah in vrtcih na Škofjeloškem.
že veliko naredili za naše
otroke. Ameriška zveza za
srce npr. priporoča, da naj
otrok do dopolnjenega drugega leta starosti sploh ne
poskusi nobenega soka ali
piškota, ker se tako navadi
na sladek okus. Taki otroci
nehajo piti mleko, ker je
premalo sladko, in imajo
posledično številne zlome,
ker njihove kosti tvori premalo kalcija,« je nazorna
sogovornica.
Dr. Šifrar Eniko je na predavanju v Škofji
Loki aprila na mizo uvodoma stresla embalažo
za 67 kilogramov sladkorja. »Toliko je namreč
na leto pojedo naši mladostniki,« je podkrepila
prikazano. Sladkor ni nevaren samo za zobe,
ampak vpliva na splošno zdravje. »Sladkor
dobimo v usta in bakterije ga razgrajujejo,
nastaja kislina, ki raztaplja zobno sklenino. Če
imamo v ustih liziko, se kislina tvori ves čas,
dokler se lizika ne stopi.«
Poda primer: »Pridete k meni na obisk, pa
vam rečem ‘Nič nimam za postreči, razen sladkor v kockah, bi jih pojedli 15?’ Verjetno ne.
Ali pa ‘Imam pa dober sadni sok. Tega pa bi,
kajne?’ Spijete kozarec soka in nevede zaužijete
npr. 17 kock sladkorja. Niti zavedamo se ne,
koliko sladkorja tako vnesemo v telo.«

Največ sladkorja je v … pijačah

Največ sladkorja je v ledenih čajih, sadnih
sokovih, športnih napitkih, naravnih sokovih
... »Če se ukine vsaj poraba sladkih pijač, smo

Manj sladkorja na POŠ Sovodenj

Že par let pri malici oz. kosilu učenci pijejo
zelo malo ali nič sladkan čaj. »Z jedilnika smo
pred letom dni odstranili tudi npr. čokolešnik,
evrokrem ... Učenci med poukom blažijo žejo
s pitjem vode izpod Osojnice, ki priteče iz pipe
čista in ni klorirana. Tak način svetujemo že,
odkar smo vključeni v eko šolo. Spodbujamo
jih, da tudi na dneve dejavnosti vzamejo s seboj
najbolj zdravo tekočino na svetu – vodo. Sploh
prvošolci to redno počnejo, saj so za ta namen
od ravnatelja na začetku letošnjega šolskega
leta dobili v dar ‘bidončke’. Drastičnih ukrepov
v šoli ne bomo uvajali, ker sem prepričana, da
je kar nekaj že narejenega, le vztrajati moramo.
Precej odgovornosti glede vnašanja prevelikih
količin sladkorja v mlada telesa otrok pa imajo
starši,« je povedala Milka Burnik, vodja POŠ
Sovodenj.

Odvisnost od sladkorja

Od sladkorja smo lahko odvisno tako kot od
drog, še pojasni. To našo odvisnost znajo npr.
dobro izkoriščati trgovci, ki pred blagajnami
prodajajo sladkarije.
Sladkor pa je tudi v predelani hrani – v kar
80 odstotkih konzervirane in ustekleničene
hrane je – tudi v majonezi, salamah itd. Malce
provokativno zato predlaga, da bi moral biti na
živilih, ki vsebujejo sladkor, podoben napis kot
na cigaretah: ‘Sladkor ubija’.

Primeri dobrih praks

Tak primer je OŠ Pirniče, ki je zgled ostalim šolam, da je zdravo hrano, ki vključuje
manj sladkorja, možno vpeljati tudi v šolsko
prehrano. Leta 2011 so se namreč vključili v
projekt Voda zmaga. Izločili so vse pijače s
sladkorjem, vse sadne sokove in vse sladkane
čaje, prilagodili so jedilnike. Tako so prihranili
kar nekaj denarja in ga namenili za nakup sadja
in zelenjave, vodo pijejo iz pipe. Otroke so tudi
merili in posledica tega je bila, da ni bilo več
otrok, ki bi bili prekomerno težki.

Alternativa sladkorju …

Manj sladkorja na OŠ Poljane

V dogovoru z vodjo šolske prehrane
so omejili vnos sladkorja v čaj, zmanjšali
količino sladkih pijač in ostalih sladkih
dodatkov pri malicah in kosilih. »Seveda so
vsi, ki uživajo šolsko malico ali kosilo, to
hitro opazili, bile so pripombe v smislu, da
šola nima denarja za sladkor, vendar danes
po dveh mesecih lahko rečem, da spremembe
počasi postajajo del normalnega prehranjevanja. Poskušamo, da je sladkorja čim manj,
koristimo produkte lokalnih proizvajalcev,
vključeni smo v shemo šolskega sadja in
zelenjave, v Zdravo šolo, kjer z minutami
za zdravje krepimo naše telo, učencem sta
vedno na voljo nesladkan čaj ali voda, omejili
smo prinašanje dobrot ob praznovanju
rojstnih dni. Vem, da to še ni vse, zato se
bomo še naprej trudili, da bo vsaj šolski del
prehranjevanja čimbolj zdrav,« je zapisala
ravnateljica Metka Debeljak. Ugotavlja, da
na šoli nimajo vpliva na to, kaj pred poukom ali po njem kupujejo otroci v trgovini.
»Zato še enkrat pozivam starše, da otrokom
ne dajejo denarja. V šoli je hrane dovolj in
lahko rečem, da ni nihče lačen. Pa še nekaj bi
dodala, z veliko gibanja in manj sedenja pred
računalnikom in televizijo, bi vsak ‘pokuril’
tudi pojedeno čokolado ali piškot.«

otrok v zobeh samo kakšno luknjico. »V nasprotnem primeru se vključi socialna služba.« Še
en primer je Luksemburg. »Tja se je preselila
družina iz Poljanske doline. Ko je hči enkrat
prinesla v šolo za malico krof, ga ni smela pojesti,
ampak ga je morala odnesti domov.«

Izobraževanja in predavanja tudi pri nas

Prve korake z osveščanjem že delajo na
osnovni šoli Poljane, tudi na podružnici na
Sovodnju, kjer so začeli zmanjševati porabo
sladkorja že pred leti. Pred kratkim so imeli
predavanje tudi na šoli v Gorenji vasi.
Damjana Peternelj

A alternative so, pravi sogovornica. »Sadni
jogurt naredimo tako, da v navadni jogurt
zamešamo poljubno sadje. Vsi ostali jogurti so
v resnici sladkarija. Vseh vrst sokove zamenjamo z vodo, saj tudi nektarji vsebujejo velike
količine sladkorja. Vodo lahko obogatimo z
limono ali koščkom pomaranče.«

Slovenci in stanje po svetu

Kje pa smo Slovenci v primerjavi z razvitim
svetom pri zavedanju, kako nevarna je pretirana
poraba sladkorjev v naši prehrani? »Odvisno.
Ponekod otroke že v vrtcih vzgajajo v smeri
manjše porabe sladkorja. Dobri primeri so, da
namesto sladkarij za rojstne dneve prinašajo
starši v vrtec sadje.«
Zanimivi so tudi nekateri primeri iz tujine. Na
Norveškem je npr. dopustno, da ima predšolski

Dr. Vilma Šifrar Eniko na predavanju v Škofji
Loki
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Župnija Leskovica

Pol tisočletja pod Urhom
Foto: Jure Ferlan

Letos mineva 500 let od posvetitve cerkve sv. Urha v Leskovici. 26. maja 1517
je cerkev sv. Urha posvetil kaprulanski škof Daniel de Rubeis. Točnih podatkov,
kdaj je bila cerkev sezidana, ni.

Groharjeva slika zavetnika sv. Urha

Cerkev danes kaže značilnosti zgodnjebaročne
arhitekture. Večje prezidave je doživela leta 1634,
ko naj bi jo obokali, saj je prej imela raven strop.
Velik kamniti oltar je leta 1879 izdelal Janez
Vurnik, katerega delo je tudi kamniti portal. Oltarna
slika zavetnika sv. Urha je delo Ivana Groharja
iz leta 1896. Desni oltar je posvečen sv. Antonu
Puščavniku, levi pa ‘naši ljubi gospe presvetega
srca’. Prvotno naj bil ta oltar posvečen sv. Volbenku,
šele leta 1859 je postal oltar Matere Božje. Križev
pot je delo Štefana Šubica iz leta 1881. Prve orgle
je izdelal Peter Rojc leta 1859, le-te so leta 1941
nadomestile Jenkove. Tako kot večina cerkva je tudi
leskovška med 1. svetovno vojno ostala brez dveh
bronastih zvonov, velikega in srednjega, ostal pa je
mali iz leta 1861. Župnija je dva bronasta zvonova
ponovno dobila leta 1997. Nadomestila sta jeklena
dva, ki sta bila postavljena v zvonik leta 1925.

Cerkev in župnišče z novo podobo

Letos mineva 500 let od posvetitve cerkve sv. Urha v Leskovici. Slovesna obeležitev jubileja bo junija.
V pisnih virih je cerkev prvič omenjena, tako Župnija postane leta 1853
kot večina cerkva na območju današnje dekanije
Leta 1853 je Leskovica postala župnija.
Škofja Loka, leta 1291. Do leta 1735, ko je bil Vanjo še danes spadajo vasi Leskovica, Laze,
ustanovljen duhovni beneficij v Leskovici, je bila Lajše, Robidnica, Krnice, del Gorenjih Novakov,
cerkev sv. Urha podružnica poljanske fare in ni Kopačnica, Studor, Debeni in del Volake. Po
imela svojega duhovnega pastirja. Goriški nadškof prvi svetovni vojni do leta 1945 je nekaj vasi
Karel Mihael Attems je v krajih, oddaljenih od župnije spadalo pod Italijo: Podpleče, Tičje Brdo
župnijskega središča, ustanovil vikariate, da bi (sedaj se obe vasi imenujeta Gorenji Novaki),
izboljšal dušnopastirsko oskrbo. Tako je bil leta Krnice, Robidnica, Laze in Lajše. Cerkev stoji
1762 vikariat ustanovljen tudi v Leskovici. Leta na hribčku, na nadmorski višini 800 metrov, do
1788 ustanovljeno dekanijo Poljane so poleg župnij katere po obeh straneh vodijo stopnice, pos
Poljane, Trata in Žiri sestavljali še vikariati Lesk- tavljene leta 1847, ki veljajo za eno najstarejših
ovica, Nova Oselica in Stara Oselica ter lokalije znanih del iz hotaveljčana. Pred cerkvijo še sedaj
Javorje, Lučine, Vrh Sv. Treh Kraljev in Zavratec. stoji kamnita miza, ki so jo uporabljali za shode
34 let kasneje, ko je bila ustanovljena dekanija v sv. Antona Puščavnika. Takrat so prihajali ljudje
Stari Loki, ji je pripadla tudi poljanska župnija z iz vseh sosednjih far in prinašali v dar krače in
denar v čast sv. Antonu za prašiče.
njej podrejenim vikariatom v Leskovici.

Odprtje sezone kolesarskega kroga 2017

Foto: arhiv Občine GVP

Že nekaj let zapored se na trgu Ivana Regna v Gorenji vasi v začetku maja uradno odpre letna
sezona po občinskem kolesarskem krogu. Tako se je tudi letos v soboto, 6. maja, tam zbrala skupina
okrog 30 kolesarjev, ki jih je nagovoril župan Milan Čadež, tudi sam aktiven kolesar. Z minuto molka
so se spomnili lani preminulega kolesarja Lojzeta Oblaka, ki je zelo zaslužen za vzpostavitev kolesarskega kroga. Iz Gorenje vasi so krenili na prvo etapo čez Žirovski vrh do Lučin, kjer so se nekateri poslovili in se spustili v
dolino, drugi pa so nadaljevali pot preko Pasje ravni do
Visokega. Letošnja nagrada
za nekoga izmed tistih, ki
bodo prekolesarili celoten
krog in zbrali vse žige na
kartončku, je bon v vrednosti
500 evrov, ki ga bodo javno
izžrebali konec septembra.
Nagrajenec ga bo lahko
vnovčil v Kolesarskem centru Bauer v Ljubljani.
Jure Ferlan
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Župnijo Leskovica so krajši ali daljši čas upravljali ali soupravljali številni duhovniki, ki so vsak s
svojim delom ter s svojo osebnostjo pustili pečat.
Božidar Slapšak npr. je leta 1988 prišel v Leskovico
in tu deloval vse do svoje smrti leta 2005. V njegovem času sta tako cerkev kot tudi župnišče zunaj
in znotraj dobila novo podobo. Po smrti Slapšaka
je bila župnija vse do leta 2010 v soupravi župnije
Trata - Gorenja vas, katere takratni župnik je bil
France Šuštar. Od leta 2010 župnijo upravlja župnik
Jože Dolenc, ki tudi živi v Leskovici.

Slovesna obeležitev visokega jubileja

Farani so se v začetku maja podali na romanje
na Brezje, vsako nedeljo popoldan so ob kapelicah po vaseh potekale tudi šmarnice. Slovesna
maša ob 500-letnici posvetitve cerkve bo 18.
junija ob 10. uri ob prisotnosti apostolskega nuncija msgr. dr. Juliusza Janusza. Dva dni prej, 16.
junija, ob 19. uri bo tudi predstavitev zbornika.
9. julija, prav na Urhovo nedeljo, bo ponovitev
zlate maše rojaka Janka Kosmača, ki je bil dolga
leta misijonar na Madagaskarju in Slonokoščeni
obali, od 7. do 15. oktobra pa bo v župniji po 23
letih ponovno sv. misijon.
Lidija Razložnik

Zbirke v Tavčarjevem
dvorcu ponovno na ogled

Odprtje letošnje sezone se je pričelo 21. aprila. V predzadnjem aprilskem koncu tedna si je
razstave ogledalo okoli 60 obiskovalcev. V lepo
prenovljenih prostorih si lahko ogledate razstavo
Kalanove rodbine, originalno ohranjeno črno kuhinjo, zbirko Ivana in Franje Tavčar ter predstavitev
stavbne dediščine domačije na Visokem.
Razstave so odprte predvidoma do konca
septembra (v primeru lepega vremena še v
oktobru):
• ob petkih od 16. do 19. ure,
• ob sobotah in nedeljah od 10. do 18. ure,
• po predhodnem dogovoru so možni ogledi
tudi izven odpiralnega časa.
Jure Ferlan

Kres na Visokem

Kresovali že šestič

Foto: Gašper Klinec

Letošnje kresovanje na Visokem so pripravili gasilci iz Poljan.
Po njihovih ocenah je dogodek obiskalo okoli tisoč ljudi.

Poljanski gasilci ob postavljanju kresa
»Pri izvedbi kresovanja je sodelovalo več kot 40 članov društva«, je
povedal predsednik društva Janez Oblak. Pripravili so prireditveni prostor, postavili kres, delali za točilnim pultom, skrbeli za red in varnost
prisotnih, naslednji dan pa še pri čiščenju prireditvenega prostora. Tokrat
so poljanski gasilci kresovanje pripravili že šestič. Vsakič za glasbeni
nastop prosijo enega izmed domačih ansamblov, ki se na glasbenem
področju šele uveljavlja. Letos je tako za dobro vzdušje skrbela skupina
Odklop. »Za samo postavitev smo porabili štiri kamione lesnih odpadkov,
približno 25 m³ lesa, vse sobotno dopoldne je delalo deset članov,« je še
povedal Oblak. Za varnost je skrbelo osem redarjev, trije gasilci z avtocisterno pa so bili zadolženi za varnost pri samem kresu.
Poljanski gasilci se sicer že pripravljajo na tradicionalno gasilsko
veselico, ki bo z ansamblom Pogum potekala zadnjo nedeljo v juliju,
tečejo pa že pogovori za jesenski koncert skupine Fantje z vseh vetrov.
Povabilo na dogodka prav tako velja že sedaj.
Kristina Z. Božič

Praznovanje svetega Florjana v Javorjah

Foto: Marija Kokelj

V nedeljo, 7. maja, smo se pri sveti maši v Javorjah zbrali gasilke in
gasilci domačega in sosednjih gasilskih društev: iz Poljan, Gorenje vasi
in s Hotavelj. V sprevodu s praporji in kipom Florijana na čelu smo šli v
cerkev, kjer nas je najprej nagovoril predsednik domačega društva Igor
Alič. Zbrali smo se z namenom, da počastimo našega zavetnika svetega
Florjana, se mu zahvalimo in ga prosimo, da naše kraje obvaruje požarov in
drugih naravnih nesreč. Obenem smo se spomnili tudi vseh rajnih gasilcev,
ki so v našem društvu pustili pečat.
Svetega Florjana vsako leto praznujemo s sveto mašo, ki jo je tudi tokrat
daroval domači župnik Ciril Istenič. V nagovoru se je zahvalil gasilcem za
vse dobro opravljeno delo in se osredotočil na primerjavo med poslanstvom
gasilcev in poslanstvom duhovnikov – oba poklica imata kar nekaj stičnih
povezav. Vsi smo v službi ljudi, vsi opravljamo plemenita dela, dobrih
ljudi primanjkuje ... Posebno pozornost je namenil mladim, ki z vstopom
v gasilsko organizacijo nadaljujejo poslanstvo svojih predhodnikov.
Po maši je sledilo skupinsko slikanje, potem pa sproščeno druženje in
klepet v gasilskem domu.
Manca Jelovčan

Kam maja ali junija?

• 22. maj ob 17. uri: Strokovno predavanje Kako bančnik vidi obrt
in družinsko podjetje? Galerija F. Miheliča v Kašči, Škofja Loka. Organizira RAS.
• 22. maj ob 20. uri: Odprtje fotografske razstave obrtnikov in podjetnikov v Sokolskem domu v Škofji Loki. Organizira RAS.
• 23. maj ob 17. uri: Predavanje: Ko vas obišče davčni inšpektor v
Šolskem centru Škofja Loka (predavalnica C099). Organizira RAS.
• 24. maj ob 17. uri: Svetovanje za podjetnike začetnike: Gremo mi
na svoje! Velika sejna soba OOZ, Škofja Loka. Organizira RAS.
• 24. maj ob 18. uri: Razstava izdelkov dijakov Šolskega centra Škofja
Loka s podelitvijo nagrad OOZ Škofja Loka. Sokolski dom, Škofja
Loka. Ogled razstave je mogoč do 4. junija 2017. Organizira RAS.
• 25. maj ob 19. uri: Dobimo se v Coworking centru lokomotiva
Škofja Loka. Lokomotiva, inkubator in Coworking center, Škofja
Loka. Organizira RAS.
• 26. maj ob 21. uri: Filmi, ki so premikali zakone. Predstavitev avtorskega opusa Maka Sajka v Tavčarjevem dvorcu na Visokem. Organizira Društvo za razvoj filmske kulture Maribor.
• 27. maj ob 10. uri: 19. Visoški tek, Poljane, Visoko. Organizira ŠD
Poljane. Dodatne informacije: Gašper Debeljak (051/608-704).
• 1. junij ob 19. uri: Predavanje o permakulturi v Šubičevi hiši v
Poljanah. Predava Primož Turnšek. Brezplačna udeležba. Organizirajo
Večgeneracijski center Gorenjske, Zavod O in Šubičeva hiša.
• 1. junij od 16. do 17. ure: Meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v prostorih KŠPD, Gorenja vas. Organizira RKS KO Gorenja vas.
• 3. junij ob 10. uri: Redno vodenje po utrdbi Rupnikove linije na
Golem vrhu. Organizira Občina Gorenja vas - Poljane.
• 3. junij ob 20. uri: Literarni večer v sklopu Kolonije Iveta Šubica:
ustvarjanje na temo 'Potovanja' ob 90. obletnici smrti slikarja Ivana
Franketa v Šubičevi hiši. Organizira Združenje umetnikov Škofja Loka.
• 4. junij: Športni dan na Hotavljah. Organizira ŠDMH.
• 4. junij ob 15. uri: Odprtje razstave v sklopu Kolonije Iveta Šubica:
ustvarjanje na temo 'Potovanja' ob 90. obletnici smrti slikarja Ivana
Franketa v Šubičevi hiši. Organizira Združenje umetnikov Škofja Loka.
• 9. do 11. junij: Vikend športa na Sovodnju. Organizira ŠD Sovodenj.
• 10. junij od 8. do 12. ure: Tržnica kmetijskih izdelkov in pridelkov
na Trgu Ivana Regna, Gorenja vas. Organizira RAS.
• 11. junij: Pohod na Snežnik. Organizira PD Gorenja vas.
• 14. junij: Predavanje o metodi EFT (tehnika doseganja čustvene
svobode) v Šubičevi hiši v Poljanah. Brezplačna udeležba. Organizira
Večgeneracijski center Gorenjske, Zavod O in Šubičeva hiša.

18. junija na večer z orglicami
Poljanski orgličarji so takoj po prvem nastopu v Mokronogu februarja
2007 organizirali svoj ‘mini festival orglic’ na vrtu Gostilne na Vidmu v Poljanah. Takrat se nas je zbralo kar 15 posameznikov in skupin in spomnimo se,
da je nastop trajal kar tri ure. Kasneje smo sami izbirali in vabili sodelujoče
ter vedno še kakšen pevski zbor, manjšo pevsko skupino, instrumentaliste
ter pevce narodnozabavnih in zabavnih melodij. Dolga leta je bil ikona
našega večera Matija Cerar – pianist, pevec in skladatelj – kdo od starejših
ne pozna njegove Z Mojco plesal bi ča-ča-ča? V desetih letih se je zvrstilo
veliko domačih pevcev in instrumentalistov iz različnih slovenskih krajev. V
novembru smo Poljanski orgličarji praznovali deseto leto delovanja, letošnji
Večer z orglicami pa je prav tako jubilejen. Vedno pa je bil večer z orglicami
posvečen tudi prazniku naše domovine. Letos bo to v nedeljo, 18. junija, ob
19. uri na vrtu Gostilne na Vidmu.
Anton Krek
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Izšlo je

Slastne ledene sladice

Založba Kmečki glas je v sodelovanju z Biotehniškim izobraževalnim centrom
Ljubljana, centrom biotehnike in turizma GRM Novo mesto ter izobraževalnim
centrom Piramida Maribor izdala knjigo receptov – Ledene sladice. Menda je
to ena redkih zbirk na to temo z recepti slovenskih avtorjev.

Ledena rulada z jagodičjem
in čokoladnim prelivom
Za biskvit:
• 2 jajci
• 80 g sladkorja v prahu
• 60 g pšenične bele moke
• 20 g jedilnega škroba
Beljaka ločimo od rumenjakov. Z električnim
ročnim mešalnikom penasto umešamo rumen-

jaka s polovico sladkorja (40 g). Beljaka in
preostali sladkor (40 g) stepemo v čvrst sneg.
K snegu na rahlo umešamo rumenjakovo
peno, presejano moko in jedilni škrob. Maso
premažemo po plitvem pekaču, ki smo ga
obložili s papirjem za peko. Pečemo v pečici,
ogreti na 200 °C, približno 10 minut. Pečen
biskvit takoj zvijemo v rulado in pustimo, da
se ohladi.
Za nadev iz jagodičja:
• 120 g jagodičja (maline, robidnice, jagode,
borovnice, ribez …)
• 80 g sladkorja v prahu
• 2 jajci
• 1 rumenjak
• 10 g vanilijevega sladkorja
• 250 ml sladke smetane
• 2 lističa želatine
Jagodičje očistimo, damo v večjo skledo
in potresemo s sladkorjem v prahu. Sadje in
sladkor s paličnim mešalnikom pretlačimo, da
dobimo sadno kašo. Nad paro stepemo jajci,
rumenjak, sladkor in vanilijev sladkor. Želatino
namočimo v vodi, jo ožamemo in dodamo topli
jajčni masi. Nato jo mešamo toliko časa, da
se ohladi. Vanjo umešamo še stepeno sladko
smetano.

Pletarska delavnica v Šubičevi hiši
21. aprila je v Poljanah v Šubičevi hiši potekala predstavitvena pletarska
delavnica. Pletar Janez Krišelj je udeležencem predstavil številne skrivnosti
pletenja košar in drugih izdelkov iz lesenih viter, kot so cajne, večje in
manjše košare, koši, lese za sušenje sadja ... Gre za bogato znanje, ki se
je prenašalo iz roda v rod in ga danes ohranjajo le še redki mojstri, zato
je pomembno, da se prenaša na prihodnje rodove. Pletarski izdelki so
trajnostni in iz lokalnih materialov, ki ne obremenjujejo okolja. Dogodek je
pripravila Šubičeva hiša v sodelovanju z Zavodom O in Večgeneracijskim
centrom Gorenjske. V primeru zadostnega interesa bodo jeseni organizirali
večdnevni tečaj, na katerem se bodo udeleženci naučili izdelovati pletarske
izdelke. Informacije o tečaju so na voljo v Šubičevi hiši.
Jure Ferlan

Biskvit razvijemo in premažemo s pripravljenim nadevom. Biskvit z nadevom zvijemo v
rulado in zavijemo v plastično folijo ter postavimo v zamrzovalnik za najmanj štiri ure.
Za preliv:
• 150 g mlečne čokolade
Mlečno čokolado nad paro stopimo in jo
prelijemo po zamrznjeni ruladi.
Milka Bizovičar

3. Salamijada na Visokem

Foto: arhiv društva Poljanski salamarji

Na 145 straneh je zbranih skoraj sto receptov, ki temeljijo na doma narejenih sladoledih,
zmrzlinah in sorbetih najrazličnejših okusov.
Omenimo na primer medeni sladoled, cimetov
sladoled z jabolki, sladoled s temnim pivom,
s slivami, z avokadom in čokolado, hruškov
sorbet z rožmarinom, kamilični sorbet, ledeno
bezgovo vino z belo čokolado, zmrzlino iz
granatnega jabolka. Med zanimivejšimi sladicami pa so na primer kostanjeva sladoledna
rezina, pehtranov ledeni zavitek, flambirane
banane s kokosovim sladoledom.
Knjiga, ki stane 12,50 evra, je v prodaji na
poštah, naročiti pa jo je mogoče tudi na spletni
strani Založbe Kmečki glas. Objavljamo recept
iz knjige.

Foto: Jure Ferlan

Lastniki najboljših salam s priznanji

Janez Krišelj med izdelavo viter
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V soboto, 22. aprila, se je pod kozolcem ob visoškem dvorcu odvila tretja
Salamijada – edina na Gorenjskem, ki je odskočna deska za ocenjevanje
na vseslovenskem nivoju, saj izpolnjuje pogoje letos ustanovljene Zveze
salamarjev Slovenije. Kot je pojasnil predsednik Društva salamarjev Poljanske doline Tomaž Žežko, gre predvsem za to, da imajo isti program kot
zveza, pošiljajo jim tudi vzorce v kontrolo. Letos so že tretje leto zapored
dosegli kvoto 40 vzorcev salam in tako po pravilih zveze pridobili pravico do
udeležbe na finalu slovenskih salamijad 13. maja v Straži pri Novem mestu,
kamor gredo najbolje strokovno ocenjeni vzorci. Kot vsako leto sta tudi letos
potekali dve ocenjevanji. Strokovna komisija je svoje delo opravila že dan
pred Salamijado, saj so morali tekmovalci oddati vzore salam že dva ali tri
dneve pred tekmovanjem, štela je tudi ocena obiskovalcev. Po oceni komisije
se je na prvo mesto umestila salama Olge in Cirila Gantarja iz Dol nad Idrijo,
obiskovalci pa so s prvim mestom nagradili izdelek Boštjana Čemažarja iz
Novakov. Na prostoru poleg dvorca je potekal tržni dan, kjer so obiskovalci
lahko na stojnicah ogledali in kupili zanimive izdelke.
Jure Ferlan

Smutiji

Imenujejo jih 'zeleno zlato'

V sodobni kuhiji se vedno pogosteje pojavljajo smutiji, pripravljeni na več
različnih načinov. Smutiji so izjemno zdravi in zelo hranilni. Preden se lotimo
priprave, je dobro vedeti nekaj osnovnih pravil, ki jih lahko zasledimo v knjigah,
na spletu, v revijah.
V Ameriki so sadno-zelenjavne pripravke
začeli uživati po letu 1930, pri nas pa so se bolj
razširili v zadnjem času.
Nekateri v smutije namečejo vse, kar jim
pride pod roke s pulta, vrta in hladilnika. V
smuti dajmo kakšen sadež, vodo, zelenjavo,
ta naj bo predvsem zelenolistna, kajti že z
dvema listoma koprive, enim listom zelene
solate, regrata, blitve ali špinače vnesemo v telo
ogromno klorofila. Smutijem zato pravimo tudi
zeleno zlato. Torej vzemimo sadež ali dva in
nekaj zelenih listov, da naš prebavni sistem ne
bo preobremenjen in da ne bomo imeli težav s
prebavo. Pomembno je, da so sadeži dozoreli,
saj so tako hranljive učinkovine največje. Sadje
naj bo, če se le da, pridelano doma.

Preudarno izberimo sestavine

Foto: Ajda Rojc

Pri pripravi smutijev moramo menjati vrsto zelenjave, saj imajo listi regrata, koprive,
špinače, ohrovta ... določene snovi, zaradi
katerih naj ne bodo na jedilniku predolgo in
v prevelikih količinah, ker sicer lahko tudi
škodijo, namesto da bi nas zdravili. Dodajajmo
tiste začimbe, ki so nam po okusu bolj prijetne
(ingver, cimet, klinčki, meta, melisa) ter okusno
sadje (datlji, hruške, banane, mango, borovnice,
breskve, marelice, češnje, pomaranče, limone).
Vsebnost vitaminov je namreč odvisna tudi od
sadja, ki ga uporabimo.
Smutiji naj bodo čim bolj enostavni. Pripravimo si jih lahko tudi za v službo in jih po
požirkih uživamo preko dopoldneva. V njih naj
ne bo zelenjave, kot je korenje, pesa, brokoli,
bučke, redkev, cvetača, zelje, brstični ohrovt,
jajčevci, različne vrste buč, grah, koruza,

kajti skoraj vsa ta zelenjava vsebuje škrob
in ni združljiva s sadjem. Mešanica tovrstne
zelenjave s sadjem povzroča prebavne težave.

So izjemno hranljivi

Zeleni smutiji so izjemno hranljivi in veliko
bolj zdravi kakor sadni in zelenjavni sokovi.
V njih so poleg mineralov in vitaminov tudi
vlaknine. Zelo pomembna je tudi folna kislina,
ki se nahaja v zelenih listih. Folno kislino ali
vitamin B9 potrebuje naše telo, da ne pride
do srčne kapi in do drugih srčnih bolezni. Pri
nosečnicah pa pri plodu prepreči okvare v
možganih in hrbtenici. Zadnje čase dodajajo v
smutije chia semena, zmiksano laneno seme,
prašek acai jagod, spirulino ...
Z zelenimi smutiji otroci zaužijejo zdravo in
dobro hrano. Ne vedo, da je v pijači zelenjava,
ker je skrita za dobrim okusom sadja. Taki
smutiji so tudi dolgotrajen vir energije,

zaradi visoke vsebnosti zelenjave pa imajo
uravnoteženo količino sladkorja. Za odrasle,
ki želijo shujšati, so prava hrana, kajti dajo
občutek sitosti in ne redijo.
Jana Rojc

KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA ŠKOFJA LOKA
Šolska ulica 6, Škofja Loka
KRAJEVNA KNJIŽNICA GORENJA VAS

OBVESTILO
Krajevno knjižnico Gorenja vas bomo v mesecu juniju preselili v nove
prostore v Sokolskem domu. Zaradi selitve bo knjižnica v času od
ponedeljka, 5. junija 2017,
do predvidoma četrtka, 22. junija 2017,
ZAPRTA.
V tem času si boste lahko gradivo izposodili v vseh ostalih enotah Knjižnice
Ivana Tavčarja.
(Informacije o ostalih enotah na www.knjiznica-skofjaloka.si.)
Slovesnost ob odprtju knjižnice bo 22. junija v zgodnjih večernih urah
po seji Občinskega sveta, ki bo ob 17. uri.
VESELIMO SE SREČANJA Z VAMI V NOVIH PROSTORIH KNJIŽNICE!
Hvala za razumevanje!
Kolektiv knjižnice
Krajevna knjižnica Poljane (Poljane 77 – nad bivšo pošto)

Smutiji – izjemno hranljivi in zdravi

Urnik:
sreda, 13.00–19.00, petek, 11.00–17.00
poljane@knjiznica-skofjaloka.si, tel. št.: 04/518-33-80
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Ob gašenju ognja
pri Boštjanovcu
2. maja zjutraj se z
veliko hvaležnostjo
zahvaljujemo sosedi
– Hišnikovi Milki, ki
je opazila ogenj, ter
prostovoljnim gasilcem
s Hotavelj in iz Gorenje
vasi, ki so hitro prispeli,
pogasili ogenj ter po
mag ali pri sanaciji
strehe. Hvala.
Boštjanovcovi

*Primeri odkupnih cen:
t LVIJOKTLBQJQBȼ
t QFŘ[BDFOUSBMOP LH ȼ
t LPQBMOJÝLBCBOKB LH ȼ
t SBEJBUPS LH ȼ
t CBLFS LH ȼ

Zoltan d.o.o.
IC Trata 34
4220 Škofja Loka
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Foto: arhiv PGD Hotavlje

Zahvala

Pomaga(j)mo
Pred nekaj dnevi je požar popolnoma
uničil hišo družine Nartnik iz Planine nad
Horjulom (po domače Pri Lomovcovih
nad Lučinami). KS in PGD Lučine so
se povezali s PGD Butajnova - Planina,
organizirano bo zbiranje pomoči. V
Lučinah bodo zbirali pomoč po hišah,
ostali, ki bi želeli pomagati, lahko
pokličejo predsednika KS Lučine Stanka
Bizovičarja na številko 041/548-155.
M. B.

